
 
 

2n  ESO  - TREBALL RECOMANAT PER A L’ESTIU. 
 

En un període tan llarg com les vacances d’estiu, és important   recuperar els coneixements i hàbits  de treball que no s’han aprés i també 
mantindre‘ls si s’han aconseguit.  
 
Presentem una PROPOSTA D’ACTIVITATS VOLUNTÀRIES  que, una vegada realitzades,  s’hauran de lliurar en setembre al professor corresponent 
de cada matèria i que es tindrà en compte en el resultat de la   1a avaluació.  
 
 
 
MATÈRIES  
 

OBSERVACIONS   TREBALL RECOMANAT  

ANGLÉS  
 

  
El departament d’anglés utilitza l’avaluació contínua, això vol dir que sempre que expliquem continguts nous, repassem abans el                  
que ja sabem. Per tant, quan comencem el curs 20-21 i durant el primer mes, repassarem tots els continguts del curs anterior, per a                        
poder començar amb la matèria no apresa del curs anterior abans que acabe la primera avaluació. És per això que el professorat                      
del departament d’anglés recomana que l’alumnat estiga en contacte amb la llengua anglesa el major temps possible. Suggerim el                   
següent: 

● Tornar a fer els exercicis (ja fets) del Workbook. 
● Llegir (un o diversos) llibres adaptats al nivell. Si no en tenen, poden posar-se en contacte                

amb el professor o la professora i agafar-los en préstec de l’institut, abans del 10 de juliol. 
● Vore sèries i pel·lícules en anglés. (Suggeriment: FRIENDS agrada molt i és fàcil de seguir). 
● Escoltar cançons en anglés i escriure els Lyrics. (suggeriment: lyricstraining.com) 
● Escriure un diari sobre el que vas fent durant les vacances. 
● Utilitzar els links que hi ha a la web del departament del centre per a poder practicar tots els                   

aspectes de la llengua anglesa  https://ieslesfoies.org/departaments/angles/ 

 Tota la tasca de reforç que  l’alumnat faça durant l’estiu, podrà ser entregada al principi de curs per a que es puga tindre 
en compte a l’hora d’avaluar el primer trimestre. 
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CASTELLÀ 
 

  Dado que los contenidos de lengua castellana y literatura se reiteran cada curso, sobre todo los de                 
lengua, en las primeras semanas de septiembre, se repasarán y reforzarán aquellos contenidos             
nuevos que no se hayan visto en este último trimestre. 
Os recomendamos, para reforzar la comprensión lectora este verano, algunas lecturas: 
  
La historia interminable, Michael Ende 

Xenia, tienes un wasap, Gemma Pasqual 

La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón 
CULTURA CLÀSSICA 
 

   

ED. FÍSICA 
 

  Es recomana visitar la web de estilos de vida saludable per aprendre  aspectes  relacionats amb una vida saludable: 
alimentació, activitat física, tabac, alcohol, benestar emocional i lesions. 

Elaborar un PLA DE VIDA SALUDABLE amb 10 objectius a aconseguir seguint les recomanacions en cadascun del 
aspectes i posar en pràctica el pla. 

 

EPV 
 

  Ordenar el DOSSIER seguint l’ordre del blog http://llanospj72.blogspot.com/p/blog-page_31.html i 
revisar que les làmines porten la teoria corresponent. 

- Al youtube hi ha molts tutorials divertits relacionats amb el dibuix, et recomanem aquest 
https://youtu.be/HAUHJEcstBE, però si trobes qualsevol altre també el pots fer! 

Bon estiu! i gaudeix de l’art que ens envolta! 

FÍSICA I QUÍMICA 
 

Es recomana 
veure el següents 
vídeos 
relacionats amb 
la matèria 

 El vol parabòlic - subtítols en anglès 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes-subtitulats/el-vol-parabolic-subtitols-en-angles/co
leccio/5074/5730105/ 

Gravetat, una qüestió de pes - subtitulat a l'anglès 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes-subtitulats/gravetat-una-questio-de-pes-subtitulat
-a-langles/coleccio/5074/5710589/ 

Homeopatia, creencia o evidencia. (Subt. castellà) 

http://llanospj72.blogspot.com/p/blog-page_31.html
https://youtu.be/HAUHJEcstBE
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes-subtitulats/homeopatia-creencia-o-evidencia-subt-
castella/coleccio/5074/5051132/ 

QQC i...Arquimedes 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-arquimedes/video/5031331/ 

QQC i... l'escalfament global a fons 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-lescalfament-global-a-fons/video/5978286/ 

QQC i ...enginyeria: túnels, canals i aqüeductes 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-enginyeria-tunels-canals-i-aqueductes/video
/5957295/ 

QQC i... lògica matemàtica 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-logica-matematica/video/5999228/ 

QQC i ... la física 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-la-fisica/video/4890191/ 

Com volen els globus aerostàtics 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/com-volen-els-globus-aerostatics/video/5597461
/  

Interrogant la matèria 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/atom-interrogant-la-materia/video/2542259/ 
FRANCÉS 
 

  Treball d’estiu voluntari descrit a AULES. 

