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MATEMÀTIQUES  2ESO INSTITUT LA FERRERIA 
ORIENTACIONS PER A L’ESTIU. CURS 2018-19 

 
A continuació us proposem un llistat de recursos  d’internet de l’àmbit matemàtic on podreu 
trobar des d’explicacions teòriques a exercicis (proposats, resolts o autocorrectius) així com 
calculadores online o reptes matemàtics. Podreu repassar i treballar el que heu fet al llarg 
del curs, aprofundir-ne i descobrir un munt de coses noves. 
 

1. CANGUR: http://www.cangur.org/ La prova Cangur és una activitat matemàtica 

impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières per estimular i 

motivar una àmplia majoria de l’alumnat i que a Catalunya organitza des de 1996 la 

Societat Catalana de Matemàtiques. Amb un format de concurs individual, l’objectiu 

autèntic del Cangur és que l’alumnat participi i dediqui una estona especial a divertir-

se tot resolent els reptes plantejats. Els problemes es basen més en el raonament i 

l’enginy que en coneixements matemàtics específics. Va adreçada als alumnes de 

primària, secundària obligatòria i batxillerat. Aquestes “altres matemàtiques” també 

les podeu practicar a partir de propostes que trobareu a la web del Cangur. 

 

2. ACTIVITATS JCLIC:  https://clic.xtec.cat/ La seva biblioteca d’activitats està formada 

per centenars d'aplicacions tant de primària com de secundària i inclou moltes àrees 

curriculars a part de les  matemàtiques.  

 

3. MATESFACIL: https://www.matesfacil.com/ Teoria, exemples, exercicis i problemes 

resolts pas a pas de matemàtiques per a  secundària i  batxillerat. També hi ha 

activitats  interactives. 

 

4. GEOGEBRA: https://www.geogebra.org/ El GeoGebra no només pot ser utilitzat  per 

realitzar construccions o dibuixar gràfiques, sinó també per fer conjectures, realitzar 

investigacions, com a calculadora científica o gràfica... 

 

5. CALCULADORES/APLICACIONS:  CalcMe:  https://calcme.com/ 

                                                           Photomath:   https://photomath.net/es/ 

 
A més, a les llibreries trobareu una gran varietat de quadernets d’estiu de matemàtiques: 
n’hi ha de diverses editorials, com ara Santillana o Cruïlla,  i de tots els nivells. 
 

http://www.cangur.org/
https://clic.xtec.cat/
https://www.matesfacil.com/
https://www.geogebra.org/
https://calcme.com/
https://photomath.net/es/
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EDUCACIÓ FÍSICA: ESO_2n ESO_19 

. Aquesta feina sumarà un punt a la nota 
final del primer trimestre del curs 19/20 

 
Els alumnes que no han superat la matèria  hauran de presentar al setembre les següents 
activitats: 

 1( vídeo o demostració de la part practica realitzada durant l’estiu) , 2,3 i 4 ( un dossier) 

 

ACTIVITAT 1 - SORTIDES 
Consisteix en fer 4 sortides al llarg de l’estiu i omplir la fitxa d’autoavaluació de 

cadascuna d’elles: 

1a Sortida: Córrer per la ciutat durant 15 minuts seguits. 

-. Recorda fer-ho en hores en què el sol no sigui fort, com per exemple a primera 

hora del matí o a última de la tarda. 

 



-. Pensa en tenir un ritme suau(has de poder parlar mentre corres) i aixecar bé 

elspeus. 

-. Porta roba vistosa que permeti que et vegin des de lluny els cotxes o d’altres 

vehicles. I calçat còmode i lligat. 

-. Fes estiraments de la musculatura que sentis més engarrotada en acabar. 

-. Omple la fitxa abans i després de l’activitat. 

FITXA 1a SORTIDA – 

Carrera per asfalt Pols en 10” al llevar-te  

Pols en 10” abans de sortir 

 Pols en 10” just al acabar. 

 Pols en 10” al cap de 15’ d’haver acabat 

 Has pogut aguantar el temps establert? N’has fet més? Quant? 

 Si has hagut de parar, per què ha estat? 

 D’una escala de l’1 al 10 (sent 1 gens cansat i 10 desmaiat) valora el teu estat. 

 Quins músculs has notat més carregats durant l’activitat?  

Dibuixa 3 exercicis d’estiraments que hagis fet. 

 Creus que la recuperació de la FC (del pols) ha estat correcte?  

T’ha costat recuperar-te? 

 Observacions 

2a Sortida: Nedar a la piscina durant 15 minuts seguits. 

. Desplaça’t fins a la piscina, no importa l’hora. 

- Porta un banyador lligat o que no et caigui i ulleres.-. Pensa en tenir un ritme suau(has de poder 
parlar) i allarga bé els braços alhora 

que piques de peus sense parar. Intenta respirar de manera sincronitzada amb el 

ritme de braçada. 

 

. Pots fer-ho de l’estil que et sigui més còmode: crol, esquena o braça.-. Omple la fitxa abans i 
després de l’activitat. 

