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DEURES ESTIU 2n d’ESO. CURS 20-21

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
A continuació, t’oferim una sèrie d’activitats per tal que treballis aquest estiu
diferents competències de l’àrea de llengua catalana.
Nota important: Per als alumnes amb la matèria de Llengua Catalana i literatura de 2n
d’ESO pendent d'assoliment, és una feina de caràcter obligatori, a més a més d'un
instrument d’avaluació per tal de superar-la.

★ Llegeix un llibre i fes una fitxa bibliogràfica. Si encara no saps què s’ha de
posar, t’animem a investigar com s’ha de fer!
★ Grava’t animant els teus companys i companyes a llegir el llibre del qual has
fet la fitxa bibliogràfica o bé d’un altre que també hagis llegit durant l’estiu.
Duració aproximada del vídeo: 2 minuts!
★ Escriu sobre alguna cosa interessant que t’hagi passat aquest estiu: un viatge,
un retrobament inesperat, una reunió familiar, un dia especial... Pensa en
revisar el text una vegada acabat i seguir les pautes d’escriptura que hem
treballat aquest curs. La composició hauria de tenir entre 12 i 15 línies.
Important:
Les teves tasques seran recollides a la tornada, al mes de setembre, i seran valorades
per al 1r trimestre del curs 2021-2022.

Bon estiu!!!

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Para reforzar la comprensión lectora os recomendamos que disfrutéis de este verano de una
buena obra literaria.
Para desarrollar la expresión escrita os animamos a escribir un cuento (de misterio, romántica,
de terror…), que podéis acompañar de imágenes para facilitar vuestra creación literaria.
Todo el trabajo que entreguéis al iniciar el próximo curso os contará positivamente en la
primera evaluación.
Los alumnos que no habéis aprobado la asignatura tendréis que entregar obligatoriamente una
reseña del libro que hayáis leído y el cuento al iniciar el curso como primera actividad para
recuperar la asignatura.

Modelo de reseña:
FICHA DE LECTURA
Nombre y apellidos:______________________________________
Título del libro:__________________________________________
Autor/a:_______________________________________________
Editorial:_______________________________________________
Género literario: NARRATIVA (cuento, novela, fábula, biografía, leyenda, diario, épica), LÍRICA,
TEATRO [Rodea con un círculo]
Tema: aventuras, misterio, intriga, bélico, policíaco, humor, amor, amistad, fantasía,
ciencia-ficción, historia, juegos, conflictos familiares... Otros:____________[Rodea con un
círculo o completa]
Lugar o lugares donde se desarrolla la acción: ciudad, pueblo, campo, vivienda, bosque,
montaña, castillo, palacio, coche, avión, globo, espacio... Otros:
[Rodea con un círculo o completa]
Época, momento en el que se suceden los hechos: actual, antiguamente, medieval, en el
futuro; primavera, verano, otoño, invierno; un día, una noche, unas horas, un año...
Otros:______[Rodea con un círculo o completa]
OPINIÓN Y CRÍTICA:

¿Te ha gustado?_____________________________________________
¿Por qué?______________________________________________________________
¿Qué dificultades has encontrado leyéndolo? _______________________________________

¡FELIZ VERANO!

LLENGUA ANGLESA
Realitzar totes les taques del Classroom (English - Summer Work) o bé realitzar un curs intensiu d’anglès
a l’EOI de Cornellà.
La realització satisfactòria i efectiva de com a mínim una de les dues alternatives tindrà influència
positiva en la nota del primer trimestre del proper curs, sempre i quan la nota del trimestre sigui com a
mínim AS. Realitzar un curs d’anglès a l’EOI de Cornellà tindrà el mateix valor presentant al setembre el
full d’inscripció.
També es recomana el màxim contacte possible amb la llengua anglesa, sigui mitjançant llibres adaptats
al seu nivell, veure sèries i pel.lícules en versió original, analitzar el vocabulari de lletres de cançons, etc.
ALUMNAT AMB NECESSITAT DE REFORÇ
Hauran d’entregar les tasques del Classroom (English-Summer Work) com a màxim el primer dia de
classe de setembre i també comptarà com a part de la nota de la 1ª Avaluació. Del dossier només han de
realitzar les tasques de * (i **), d’acord amb les instruccions proporcionades pels seus docents.

