
Generalitat de Catalunya 
         Departament d’Ensenyament 
         INSTITUT FRANCESC RIBALTA 

Alumne/a: 2n d’ESO 

Inici de les proves extraordinàries per a l’alumnat que ha de recuperar, el dilluns 3 de setembre. A les aules del primer pis de l’edifici principal.  

Inici de curs , dimecres 12 de setembre a les 8,15 h. El mateix dia es lliuraran els llibres de reutilització 

Matèries 
Ha de 

recuperar 
Activitats de recuperació Criteris de recuperació Activitats optatives 

Ciències  
de la 
Naturalesa 

3 de 
setembre a 
les 13.30  

El dossier de recuperació el podeu 

descarregar del curs de Moodle de 

ciències de 2n d’ESO. 

 
La nota de dossier suposa un 50% i 

la de l’examen de setembre el 50% 

restant. El dossier s’ha d’entregar el 

dia de l’examen amb les feines 

demanades realitzades. 
 

Es recomanen les lectures dels següents llibres: 

Biologia. "No em bacil· lis" de Montserrat Argerich (Eumo editorial) 

Física. “Max Picard i el maleït pèndol de Foucault” de Marc Boada 

(Ed. La Galera) 

Les activitats que s’han de fer a partir de la lectura les trobareu al 

curs moodle de ciències de segon. 

Aquestes activitats s’han de lliurar la primera setmana de classe i 

poden pujar la nota del 1r trimestre de biologia i geologia (1r llibre) 

i/o de física i química (2n llibre) fins 1 punt. 

 
Ciències 
socials 

4 de 
setembre 
a les 8.00  

Cal realitzar el dossier d’estiu. 
 
El dossier el lliurarà el tutor personal el 

dia de l’entrevista final de curs i també el 

podreu trobar penjat al MOODLE 

60 % dossier i 40 % examen. 

Si no es fa el dossier, no es podrà 

fer l’examen. 

S’han de seguir totes les 

instruccions que hi ha a la primera 

pàgina del dossier. 

El Departament de Ciències Socials recomana com a activitats 

optatives la lectura d’algunes obres del llistat disponible al moodle. 

 
Educació  
física 

4 de 
setembre a 
les 16.00 

Caldrà fer de nou els temes del dossier 

de teoria.  Flexibilitat. Escalfament. 

Resistència. Força. Velocitat. 

Es farà un examen escrit dels continguts 

dels temes del dossier que ha presentat.  

El dossier sumarà quatre punts si: 

● Hi ha una bona presentació 

(net, marges, espais...). 
● Hi ha totes les activitats fetes. 
● Les respostes i activitats són 

correctes.  
L’ examen valdrà sis punts.. 

Es recomana fer de manera regular (tres cops per setmana) algun 

tipus d’activitat física: anar a caminar o córrer, nedar, anar amb 

bicicleta, jugar a tennis, saltar a corda,... Així millorarà la condició 

física i la  salut. 

Llengua 
catalana 

3 de 
setembre a 
les 12.00 h 

Quadern d'estiu, llengua catalana. 

Editorial Barcanova, ISBN: 978-84-489-

2583-3 

40 % del quadernet i 60% de 

l’examen. 

------------------------------------ 

Reforç: S’ha d’entregar el dia de 

l’examen, 100 % nota. 

Increment en 0.5 de la nota del 1r trimestre. 

Es poden fer un parell de ressenyes literàries. Trobaràs les pautes per 

fer-les al Moodle de llengua catalana de 2n  d’ESO.  
- Presentació del quadern d’estiu per part de l’alumnat aprovat. 

Llengua 
castellana 

4 de 
setembre a 
les 12.30 h 

Quadernet que s’ha de comprar a 

consergeria 

Comprar “Quadern de 2n ESO” 

------------------------------------------- 

Reforç: Quadernet que cal comprar a 

40 % del quadernet i 60% de 

l’examen 

------------------------------------ 

Reforç: S’ha d’entregar el 

quadernet el dia de l’examen, 100 

Increment en 0.5 de la nota del 1r trimestre. 
- Presentació del dossier per part de l’alumnat aprovat. 

Comprar “Quadern de 2n ESO” 

- Si has llegit un llibre aquest estiu, fes-ne un Booktrailer (trobaràs 



Generalitat de Catalunya 
         Departament d’Ensenyament 
         INSTITUT FRANCESC RIBALTA 

consergeria 

Comprar “Quadern d´adaptació 

curricular de 2n ESO” 

% nota 

 

tutorials a Youtube sobre com fer-ho) 

 
Anglès 

3 de 
setembre a 
les 16.00 h 

Quadern d’estiu a lliurar el 3 de setembre 

a l’examen:  

SUMMER FUN 2 ESO, Ed. Burlington 

Books. O un de contingut i format 

similars. 
Examen de reading, writing, gramàtica i  

vocabulari de tot el curs a recuperar. 

25% quadernet d’estiu. 

75% l’examen de setembre. 

Escoltar música en anglès. 

Mirar sèries en anglès a ororo.tv. N’hi ha molta tria!  

Llegir llibres en anglès. 

Quadernet d’estiu. 

Si viatges a l’estranger, intenta fer-te entendre en anglès 

 
Matemàtiques 

4 de 
setembre 
a les 9.30 h 

Tasques penjades al Moodle al curs de 

Matemàtiques de 2n d’ESO (Andreu 

Grau)  

Examen escrit al setembre. 

25% activitats del Moodle 

75% l’examen de setembre 
No hi ha tasques optatives.  

Visual i 
plàstica 

4 de 
setembre a 
les 16.00 h 

Dossier al Moodle 

Han d’entregar totes les activitats 

del dossier molt ben fetes per 

aprovar l’assignatura. 
 

 
Tecnologies 

 

4 de 
setembre a 
les 11.00 h 

Dossier al Moodle 
60% dossier del Moodle 

40% l’examen de setembre  

Francès 
3 de 
setembre a 
les 11.00 h 

Cahier exercices Parachute 2 a lliurar el 

dia 3 de setembre a l’examen. 

Examen de comprensió oral i escrita, 

expressió escrita, gramàtica i  vocabulari 

de tot el curs a recuperar. 

25% cahier exercices Parachute 2 

75% l’examen de setembre 
 

Treball de 
síntesi 

3 de 
setembre a 
les 11.00 

A l’entrevista de final de curs, el professorat tutor personal informarà de què cal 

fer per recuperar i de quins criteris s’aplicaran. En cas d’impossibilitat 

d’entrevista cal que la família es posi en contacte amb l’equip directiu (abans 

del 15 de juliol). El treball indicat es farà arribar per correu electrònic a la 

coordinadora de 2n d’ESO en format PDF : sflores3@xtec.cat 

 

Optatives 
3 de 
setembre a 
les 11.00 

A l’entrevista de final de curs, el professorat tutor personal  informarà de què 

cal fer per recuperar i de quins criteris s’aplicaran. En cas d’impossibilitat 

d’entrevista cal que la família es posi en contacte amb l’equip directiu (abans 

del 15 de juliol). 

 

Cultura i 
valors ètics 

3 de 
setembre a 
les 13.30 

Cal consultar les tasques al Moodle 

Han d’entregar totes les activitats 

indicades al moodle molt ben fetes 

per aprovar l’assignatura. 
 

 