 

FITXA 2a SORTIDA  



Nadar Pols en 10” al llevar-te 

 Pols en 10” abans de sortir Pols en 10” just al acabar.  

Pols en 10” al cap de 15’ d’haver acabat  

Has pogut aguantar el temps establert? N’has fet més? Quant? Si has hagut de parar, per què ha 
estat? 

 D’una escala de l’1 al 10 (sent 1 gens cansat i 10 desmaiat) valora el teu estat. 

 Quins músculs has notat més carregats durant l’activitat?  

Dibuixa 3 exercicis d’estiraments que hagis fet. 

 Creus que la recuperació de la FC (del pols) ha estat correcte? 

 T’ha costat recuperar-te? 

 Observacions 

3a Sortida: Córrer per un terreny diferent durant 15 minuts. 

. Busca un terreny que no sigui asfalt: bosc, platja, sorra, pista d’atletisme, etc. 

. Recorda fer-ho en hores en què el sol no sigui fort, com per exemple a primera 

hora del matí o a última de la tarda. 

. Pensa en tenir un ritme suau(has de poder parlar mentre corres) i aixecar bé els 

peus. 

. Porta roba vistosa que permeti que et vegin des de lluny els cotxes o d’altres 

vehicles. I calçat còmode i lligat. 

. Fes estiraments de la musculatura que sentis més engarrotada en acabar. 

. Omple la fitxa abans i després de l’activitat 

 



Córrer FITXA 3a SORTIDA – 

per un terreny diferent 

Pols en 10” al llevar-te 

Pols en 10” abans de sortir 

Pols en 10” just al acabar. 

Pols en 10” al cap de 15’ d’haver acabat 

Has pogut aguantar el temps establert? 

N’has fet més? Quant? 

Si has hagut de parar, per què ha estat? 

D’una escala de l’1 al 10 (sent 1 gens cansat i 10 desmaiat) valora el teu estat. 

Quins músculs has notat més carregats durant l’activitat? 

Dibuixa 3 exercicis d’estiraments que hagis fet. 

Quina diferència a nivell del cos has notat al canviar de terreny? 

En quin t’has sentit millor? 

Observacions 

4a.Sortida: Anar amb bicicleta durant 20 minuts seguits. 

. Pensa un recorregut a fer per on tu vulguis. 

. Recorda fer-ho en hores en què el sol no sigui fort, com per exemple a primera 

hora del matí o a última de la tarda. 

. Pensa en tenir un ritme suau(has de poder parlar mentre pedales). 

 

. Porta roba vistosa que permeti que et vegin des de lluny els cotxes o d’altres 

vehicles. I calçat còmode i lligat, també casc. 

. Fes estiraments de la musculatura que sentis més engarrotada en acabar. 

. Omple la fitxa abans i després de l’activitat. 

FITXA 4a SORTIDA – 

Bicicleta 

 Pols en 10” al llevar-te 

 Pols en 10” abans de sortir Pols en 10” just al acabar. 



 Pols en 10” al cap de 15’ d’haver acabat  

Has pogut aguantar el temps establert? N’has fet més? Quant? 

 Si has hagut de parar, per què ha estat?  

D’una escala de l’1 al 10 (sent 1 gens cansat i 10 desmaiat)  

valora el teu estat. 

 Quins músculs has notat més carregats durant l’activitat? 

 Dibuixa 3 exercicis d’estiraments que hagis fet. 

 Quina diferència a nivell del cos has notat al utilitzar la bicicleta i no només el teu cos? 

 En quina activitat t’has sentit millor? 

Observacions 

ACTIVITAT 2 – VALORS EN L’ESPORT 
Durant l’estiu hi ha moltes competicions esportives en joc que pots seguir. Has de 

veure 3 competicions esportives que tu vulguis (un partit, no la competició sencera) i 

per cadascun omplir la fitxa següent: 

Esport: 

Competició: 

 

 



Data i lloc de l’esdeveniment: 

Mitjà per on el segueixes (canal TV, directe...) 

Identifica i explica 

Dues situacions on un o tots els participants no respectin el reglament o els valors de fairplay i 
joc net 

Dues situacions on es posin de manifest situacions de fairplay i joc net 

 

ACTIVITAT 3 – PISTA ATLETISME 
Fes el gràfic d’una pista d’atletisme i anota les diferents proves i concursos que es 

poden practicar. 

 



ACTIVITAT 4- MUSCULS COS HUMÀ. 
 

Dibuix del cos humà i indica   amb flexes  la situació  dels diferents  músculs . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ESPORT 

(Digues múscul que interve): 

Acció que fa dins l’esport triat: 

Un altre acció dins el mateix 

esport 

(Digues múscul que interve): 

ESPORT 

(Digues nom de l’esport): 

Acció que fa dins l’esport triat: 

(Digues múscul que interve): 

Un alltre acció dins el mateix 

esport 

(Digues múscul que interve): 

ACTIVITAT 5- NATACIÓ 
 

 



Explica dos estils de natació i busca informació sobre dos esportistes que hagin obtingut bones 
marques en aquest esport. 
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 INSTRUCCIONS D’ESTIU 18-19 CCSS 2 n ESO 

Benvolgudes famílies, 

Per tal de recuperar  la matèria suspesa de CCSS els alumnes hauran de:

 Presentar obligatòriament les activitats d’estiu proposades de la matèria suspesa i lliurar-
les al professor/a de matèria la primera setmana de classe.

