
TASQUES ESTIU 2021 2n d’ESO 
 

TRIA I  REMENA!!! Aquí us presentem un seguit de tasques que podeu fer durant l’estiu. 

El professorat, durant els primers dies de curs,  us convidarà de manera voluntària a mostrar els vostres 

treballs, experiències  i aprenentatges de les tasques triades. 

 

MATÈRIA RECURS TASQUES PER MOSTRAR 

CATALÀ Tria UN llibre de lectura per llegir aquest estiu i porta a 

terme UNA d’aquestes propostes, la que més et motivi!:  

 

● Càpsules de lectura 

● De personatge a influencer.pdf 

● Fem de booktubers.pdf 

 

Aquí et deixem algunes recomanacions per si no saps quin 

llibre escollir: Recomanacions lectures d'estiu primer 

cicle.pdf 

 

A més a més, podeu fer activitats de millora en aquestes 

webs:  

- Aula de Català: https://www.auladecatala.com/ 

- Parla.cat: 

https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/log

in/index.php  

 

Podràs presentar i explicar la teva 

experiència al voltant de la lectura 

davant els teus companys i 

companyes d’aula. 

https://drive.google.com/drive/folders/1BoIuscaoeB6hXeD-cn1mY9Ii9LfdEda0?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1grNB57A-ZRaRr0MEGg0zRLOZGAbRWkH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hcJSfLdHQbBC8KK5GpnROANM7AcIjACe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16W6tpr00JCDz7w6w9tlqGBrUO_VH8Z4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16W6tpr00JCDz7w6w9tlqGBrUO_VH8Z4x/view?usp=sharing
https://www.auladecatala.com/
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php


--- 

AULA D’ACOLLIDA I SUPORT LINGÜÍSTIC: 

En aquesta web hi trobareu enllaços a activitats, sèries, 

pel·lícules, lectures i jocs per continuar practicant el català 

durant l’estiu (hi podreu accedir amb el compte de l’institut): 

https://sites.google.com/insmilabcn.cat/recursosauladacolli

da/inici  

CASTELLÀ Dos actividades diferentes. Se pueden hacer ambas o una 

sola. Para leer y para escribir. Está todo muy claramente 

explicado.  

 
https://sites.google.com/view/castellano-
insmilabcn/p%C3%A1gina-principal 

 

 

MATES Al curs moodle de 2n d’ESO, a la unitat feina d’estiu, 
trobaràs aquest link: 
Feina d’estiu 2n d’ESO 
 

L'alumnat que consideri que ha de 
fer aquest dossier, l'haurà de lliurar 
el mes de setembre seguint les 
instruccions següents: 

- A la portada hi haurà de constar 
de manera clara el teu nom. 

- Bona lletra. 

- Bona presentació. 

Recorda que pots descarregar 
l'arxiu al teu ordinador i així no 
hauràs de fer servir cada vegada el 
link del dossier. 

https://sites.google.com/insmilabcn.cat/recursosauladacollida/inici
https://sites.google.com/insmilabcn.cat/recursosauladacollida/inici
https://sites.google.com/view/castellano-insmilabcn/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/castellano-insmilabcn/p%C3%A1gina-principal
https://drive.google.com/file/d/1zFO20hAZA3b4zADQE1AtJ8dMyV5XSWxn/view?usp=sharing


ANGLÈS GOING BY PLANE 
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200102/resums/672/5_pl
ane.htm 

 

CIÈNCIES SOCIALS a) El collage de l’edat mitjana 
Busca imatges de quadres, invents, personatges  de l’edat 
mitjana i confecciona el teu propi collage. 
 
Porta el teu collage a classe per compartir-lo amb els 
companys i les companyes. 
 
b) Infografia del romànic 
Segueix les instruccions i crea la teva infografia del romànic. 
T’atreveixes? 
 
Infografia del romànic 
 

Porta el teu collage / la teva 
infografia a classe per compartir-los 
amb els companys. 

