Escola Pia
Igualada

2n ESO – INFORMACIONS SOBRE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES DE
SETEMBRE I DEURES D'ESTIU

Benvolguts pares i benvolgudes mares:
Si el vostre fill-a ha suspès alguna matèria, haurà de presentar-se a les proves extraordinàries
convocades per als dies 1 i 2 de setembre.
Sobre aquestes proves cal tenir present que:
1.

Quina és la seva finalitat? Han de contribuir a millorar la valoració de l’esforç i treball personals
de l’alumne.

2.

En què consisteixen aquestes proves? En dos aspectes: la presentació dels deures d’estiu i la
realització d’un examen. La presentació dels deures d’estiu és una condició indispensable per
poder aprovar la matèria.

3.

Quines informacions es consideraran en el moment d’avaluar l’alumne al setembre? La nota
d’aquesta avaluació no té perquè coincidir amb la nota de l’examen, ja que es considerarà:
L’evolució de l’alumne/a durant el curs, per a la valoració de la qual caldrà tenir en
compte, si és el cas, les característiques del pla individualitzat que se li hagi aplicat,
b. Les activitats de recuperació (deures d’estiu) que s’hagin proposat realitzar al
llarg de l’estiu. Aquestes activitats s’han de presentar el dia de la prova extraordinària.
a.

c.
4.

Els resultats de la prova extraordinària.

En què consistiran aquestes proves? La prova serà un examen sobre tots els continguts
treballats al llarg del curs.

5.

És obligatori presentar-se a aquestes proves? Sí. No presentar-se a aquestes proves implica
suspendre la matèria; en aquest sentit, només una circumstància de força major (malaltia,
accident...) i degudament justificada permetria realitzar la prova en un altre moment.

6.

El calendari de les proves extraordinàries de setembre és el següent:
Calendari proves extraordinàries, 2n d’ESO
Matèria
Quan?
LLENGUA CATALANA
LLENGUA CASTELLANA
LLENGUA ANGLESA
CIÈNCIES SOCIALS
CIÈNCIES NATURALS
MATEMÀTIQUES
TECNOLOGIA
VISUAL i PLÀSTICA
CULTURA RELIGIOSA
EDUCACIÓ FÍSICA
TREBALL DE SÍNTESI
MATÈRIES ESPECÍFIQUES
Matèries pendents de 1r ESO

1 de setembre a les 11h
2 de setembre, a les 8h
1 de setembre a les 15:15h
2 de setembre, a les 10h
2 de setembre, a les 12h
1 de setembre, a les 12h
2 de setembre a les 9h
1 de setembre a les 16:15h
2 de setembre a les 11h
1 de setembre a les 10:30h
2 de setembre a les 11h
2 de setembre a les 16:15h
2 de setembre a les 16:15h















On?

Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat
Aula: 1r A Batxillerat

El dia 6 de setembre a les 13h es lliuraran els informes amb els resultats.

En el document adjunt trobareu els deures d’estiu de les matèries de Llengua Catalana, Llengua
Castellana, Matemàtiques i Llengua Anglesa. També s’inclouen d’altres matèries per als alumnes
que les hagin suspès. Sobre aquests deures:
1.

Si l’alumne/a ha suspès una matèria, ha de fer obligatòriament aquestes activitats. Recordeu
que, per poder recuperar la matèria, és condició imprescindible presentar i aprovar aquestes
activitats. De les matèries que no s’especifica cap treball, s’entén que l’alumne ha de lliurar un
dossier amb tots els apunts i activitats realitzats al llarg del curs. En aquest cas, les activitats
d’estiu s’han de presentar el dia de l’examen.

2.

Si l’alumne/a ha aprovat:

Si l’alumne/a ha aprovat Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques o Llengua
Anglesa amb nota de suficient: Els alumnes que hagin aprovat aquestes matèries amb una
nota de suficient, i amb la finalitat de consolidar els coneixements adquirits en aquestes
matèries instrumentals, també han de fer obligatòriament els deures d’estiu d’aquestes
matèries.

Si la nota obtinguda en Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques o Llengua
Anglesa és un Bé, és molt recomanable que els facin ja que, tot i que han aprovat, cal
també que consolidin els coneixements assolits. Són de caràcter voluntari per als alumnes
que hagin aprovat amb una nota global de notable o excel·lent.

Els deures de les altres matèries només són obligatoris per als alumnes que les
hagin suspès.

Els deures i treballs dels alumnes que han aprovat s’han de lliurar, el primer dia de classe a
partir del 12 de setembre, al professor de la matèria corresponent de 3r d’ESO. Aquests
deures seran avaluats pel professor i la nota obtinguda serà un element important en
l’àmbit de l’actitud del primer trimestre del curs 2016-2017.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment restem a la vostra disposició.
Atentament,

Coordinació 2nESO
Igualada, 30 de juny de 2016.

