
TREBALL ALUMNES QUE HAN DE RECUPERAR 
LES MATÈRIES 2n ESO

Català

Quadern de vacances. Llengua catalana 2. Primer Cicle 
ISBN: 978-84-307-4567-8
Editorial Teide

Cal tenir molt en compte que, per a superar el curs, és imprescindible de presentar el quadernet  
en l’examen de setembre. 

Castellà

Cuaderno de verano. Lengua castellana y literatura. 2.º de ESO. Editorial Casals. ISBN: 978-
84-218-5324-5.

Cal llegir i lliurar un treball sobre la novel·la Prohibido tener quince años: cal lliurar un treball que 
es concreta en el full personal d’informació pels alumnes pendents de recuperació.

Anglès

Quadern d’estiu:
OXFORD HOLIDAY ENGLISH 2n d’ESO.  Bess Bradfield. Editorial Oxford.
ISBN: 978-0-19-401455-7

El quadern s’haurà de lliurar obligatòriament al setembre, el dia de l’examen de recuperació.

Per aprovar la matèria al setembre, l’alumne/a haurà de:
a- Presentar-se a l’examen de recuperació de la matèria i dels verbs irregulars;
b- Presentar-se a l’examen de recuperació de la matèria (en cas d’haver aprovat els verbs al 
juny);
c- Presentar-se a la prova de verbs irregulars (en cas de no haver-los aprovat al juny).

A més a més, en tots els casos, excepte en el cas d’aquells alumnes que només s’examinin de 
verbs,  hauran de portar el  quadern d’estiu fet.  Recordem que és  imprescindible aprovar  els 
verbs irregulars per aprovar la matèria.

Matemàtiques

Quadern d’estiu:

Aquest any el treball d’estiu de l’àrea de matemàtiques és un dossier elaborat pel departament 
que podeu trobar a la pàgina web del Centre d’on podreu descarregar-lo o comprar el quadern 
estiu

Quadern d'estiu 2 ESO. Matemàtiques
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ISBN: 978-84-489-2579-6

El quadern  o dossier  s’haurà de lliurar obligatòriament al setembre

Música

2nESO.Activitats Recuperació. En l’enllaç hi trobareu les activitats de recuperació així com les 
instruccions per a la realització d’aquestes activitats.  La informació també està penjada en el 
Moodle de 2nESO.
L’enllaç a les activiitats és:  
https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1dhicmSd3Sj8QNXQZM0hyB3OenuRhs5cf0fR28k-
k-g8/edit

Les activitats de recuperació s’han de lliurar obligatòriament al setembre
Tecnologia

Per recuperar la matèria de tecnologia al setembre, l’alumne/a haurà de presentar un dossier a 
mà amb les preguntes del  qüestionari  resoltes.  Les  solucions  estan  penjades al  moodle  del 
centre:
http://www.xtec.cat/sesjoanpuigiferreter/ 

Al setembre es realitzarà un examen relacionat amb les preguntes que l’alumne/a ha contestat. 
La presentació del dossier el dia de l’examen és indispensable per aprovar l’assignatura. 

Socials

-Les activitats a realitzar són les que s’indiquen a continuació, incloses en el llibre de text de 
Santillana.

-El solucionari es penjarà al Moodle que correspon a cada curs.

-Les activitats s’han de presentar en forma de dossier el dia del mes de setembre que els alumnes 
vinguin a fer l’examen 

2

http://www.xtec.cat/sesjoanpuigiferreter/
https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1dhicmSd3Sj8QNXQZM0hyB3OenuRhs5cf0fR28k-k-g8/edit
https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1dhicmSd3Sj8QNXQZM0hyB3OenuRhs5cf0fR28k-k-g8/edit


Pàgines 
66-69

- Copiar el text de «Repassa» (pàg. 66).
- Fer activitats 1,2,  3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10 11,  12, 13, 14, 15 i 16 
(pàgs. 66-68).
- Fer activitats 19, 20 i 21 del El racó de lectura sobre les croades 
(pàg. 69).

Pàgines 
106-108

- Copiar el text de «Repassa» (pàg 106).
- Fer activitats 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 i 14 (pàgs. 106-108).

Pàgines 
141-143

-Fer activitats 23 i 24 (pag. 141).
-Fer activitats 25 i 26 de l’apartat Analitzar l’evolució de la pintura 
(pàg. 142).
--Fer activitats 27 de l’apartat Analitzar l’evolució d’un artista (pàg. 
143).

Pàgines 
144- 

145-147-
159-172-
198-199-
200-201

- Copiar el text de «Repassa» (pàg. 144).
- Fer activitats  1, 3, i 4  (pàgs. 144).
- Fer activitats 6,7,9,10,11,12.(pàg 145)
- Fer activitats 15, 16 i 18 del El racó de lectura sobre la inquisició 
(pàg. 147).
- Fer activitat 16 (pàg 159).
- Fer activitats 22,23,24,25 (pàg 172).
- Fer activitats 1,2 (pàg 198). 5,7,8,10,11 (pàg199).
- Fer activitats 12, 13, 14, 15 ,20,21 (pàg 200-201).

