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FEINA ESTIU Curs 2015/16 
2n ESO  

Recordeu que cal lliurar la feina encomanada el dia de la prova extraordinària del mes de setembre. 
Les tasques indicades són obligatòries per a l’alumnat amb la matèria suspesa i opcionals per a 
l’alumnat amb la matèria aprovada. 

 

                    
 

MATÈRIA:  
Anglès 
FEINA ENCOMANADA: 
Fer les activitats del llibre Oxford Holiday English 2n ESO ISBN 978-0-19-401455-7 
AVALUACIÓ: 
- Deures d´estiu: 30% 
- Prova setembre: 60% 
- Feina curs: 10% 

 
 

MATÈRIA: 
Física i Química 
FEINA ENCOMANADA: 
Elaborar el dossier que trobaran a la Llibreria Estudiantil del centre. 
AVALUACIÓ: 
- Deures d´estiu: 40% 
- Prova setembre: 50% 
- Feina curs: 10% 
 

 
MATÈRIA: 
Ciències Socials 
FEINA ENCOMANADA: 
Elaborar el dossier que trobaran a la Llibreria Estudiantil del centre. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 30% 
-Prova setembre: 60% 
-Feina del curs: 10% 
 

 
MATÈRIA: 
Educació Física  
FEINA ENCOMANADA: 
Presentar els exercicis del llibre de text en un dossier de cada tema treballat durant el curs. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre:60% 

Proves físiques (40%) :Test de Cooper (12’) /Força resistència abdominal (1’) /Flexibilitat de tronc /Test dels steps (1’) 
Examen teòric (20%): L’escalfament, curses d’orientació, resistència i flexibilitat, hoquei i beisbol. 

-Feina del curs:20% 
 

 
MATÈRIA: 
Llengua castellana 
FEINA ENCOMANADA: 
Cuaderno de verano. Lengua castellana. ESO 2 . Ed. LA GALERA. ISBN: 9788441219335 
Presentar 10 dictats corregits. 

A més, podeu aprofitar la nostra pòpia app educativa (PICA’t) i repassar 
els continguts de totes les matèries d’una forma més divertida 
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Presentar 10 redaccions. 
Presentar, en castellà, el resum d’una novel·la de lliure elecció. 
AVALUACIÓ: 
- La correcta presentació dels deures d’estiu suposa un 30% de la nota. 
- Prova setembre: La prova escrita suposa un 60% de la nota. 
- Feina del curs: Tornar a lliurar de manera completa i acurada totes les activitats fetes durant el curs en folis grapats suposa 
un 10% de la nota. 

 
 

MATÈRIA: 
Llengua Catalana 
FEINA ENCOMANADA: 
Obligatòria per a l’alumnat suspès i optativa per a la resta: 

- Quadern de “VACANCES 10” 2n ESO Llengua catalana i Literatura. Remei Barberà ( refresca la memòria i avança) 
Editorial Casals.  

- Redacció de textos breus (entre 5 i 10 línies) sobre el teu dia a dia a l’estiu (mínim 8 textos). 
- Llegir un llibre (escollit per vosaltres) i fer-ne el resum i una valoració personal (Per fer la tria del llibre podeu 

consultar l’adreça electrònica següent: www.edu365.cat , a l’apartat Llegir i descobrir). 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:30% 
-Prova setembre:60% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Matemàtiques 
FEINA ENCOMANADA: 
Dossier Feina d’Estiu Matemàtiques 2n E.S.O. (El trobaran a la llibreria estudiantil del propi centre) 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre:70% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Educació Visual i Plàstica 
FEINA ENCOMANADA: 
Elaborar el dossier que trobaran a la Llibreria Estudiantil del centre i presentar el quadern que s’ha utilitzat duratn el curs amb 
les activitats fetes totalment acabades. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:60% 
-Prova setembre:30% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Tecnologia 
FEINA ENCOMANADA: 

• Busca informació sobre els plàstics: d’on surten, com es fabriquen, tipus,…  
• Busca informació d’alguna mina de Catalunya: municipi on es trova, quin metall  producte treien, quin ús se li don a 

productes fabricats. 
• Fes un treball sobre l’energia i dels tipus centrals energètiques. 
• Informàtica. 

                   -Menú d’un restaurant 
                   -Horari 
                   -Escrit copiat d’un llibre insertant una imatge  
                   -Posa un titol utilitzant el WordArt 
                   -Omple tot un full d’autorformes 
AVALUACIÓ: 
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-Deures d’estiu:50% 
-Prova setembre:40% 
-Feina del curs:10% 

 
 