DEURES D’ESTIU
1.- LLENGUA CATALANA
A cada tema del llibre de text de català de 2n hi ha un apartat que es titula Activitats
complementàries. Aquest estiu hauries de fer les activitats que allà es proposen. Cal que
cada tema el comencis en un full nou i a dalt hi facis el títol; no t’oblidis tampoc d’indicar
l’apartat que estàs treballant.
Només has de copiar els enunciats dels apartats d’ortografia. Pels altres, només cal que
anotis el número d’exercici i la resposta.
Per tal que et sigui més fàcil, t’indiquem les pàgines dels exercicis que has de completar:

Tema 1: pàg. 40

Tema 2: pàg. 66

Tema 3: pàg. 90

Tema 4: pàg. 116

Tema 5: pàg. 140

Tema 6: pàg. 166

Tema 7: pàg. 190

Tema 8: pàg. 216

Tema 9: pàg. 240
Si tens problemes amb l’ ortografia, aniria MOLT BÉ que fessis dictats i redaccions. Grapales amb el dossier que presentis al final de l’ estiu.
També hauràs de llegir un llibre i completar la fitxa de lectura que t'adjuntem. Pots triar el
llibre de lectura que vulguis. Potser podries triar algun dels llibres que hem anat
presentant al llarg del curs i que tens anotats al “Registre de Lectures”.
Cal que presentis tots els deures grapats formant un dossier amb una tapa on hi has
d’escriure el títol “Deures d’ estiu de Català de 2n ESO”. NO OBLIDIS POSAR-HI EL TEU
NOM I COGNOMS.
Si t' has de presentar a les proves de recuperació de setembre, juntament amb aquests deures que t'
aniran bé per repassar allò fet durant el curs, cal que hi adjuntis TOT el que hagis fet per
estudiar els continguts de l'àrea de català: resums, esquemes, dictats, redaccions, repetició
d'exercicis fets al llarg del curs... No oblidis, a part de repassar els continguts dels temes
treballats, repassar els dossier de gramàtica i el de poesia.

NOTA:
Aquests deures són obligatoris pels alumnes amb una puntuació global de curs de
suficient o inferior. Són recomanables pels alumnes amb una puntuació global de curs
de Bé. Són voluntaris pels alumnes amb una puntuació global de curs de Notable o
Excel·lent.
2.- LLENGUA CASTELLANA:


Arce, M. Cuaderno de vacaciones lengua castellana 2º primer ciclo;
ed. Teide; ISBN 978- 84- 307-4565-4
Important: cal que les famílies retirin el solucionari del quadern.

3.- LLENGUA ANGLESA:
All these activities are based on your student’s book.
UNIT 1: Write a list of vocabulary p.8 and p.11 in English and translate in catalan.
UNIT 2: Write a list of vocabulary p.20 and translate them.
Write a composition p.26 act.1 “An invitation”.
UNIT 3: Write a list of vocabulary p. 32 and 35 and translate them.
Write a composition p.38 act. 1 “My room “.
UNIT 4: Write a list of vocabulary p.48 and 51 and translate them.
UNIT 5: Write a list of vocabulary p.60 translate them.
UNIT 6: Write a list of vocabulary p. 72 and p.75 and translate them.
UNIT 7: Write a list of vocabulary p.88, p.91 and translate them.
UNIT 8: Write a list of vocabulary p. 100 and p.103 translate them.
Write a composition p.106 act.1 “An email”.
UNIT 9: Write a list of vocabulary p.102 and p. 115 and translate.

Fet a ordinador i enviar per correu a: yasmina.fawaz@igualada.epiaedu.cat; data límit: 31
d’agost.
4.- MATEMÀTIQUES:

Quadern núm. 13, “La proporcionalitat, (I) ”, Ed. Nadal.

Quadern núm. 25, “Equacions i problemes, (II)”, Ed. Nadal.
5.- CIÈNCIES DE LA NATURALESA.
1. Fer resums/esquemes de tot el temari a DIN A4.
2. Realitzar totes les activitats de comprensió dels apartats seleccionats a continuació.

Unitat 1: Apartat 3 (estructura cèl·lula animal i vegetal)

Unitat 2: Apartat 1 (nutrició autòtrofa i heteròtrofa)

Unitat 3: Apartat 1 i 2 (Estímul i resposta. Funció de relació en les plantes)

Unitat 4: Apartat 2 i 3 (Desenvolupament de la cria. Estructura d’una flor i pol·linització)

Unitat 5: Apartat 2 i 3 (Factors ambientals i adaptacions. Nivells tròfics)

Unitat 6: Biomes terrestres i aquàtics

Unitat 7: Apartat 1 i 5 (meteorització física i química i característiques del sòl)

Unitat 8: Apartat 1,2,3 i 4 (L’interior de la Terra. Els volcans. Tipus d’activitat volcànica. El
ric volcànic)

Unitat 9: Apartat 1 (Els tres grans grups de roques)
6.- TECNOLOGIA
Completar els dossiers de les unitats treballades i fer “El racó de lectura” que
trobareu al final de cada unitat.
7.- CIÈNCIES SOCIALS


Realitzar : Exercicis 1 i 2 del " Pràctica les competències " de cada unitat treballada a
classe.

Matèria: LLENGUA CATALANA
Fitxa de lectura

Alumne/a......................................................................

Curs : ............. Grup: .........
Data:.............................

FITXA de LECTURA.
TÍTOL
AUTOR
TRADUCTOR
IL·LUSTRADOR
EDITORIAL
COL·LECCIÓ
1 - Tema del llibre :

2 - Resum de l’argument (assenyalar el plantejament,el nus i el desenllaç) :

3 - Situació espai temporal :

4 - Classificació dels personatges :
a) Protagonista/es :
b) Antagonista/es :
c) Secundaris :
d) Fugaços :
e) Narrador :

5 - Descripció física i de caràcter del personatge que més t’hagi agradat :

6 - Descripció física i de caràcter del personatge que menys t’hagi agradat :

7 - Opinió personal :