HAVE A NICE SUMMER!!

OPTATIVA D’ALEMANY
Es recomana fer el Dossier que trobaran al Classroom (Deutsch - Sommerarbeit). La realització
d'aquestes activitats no només permetrà a l’alumne repassar els continguts fets durant el curs i
estar en contacte amb la llengua durant les vacances, sinó que a més tindrà una influència
positiva del primer trimestre del curs vinent, sempre i quan la nota del trimestre sigui com a
mínim d'AS.
S’ha de tenir en compte que l’assignatura és contínua, i que per tant, és molt important tenir els
continguts previs ben assimilats per poder continuar aprenent la llengua. Les activitats hauran
de ser realitzades amb tranquil·litat, revisant i estudiant primerament el (Kursbuch). Recorda
tenir amb tu un diccionari (pot ser online) i el Kursbuch a l’hora de realitzar les activitats a fi de
repassar els continguts, així com els teus dossiers de vocabulari. Cerca sempre totes les paraules
que no entenguis i incorpora-les als dossiers de cada unitat realitzada.
Es recomana fer aquestes activitats una mica cada dia i treballant les unitats en ordre.

IMPORTANT: La realització d’un curs intensiu d’alemany a l’EOI (majors de 14 anys) tindrà el
mateix valor que realitzar el Dossier d’activitats. Tan sols caldrà presentació el full d’inscripció.
Cursos recomanats : 1r ESO: A1.2 + 2n ESO: A2.1 + 3r ESO: A2.2 + 4t ESO: B1.1
També és molt recomanable tenir el màxim contacte amb la llengua possible, veure sèries i
pel.lícules en versió original, lectura de llibres adaptats al seu nivell, televisió satèl.lit, etc.
SCHÖNE SOMMERFERIEN!!

MATEMÀTIQUES
Pels alumnes que no han assolit la matèria durant el curs: Han de fer les activitats d'estiu
penjades al Classroom del seu curs. La presentació del mateix es farà al setembre al docent
durant el mes de setembre
Per repassar els continguts assolits durant el curs recomanem als alumnes fer les activitats
d'estiu penjades al Classroom del seu curs, en especial als alumnes que han tingut dificultats en
alguna part d'aquest. Si lliuren la feina al mes de setembre es tindrà en compte en la valoració
del nivell d'assoliment de les competències de forma positiva de la primera avaluació del curs
2020-2021.
Desitgem que gaudiu de l’estiu. !!!

FÍSICA I QUÍMICA

● Alumnes que no han assolit la matèria (obligatori): Han de fer el dossier de repàs i
entregar-ho en la primera setmana d’inici de curs. El dossier es troba en el classroom de
la matèria de Física i Química. Un cop entregat el dossier se li informarà el procediment
de la activitat competencial que haurà d’elaborar durant el mes d’octubre; i el desembre,
realitzarà la prova escrita competencial. És imprescindible entregar totes les tasques
realitzades per tenir dret a fer la prova competencial.

● Alumnes que van assolir les competències de la matèria (opcional): Poden fer,
voluntàriament, un dossier amb activitats que trobaran en el classroom de la matèria de
Física i Química. El treball d’estiu es tindrà en compte en el primer trimestre del curs
2020/2021 i s’haurà d’entregar durant el mes de setembre.