TOTS ELS ALUMNES HAN DE:

Repassar els països i capitals i presentar (fet per l’alumne):

a) Llista de països i capitals d’Europa, Amèrica, Ásia, Àfrica i Oceania.
b) Un mapa polític de cada continent on apareguin els noms dels països i 

les capitals corresponents.

Naturals
RECUPERACIÓ SETEMBRE 2013/2014     CIÈNCIES DE LA NATURALESA   2n d’ ESO
El vostre fill/a s’ha de presentar a l’examen de recuperació al setembre. A més, l’alumne/a haurà 
de presentar obligatòriament , el mateix dia de l’examen de recuperació, les activitats del 
dossier  lliurat el dia 27 de juny. 
Les activitats a realitzar:

  Fer tots els exercicis del dossier. És important la presentació.

 Estudiar per l’examen cadascun dels temes indicats,  posant més  atenció a 
les pàgines i preguntes especificades a la taula.
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Temes Conceptes que has d’estudiar del 
llibre

1.La nutrició de les plantes. Com és la nutrició de les plantes. 
De què s’alimenten? El transport 
de substàncies per la planta. La 
clorofil·la. La fotosíntesi i la 
respiració.
Pàg 12 pregunta 1.1 i 1.2
Pàg 14 i 15
Pàg 16 pregunta 3.3
Pàg 18 pregunta 4.1 i 4.2

2. La nutrició dels animals Com s’alimenten els animals? 
Què és la digestió? L’aparell 
circulatori. La respiració. 
L’eliminació dels residus de les 
cèl·lules.
Pàg 26 pregunta 1.1
Pàg 27 pregunta 1.2
Pàg 28 pregunta 2.1
Pàg 30 pregunta 3.1 i 3.2
Pàg 32 pregunta 4.1 i 4.3

3. La reproducció de les 
plantes

La reproducció asexual. La flor 
com a estructura reproductora. 
Pol·linització. Fecundació. 
Formació de llavors i fruits. La 
germinació.
Pàg 42 pregunta 2.1
Pàg 45 pregunta 3.2
Pàg 46 i 47 pregunta 4.1 i 4.2
Pàg 48 i 49

4. La reproducció dels 
animals

Els òrgans reproductors. Els tipus 
de fecundació. El cicle vital dels 
animals.
Pàg 58 , 59, 60, 61

5. La relació Estímul i resposta. Comportament 
innat i adquirit. Els òrgans dels 
sentits. L’adapatació dels sentits. 
L’adrenalina. Els tropismes i les 
nàsties. Les feromones.
Pàg 70, 71, 72, 73
Pàg 75 el text “l’adrenalina”
Pàg 76 pregunta 4.2 i 4.3
Llegir pàg 79 el text “les feromones”

6. El moviment. Forces i 
pressió.

Fer exercicis. Representar 
gràficament un moviment. 
Aprendre les fórmules per 
resoldre problemes.

11. Els ecosistemes Biòtop i biocenosi. Productors, 
consumidors i descomponedors.
Pàg 175, 180, 181, 182.
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Educació física

Presentar, al setembre el dia de l’examen, realitzats els exercicis del QUADERN de l’ALUMNE 
dels següents temes –
7 – Els jocs en l’educació física
9 – La gimnàstica artística
11– L’handbol
13 – El futbol
16- Les activitats físiques a la natura
14- L’expressió corporal
15- La respiració i la relaxació
Realitzar, al setembre el dia de l’examen, les següents proves físiques:

Per obtenir un 5 - NOIES Per obtenir un 5 - NOIS

CURSA NAVETTE 5.5 pal·liers 7 pal·liers

ABDOMINALS  (30 segons) 18 abdominals 21 abdominals

SALT AMB ELS PEUS JUNTS 150 cm 170 cm

FORÇA DE BRAÇOS - BARRA 10 segons 15 segons

AGILITAT – 5 metres x 10 
vegades 20 segons 19.0 segons

FLEXIÓ DE TRONC 26 cm 19 cm

Religió

Per recuperar la matèria, els alumnes que han suspès: 

1) el 1r. 2n. I 3r.trimestre per no lliurar els dossiers i els treballs corresponents als temes 
treballats  (1-4-5-6-7)

- HAN D’EXAMINAR-SE D’AQUESTA PART
- HAN DE REALITZAR UN RESUM DE CADA TEMA 

2) Dels temes treballats el 1r. Trimestre (4-5) el 2n. Trimestre del tema (6) i el 3r. Trimestre (7 i 
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1)
- HAN D’EXAMINAR-SE D’AQUESTA PART
- HAN DE REALITZAR UN RESUM DE CADA TEMA .

6