CIÈNCIES NATURALS QUAN LA TERRA TREU FOC: 

https://sites.google.com/site/quanlaterratreufoc/ 

LES ROQUES:  

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=159 

L’ECOSISTEMA MARÍ: 

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=19 

EXERCICIS I PROBLEMES DE FÍSICA (1r cicle):  

https://www.edu365.cat/eso/bio_geo/problemes/cinematica

1/cinematica1.html 

Fer una presentació de 10 
diapositives com a màxim, d’un 
dels 4 temes dels recursos 
proposats. 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200102/resums/672/5_plane.htm
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200102/resums/672/5_plane.htm
https://drive.google.com/file/d/1PRCDL7vIKQWEXmCvCXXirWUdaTZaW3uK/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/quanlaterratreufoc/
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=159
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=19
https://www.edu365.cat/eso/bio_geo/problemes/cinematica1/cinematica1.html
https://www.edu365.cat/eso/bio_geo/problemes/cinematica1/cinematica1.html


TECNOLOGIA  Al llarg del darrer trimestre de curs hem treballat amb la 

tecnologia micro:bit i el seu entorn de programació visual per 

blocs makecode.  

En un primer moment, vam dissenyar projectes que es 

podien provar en un simulador web. Més endavant, vam 

aprendre a descarregar i executar els nostres projectes a la 

placa micro:bit 

 
Has de realitzar un petit projecte personal, de temàtica lliure, 

i fer un breu informe en un document de text o en una 

presentació de diapositives del teu compte de Drive de 

l’institut. 

  

L’informe ha de tenir els següents apartats: 

●   Títol del projecte 

●   Breu descripció del teu projecte (idea, passos 

realitzats per fer el disseny…) 

●   Captures de pantalla del teu projecte 

 

https://microbit.org/
https://makecode.microbit.org/


MÚSICA Ja coneixes el SONGMAKER. Experimenta i fes melodies 

de 8, 12 o 16 compassos. Experimenta també fent canvis a 

“settings”: tria escala major, o pentatònica, o fins i tot 

cromàtica.   A “split beat into” experimenta posant 2,3 o 4. 

 Posa-li un títol. Guarda't l’enllaç o baixa’t l’arxiu de so. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA Per aquest estiu, us proposem tot un seguit d’activitats, 

rutines, sessions, jocs i esports per tal que continueu fent 

exercici físic. Recordeu que seria convenient realitzar entre 

3 i 4 dies d’activitat física, adaptant la intensitat a les 

necessitats i condicions individuals de cadascú de 

vosaltres; feu estiraments per tal que el cos i la 

musculatura entri en calor i evitar possibles lesions; 

hidrateu-vos sovint i eviteu la realització de l’activitat física 

en hores puntes de calor; alimenteu-vos de manera 

saludable i descanseu adequadament. 

En aquest enllaç trobareu les activitats que us proposem: 

https://drive.google.com/file/d/13fwFRiHqkE7TAZPsmLmM

U-MeZ8PF3kM2/view?usp=sharing 

 

VISUAL I PLÀSTICA Fes una STOP MOTION amb objectes, plastilina o el que 

vulguis. 

Aqui tens l’enllaç per descarregar-te l’aplicació 

 

https://drive.google.com/file/d/13fwFRiHqkE7TAZPsmLmMU-MeZ8PF3kM2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fwFRiHqkE7TAZPsmLmMU-MeZ8PF3kM2/view?usp=sharing


- amb Google play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.

stopmotionstudio&hl=ca 

- amb l’App Store: https://apps.apple.com/es/app/stop-

motion-studio/id441651297 

- Aquí tens un tutorial de l’Stop Motion Studio: 

https://www.youtube.com/watch?v=IzBL7LtlzMw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=ca
https://apps.apple.com/es/app/stop-motion-studio/id441651297
https://apps.apple.com/es/app/stop-motion-studio/id441651297
https://www.youtube.com/watch?v=IzBL7LtlzMw