CIÈNCIES SOCIALS I GEOGRAPHY
Per l’alumnat que no ha assolit les competències de la matèria durant el curs: Heu de fer les
activitats d'estiu penjades al Classroom del vostre curs. Durant el mes de setembre les haureu
de lliurar.
Per l’alumnat que vulgui continuar aprenent la matèria d’una manera més lliure, us fem dues
propostes:
1. FER UNA RESSENYA D’UN LLIBRE I/O UNA PEL·LÍCULA.

2. FER DE REPORTERS GEOGRÀFICS O HISTÒRICS I ELABORAR UN
DIARI I ÀLBUM FOTOGRÀFIC.

Al classroom de l’assignatura trobareu les orientacions per poder fer la tasca que més
us engresqui.
Si lliureu la tasca durant el mes de setembre es tindrà en compte, de forma positiva, en
la nota del 1r trimestre del curs vinent.
BON ESTIU!!

EDUCACIÓ FÍSICA
- Per a l’alumnat que no ha assolit la matèria durant el curs: Si aquest curs no has pogut assolir
les competències de la matèria, has de realitzar les tasques penjades al Classroom del curs. La
presentació d’aquestes tasques es farà al setembre, al professorat corresponent d’EF.
Una vegada entregades les tasques en el mes de setembre, se t’informarà de les dates
concretes per a realitzar dues activitats competencials (ha elaborar durant el primer trimestre).
És imprescindible entregar totes les tasques per tenir dret a fer les proves competencials.
Ànim!
- Per a l’alumnat que ha assolit les competències de la matèria (opcional): et proposem que
practiquis esport i ens ho facis saber amb imatges o evidències que t’hagin agradat durant la
pràctica esportiva.
Tot allò que realitzes, ho has d’entregar al setembre. Si fas una bona feina, es tindrà en compte
en la primera avaluació del curs vinent.

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA (EviP)
- Per a l’alumnat que no ha assolit la matèria durant el curs: Si aquest curs no has pogut assolir
les competències de la matèria, has de realitzar les tasques penjades al Classroom del curs. La
presentació d’aquestes tasques es farà al setembre, al professorat corresponent d’EViP.
Una vegada entregades les tasques en el mes de setembre, se t’informarà de les dates
concretes per a realitzar dues activitats competencials (ha elaborar durant el primer trimestre).
És imprescindible entregar totes les tasques per tenir dret a fer les proves competencials.
Ànim!
- Per a l’alumnat que ha assolit les competències de la matèria (opcional): et proposem que
potencies la teva imaginació i entrenis els teus ulls a mirar d’altra manera, treballant a partir
d’un quadern d’artista, el qual trobaràs al classroom del curs.
Tot allò que realitzes, ens ho pots mostrar al setembre!

TECNOLOGIA

Vols fer-te un expert o una experta en quant eficiència energètica es refereix? Per això
has de provar el següent simulador.
Recorda que els deures d’estiu són obligatoris pels alumnes que no han assolit la matèria,
però si ja l’has assolit potser et vingui de gust convertir-te en un expert.
Els deures d’estiu els podràs trobar al classroom o a web del centre.
Entra en aquest enllaç i comença la diversió!!

Construeix
eficientment

Clica sobre “Accedeix a l’aplicatiu” i podràs començar a
treballar en la teva proposta: una reforma, una construcció
d’una escola o un habitatge. Escull una de les tres
propostes. Aposta per una orientació, les estances i
electrodomèstics. Escull la mateixa proposta
però amb diferents orientacions i
electrodomèstics. Consulta la petjada ecològica
de cada proposta, compara-les i fes una captura
de pantalla o foto del resultat i penja’l al classroom de
tecnologia “Deures d’estiu”

Descarregat el Crocodrile i fes el circuit elèctric de
la teva habitació. No oblidis fer una captura de
pantalla i penjar-la en el classroom!!

PROJECTES
Si aquest curs no has pogut assolir la matèria, has de realitzar les tasques penjades al Classroom
d'STEAM i LiSO. La presentació d’aquestes tasques es farà al setembre, al professorat
corresponent.

