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ASSIGNATURA REPASSAR LLIÇONS LLIBRE EXERCICIS DEL LLIBRE ACTIVITATS MOODLE ALTRES ACTIVITATS

Català

Al Moodle, a la pàgina d'inici hi trobareu 
dos documents: un amb els continguts 
de la prova de suficiència i un altre un 
amb totes les activitats obligatòries 
d'estiu que heu de presentar el mateix 
dia de la recuperació

Català (grups 
adaptats)

Tenen al curs de Llengua catalana 
2ESOa del Moodle un document sobre 
la recuperació de setembre amb tots els 
apartats del llibre de classe que han de 
repassar

Les lliçons del llibre que s'han d'estudiar 
surten desglossades al curs del Moodle, 
amb la resta de material.

Castellà Repassar totes les lliçons dell llibre de 
text i els llibres de lectura del curs.

Fer i presentar a la llibeta 5 exercicis de 
cada lliçó del llibre de text. Els apartats: 
competencia lectora, léxico, ortografía y 
gramática. 

Fer exercicis on line d´ortografia: www: 
reglasdeortografia.com.

Presentar 5 dictats i 5 redaccions de 
tema lliure. Fer un resum dels 2 llibres 
de lectura del curs.

Matemàtiques

Repassar els continguts treballats al 
llarg del curs de les unitats 1,2,3 
(problemes amb decimals), 5,6 (sense 
sistemes d'equacions), 
7,8,9,10,11,12,13. 
Els alumnes dels grups A i B estudiaran 
els apunts d'en Quim.

Fer els exercicis del dossier que es 
donarà als alumnes. 
Els alumnes dels grups A i B faran els 
execicis d'en Quim.   

Anglès 
Cal repassar les lliçons treballades a 
classe.

1.Entregar els deures d'estiu d'anglès 
que trobaras al Moodle: repassar la 
gramàtica i fer tots els exercicis de les 
unitats 1 a la 6. Copiar-los a la llibreta o 
imprimir els fulls i fer-los. 2. Fer les 6 
redaccions proposades.

Anglès  (2A)
Cal repassar les lliçons treballades a 
classe.

Presentar el llibre amb els exercicis de 
les pàgines 72 a 81 fetes. També les 
pàgines 88 a la 97.

Presentar tota la llibreta feta durant el 
curs

Francès

Réviser le présent des verbes "être" et 
"avoir"et de la 2è et 3è conj., le feminin 
des adjectifs et prépositions. Faire une 
rédaction des actions quotidiennes. 
Présenter le lycée et se présenter. 
Présenter le classeur/cahier avec les 
activités travaillées en classe

Ciències Socials. 
Geografia i Història.

Fer els deures penjats a la pestanya 
Deures d'estiu de Socials al Moodle.

Tecnologia
Estudiar les unitats i exercicis fets 
durant el curs.

Revisar tots els exercicis fets. 
Cal presentar la llibreta el dia de 
l'examen.
Fer miniunitats 1,2,3,4,5,6,7,8. del tema 
d'energies.

.
Fer un treball en relació a la producció 
d'energia elèctrica . Format paper, 
enquadernat. 

Tecnologia (2A) Revisar les unitats estudiades durant el 
curs amb els apunts de la llibreta.

Fer en una llibreta el dossier de 
qüestions que entregarà la tutora. Cal 
copiar els enunciats. Utilitzar els apunts, 
altres llibres o cercar a internet.

Tecnologia (2B) Estudiar les unitats i exercicis fets 
durant el curs.

Revisar tots els exercicis fets. 
Cal presentar la llibreta el dia de 
l'examen.

Fer els qüestionaris i altres activitats 
que estan al Moodle. És imprescindible 
entregar-les totes. 

1. Fer un treball sobre la producció 
d'energia elèctrica. (trobaràs  informació 
al Moodle). 2. Entregar els dos dossiers 
de la construcció i seguiment de l'Hort 
Urbà. Tot en format paper i 
enquadernat.

Informàtica 2n C,D,E
Fer totes Fer totes les pràctiques de la 
unitat "Full de càlcul" del llibre digital 
www.tecno12-18.com

Presentació Power Point o llibreoffice 
Impress sobre una de les centrals 
elèctriques (llibre digital)                                   
Presentació amb Prezi sobre una 
central elèctrica estudiada diferent a la 
de l'exercici anterior. 

Informàtica 2n C,D,E 
(continuació)

Creació botiga on-line amb la 
plataforma Wix (www.wix.com)         
Realització del "curs 2" de la plataforma 
CODE (code.org)

Música
Repassar les unitats fetes durant el 
curs, estudiant els continguts del llibre i 
els apunts de la llibreta.

Fer totes les "Activitats finals" de les 
unitats 1, 2, 3, 4 del llibre utilitzant el CD 
d'àudio quan sigui necessari.  

Hi trobaràs audicions, exercicis de 
llenguatge musical,... que et poden anar 
bé per repassar. 

Flauta: Tocar les cançons que hem fet 
durant el curs. 

Física i química
Repassar totes les lliçons fetes del llibre 
per a poder fer el dossier i l'examen en 
condicions.

Dossier d'estiu penjat al moodle

Física    i  química 2n A 
i 2n B

Repassar totes les lliçons fetes del llibre 
per a poder fer el dossier i l'examen en 
condicions.

4 pàg.9; 7 pàg.11; 16 i 19 pàg.15; 35 
pàg.21; 43 pàg.23; exercicis resum pàg. 
25; 1 pàg.29; 5 pàg. 31; 14 pàg.35; 21 
pàg.37; exercicis resum pàg. 43; 1 pàg. 
47; 5 i 7 pàg. 49; 20 pàg. 55; 29 i 30 
pàg. 59; exercicis resum pàg.69; 2 pàg. 
73; 

Física    i  química 2n A 
i 2n B (continuació)

Repassar totes les lliçons fetes del llibre 
per a poder fer el dossier i l'examen en 
condicions.

 16 pàg. 77; 18 pàg. 79; 30 pàg. 83; 43 
pàg. 87; exercicis resum pàg. 89; 1 pàg. 
93; 8 i 9 pàg. 95; 12 pàg.97; 17 pàg.99; 
saber fer pàg. 106; 1 pàg.129; 9 pàg. 
131; 17 pàg. 133; 25 pàg. 135; 26 pàg. 
137; 35 pàg.139; exercicis resum 
pàg.143.

Ciències Naturals (2A i 
2B)

Dossier d'estiu penjat al moodle


