
DEURES D’ESTIU SEGON ESO 

La valoració al setembre serà d’un 30% de la nota de les feines d’estiu i un 70% de l’examen  

MATÈRIA RECUPERACIÓ 

(Si s’ha SUSPÈS l’assignatura) 

CONSOLIDACIÓ 

(Si s’ha APROVAT l’assignatura) 

Llengua 
catalana 

“Quadern de vacances. Llengua Catalana 
2”: T. POU, E. ALERM, F. FERRAN. Ed 
Teide.  
 
L’alumnat d’aula oberta ha de lliurar les 
feines que han quedat pendents. 

 Si la teva nota és un 5 o un 6, has de fer el mateix quadern de 
repàs que fan els que han suspès. 
Si la nota és superior a 6, cal que triïs dues lectures de la part 
inferior del full, les llegeixis i en facis un comentari d'unes 
quinze línies, on expliquis si t'ha agradat i per què. 
 
L’alumnat d’aula oberta haurà de fer el dossier que els donarà 
la Corpus. 

 

Llengua 
castellana 

Pensar en Lengua    Vacaciones Santillana 

 ISBN 84-294-9445-6 
 De forma voluntaria: 

Pensar en Lengua  Vacaciones Santillana ISBN 84-294-9445-6 
 

 
Anglès 
 

Recollir un Workbook al seminari i fer els 
exercicis de les unitat de la 1 a 6  o 
realitzar i autocorregir les activitats del 

llibre KEY REVISION 2 pack Catalan ed 
ISBN 9780230023963 

 Recollir un llibre de lectura proporcionat pel professor i fer els 
exercicis.  

 

Matemàtiques Realitzar qüestionaris del moodle. 
Instruccions al web 

 Voluntàriament, realitzar qüestionaris del moodle. Instruccions 
al web 

 

 
Ciències 
socials 

Qüestionari/treball que servirà per preparar 
l'examen de setembre (a consergeria) 
Per a l’alumnat de l’aula oberta, el tutor els 
donarà un dossier. Les preguntes de 
l’examen seran d’aquest dossier. 

   

Física i 
química 

Realitzar els qüestionaris que trobaran al 
tema 10 del moodle 
Els alumnes d’aula oberta han de fer el 
dossier del curs 

 Voluntàriament, realitzar els qüestionaris que trobaran al tema 
10 del moodle  

 

Tecnologia Activitats del moodle    

Visual i 
plàstica 

Cal lliurar les làmines que no has fet durant 
el curs 

   

 
Educació 
Física 
 

Fer un treball de cada tema (5 fulls 
cadascun)  
1 L’atletisme       2 El beisbol 
3 L’aeròbic         4 El hoquei 

   

Música Cal fer el dossier del moodle    

Religió Dossier d’activitats del moodle    

 
 
Lectures recomanades    Català 
 

 
 
Castellà 

- Emma GRAIGIE, Pastís de xocolata amb Hitler, Edicions 62. 
- Melvin BURGESS, Billy Eliot, Ed Cruïlla. 
- Henninh MANKELL, El gos que corria cap a un estel,  Ed. 
Columna-Jove. 
- Roald DAHL, Les bruixes, Ed. Empúries. 
- Rafael VALLBONA, Sense sortida, Ed. Cruïlla. 
- Miquel PUJADÓ, El ficcionauta, Editorial Barcanova 
- Anna TORTAJADA, La banda de la placeta. Ed. Barcanova. 
- Ann MCPHERSON, Guia per a joves maniàtics,  Ed. Columna 

Jove 
- Un estiu amb l’Anna, Núria Pradas. Ed Cruïlla 

-La sombra del gato y otros relatos de terror    Concha lópez 
Narváez    Edit. ALFAGUARA Juvenil    
 
- No le digas que aún la amo   Blanca Álvarez   Edit. 
CUATROVIENTOS   Colec. Narrativa Juvenil. 
 
- Eclipse de sol   Albert Lijanov   Edit. SM.  Colec. Barco de Vapor 
 

 

   


