
 

 

Recomanacions d'estiu de 2n d'ESO 
 

Recomanem aquestes tasques d’estiu a tot l’alumnat que té alguna matèria pendent o 

assolida amb un nivell satisfactori. I també a tothom que vulgui repassar una mica abans 

d’iniciar el nou curs. La feina feta que es lliuri els primers dies de classe serà valorada dins 

l’avaluació prèvia.  

Pots trobar els dossiers i altres annexos a la pàgina web: 

www.elstresturons.cat>Menú>ESO>Recomanacions d’estiu 

Llengua catalana: Fes un diari de les vacances explicant què has fet, afegint fotos, 

dibuixos, enganxant entrades o tiquets de les activitats que has realitzat. Llegeix contes, 

llibres, revistes, còmics… Intercanvia llibres amb els amics, descobreix i visita museus, ves 

a la biblioteca, mira pel·lícules... 

Llengua castellana: Llegeix  un mínim de dos llibres de la llista que trobaràs a la pàgina 

web del centre i complementa la fitxa de lectura. 

Llengua anglesa: Respon el dossier penjat a la pàgina web  (amb adaptació o sense 

segons el cas).També pots llegir llibres de lectura de la mateixa col·lecció i nivell que els 

fets a classe durant el curs, escoltar els CD corresponents i fer-ne els exercicis de 

comprensió i ampliació. (Els pots trobar a les biblioteques públiques.)  

Matemàtiques:  Fes els exercicis, amb desenvolupament, del Faig balanç de cada tema del 

llibre de text. 

Ciències Socials: Complementa el dossier penjat a la pàgina web. 

Física i Química: Dossier, copiant els enunciats i ben presentat, amb les activitats del llibre 

de text. Tema 1: pàgines 30 i 31, exercicis 3, 6 i 7. Tema 2: pàgina 43, exercici 6. Tema 3: 

pàgines 56 i 57, exercicis 3, 4, 6 i 7. Tema 4: pàgines 68 i 69, exercicis 4, 6, 7 i 8. Tema 5: 

pàgines 80 i 81, exercicis 2, 4 i 5. Tema 6: pàgines 92 i 93, exercicis 3 i 4. Tema 7: pàgines 

104 i 105, exercicis 3, 4, 5 i 6 

Tecnologia: Fes els exercicis proposats al full de la pàgina web. 

Música: Aprofita per anar a una concert. Fes un escrit on comentis quin grup has escoltat, 

quin tipus de música fan, quins instruments hi ha, quin ha de ser el comportament del públic 

i si ha estat adequat, quin tipus d’escolta has tingut… Si vas a més d’un concert, pots 

comentar-los. 

Educació Física: Fes un diari de les activitats físiques que realitzes durant l’estiu, amb el 

suport de fotografies o vídeos. Des de passejar el gos fins a travesses de muntanya.  

Cultura i valors ètics: Lectura de 21 contes per educar en valors (col·lectiu CEESC). El 

podeu trobar a internet. Comenta el conte (o els contes) que més t’ha impressionat. 

 