GEOGRAFIA I Hª  
 

Es recomana la 
lectura d'algun 
dels llibres 
proposats i la 
pel·lícula sobre 
tema medieval. 

 El departament de Geografia-Història recomana la lectura de llibres que es poden triar a partir dels 
tres que proposem. El primer és una història sobre la fi del món que esperaven els homes de l'edat 
mitjana durant l'any mil. El segon és sobre viatges i descobriments. I l'últim sobre la famosa família 
valenciana dels Borgia, que tindran una gran importància durant el Renaixement. 
 
-Finis Mundi (de Laura Gallego) 
-Al otro lado de la esfera (de Consuelo Jiménez de Cisneros) 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes-subtitulats/homeopatia-creencia-o-evidencia-subt-castella/coleccio/5074/5051132/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes-subtitulats/homeopatia-creencia-o-evidencia-subt-castella/coleccio/5074/5051132/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-arquimedes/video/5031331/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-lescalfament-global-a-fons/video/5978286/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-enginyeria-tunels-canals-i-aqueductes/video/5957295/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-enginyeria-tunels-canals-i-aqueductes/video/5957295/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-logica-matematica/video/5999228/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-la-fisica/video/4890191/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/com-volen-els-globus-aerostatics/video/5597461/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/com-volen-els-globus-aerostatics/video/5597461/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/atom-interrogant-la-materia/video/2542259/


-El Borgia. Família i mite (de Joan F. Mira) 
 
Es pot elaborar un xicotet resum i l'opinió personal sobre el llibre. Finis mundi podria completar-se 
amb una estupenda pel·lícula basada en l'obra d'Umberto Eco: 
 
-El nombre de la rosa (Jean Jacques Annaud) 
 
En el marc d'una història de crims i misteris ens parla dels monjos medievals, els copistes i la 
Inquisició. 
 
 

INFORMÀTICA 
 

   

IAEE 
 

   

MATEMÀTIQUES     
MÚSICA 
 

   

RELIGIÓ  
 

  Entrar en la página web TIC EN EL ÁREA DE RELIGIÓN  ir a la pestaña 2ºdeESO y ver las actividades: 
KAHOOT: Los Orígenes del Cristianismo. 
“EL OTRO PAR” cortometraje sobre la sencillez del corazón. 
Resumen de la BIBLIA en un comic. 
Via Crucis con imágenes del pintor  BOTERO. 
La HISTORIA DE LA SALVACIÓN. 
¿Que es la Religión? y ¿Para qué  sirve?. 

TECNOLOGIA 
 

lectura 
recomanada 

 elegir un llibre  
●  “De la tierra a la luna “ autor Julio Verne 
●    “Viaje al centro de la tierra” autor Julio Verne 
●        “ 20000 leguas de viaje submarino” autor Julio Verne 
●        “ Yo robot” autor Isaac Asimov 

VALENCIÀ 
 

Lectures 
recomanades: 

   



· L’ull de la    
mòmia. Josep  
Cortés. Ed.  
Bromera 

· Roger lo   
pelat. Gemma  
Pasqual i  
Escrivà. Ed.  
Barcanova 

· El cel és blau.     
Maria Jesús  
Bolta. Ed.  
Tàndem 

· Aiguablava.  
Jesús Mollà. Ed.   
Tàndem. 

 

TREBALL ESTIU VALENCIÀ 

  

  

El departament de valencià recomana la lectura d’almenys dos llibres al llarg de l'estiu. Cal 

dir-vos que hi ha temps per a tot. 

Podeu triar entre el llistat que teniu a continuació o d’altres que siguen adequats a la vostra 

edat. La recomanació sol aparèixer a la part de darrere del llibre (contraportada). 

  

Com a proposta orientativa de treball a realitzar en cadascun d'ells, teniu a continuació unes 

recomanacions: 

1. Descripció detallada dels personatges principals. 

2. Descripció de l'espai i l'època en què ocorren els fets. 

3. Resum de l'argument. Cal fer referència a cadascuna de les parts del text narratiu: 

plantejament, nus i desenllaç (dos pàgines com a mínim). 



4. Definició de deu paraules desconegudes que trobeu a la lectura. Cal explicar-les amb les 

vostres paraules. 

Aquest treball pot sumar un punt en la primera avaluació del proper curs. Haurà d'estar 

correctament redactat amb una presentació adequada: escrit a ordinador i lletra Arial 12. El 

nivell del llenguatge emprat serà adequat al nivell cursat durant aquest curs. En cas contrari, 

no puntuarà. 

  

ENS VEIEM A SETEMBRE!! 

US DESITGEM UN BON ESTIU I QUE GAUDIU DE LES VACANCES!!! 

VALORS ÈTICS 
 

   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