 Fer una prova escrita al segon trimestre del curs vinent 19-20. 

Per altra banda, aquells alumnes que hagin assolit la matèria, en cas que facin els deures d’estiu, podran
optar a fins a  un punt de la nota final del primer trimestre. La primera setmana de classe hauran
d’entregar la feina al seu professor/a de la matèria.

NORMES DE PRESENTACIÓ 

1. El dossier es presentarà fet íntegrament a bolígraf. 
2. S’han de contestar tots els exercicis de forma correcta. 
3. Es valorarà la presentació i pulcritud.

Salutacions i molt bon estiu,

Departament de socials

Codi plantilla: Pàgina 1 de 1
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DEURES DE RECUPERACIÓ 

Matèria: Ciències Socials 

Departament: Socials 

 

Grup: 2n ESO Professora:  Data: 2018_19 

Alumne/a: 
 
Curs : 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE RECUPERACIÓ. 

CIÈNCIES SOCIALS. 

2n ESO. 
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1. Defineix què és la Història i omple el quadre sobre les etapes de la història: 
Història: 

 
 

Etapa Comença... Acaba.... Fet històric que posa fi a l’etapa 

Prehistòria    

E. Antiga    

E. Mitjana    

E. Moderna    

E. Contemporània    

 

2. A quin segle correspon cada any? 
 

Any Segle Any Segle 

1931  1700  

1000  1201  

1422  1010  

27  541  

410  1548  

 
 

3. Defineix: 
 

 
 
 
 

 Soc: 
 

 Manufactura: 
 

 Taifa: 
 

 Raval: 
 

 Alcassaba: 
 
 

 Alqueria: 
 

 Emir: 
 

 Sínia: 
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4. Omple el quadre amb les informacions adequades: 
 JUDAISME CRISTIANISME 

PROFETES   

LLIBRE SAGRAT   

DIA SAGRAT   

NOM DELS TEMPLES   

SÍMBOL   

 

 
5. Resumeix les aportacions de la cultura islàmica a la Península Ibèrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-.Contesta si són verdaderes o falses les següents afirmacions. Corregeix les falses:                                                                                                             
 

 L’Aula Règia era una institució de govern que assessorava al monarca…….. 
 
 
 

 Gal·la Placídia va ser una princesa visigoda, germana d’Ataülf……………….. 
 
 
 

 Leovigild va derogar la llei que prohibia els matrimonis mixtos………….…… 
 
 
 
 

 Bizanci va ser la capital de l’Imperi romà d’Occident al segle VI………….. 
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7. Classifica els conceptes segons a quin regne cristià medieval pertanyen: 
a) Don Pelagi 
b) Asnar Galíndez 
c) Sanç I 
d) Expansió fins el Duero 
e) Vascons 
f) Alfons I el Bataller 

g) Contat franc 
h) Independència del Regne de Portugal 

(1139) 
i) Batalla de Covadonga (722) 

j) Resistència als Pirineus occidentals 

 

 

Regne de Castella-Lleó Regne de Navarra Regne d’Aragó 
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8. Explica què és un monestir. Escriu el nom dels elements assenyalats i digues si pertany a l’estil 
romànic o al gòtic (**): 

 

 
 

9. Explica les característiques més importants de l’art romànic i de l’art gòtic. 
ROMÀNIC GÒTIC 
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10. Defineix societat estamental. Dibuixa la piràmide feudal i digues en quin lloc de la piràmide situaries 
cadascun dels personatges següents: un ferrer, un comte, un monjo, un teixidor, un bisbe, un pagès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Defineix: Agricultura de subsistència, fira, carta de població. Mudèjar, mossàrab. Muladís. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Relaciona personatges i fets:                                                              

-Jaume I                                                            -  conquesta de Tortosa 

-Ramon Berenguer IV                                    -conquesta de Mallorca 

-Alfons el Magnànim                                        -conquesta de Nàpols 

-Pere el Gran                                                    -conquesta de Sicília 
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13. Completa el text sobre la Baixa Edat Mitjana amb els termes que corresponguin: 
Aprenent, Aragó, Barcelona. Consolats, Creixement, Crisi, Gremis., Mestre, Oficial, Pesta 

 

“A la Baixa Edat Mitjana va a haver una  època de   on es va desenvolupar molt 

el   comerç   mediterrani.   La  Corona  d’  ,   amb  capital  a   va 

desenvolupar un gran imperi comercial. Per això van crear els  del Mar, que 

resolien problemes comercials i marítims i representaven els comerciants catalans arreu del Mediterrani. 

 
Les ciutats es van fer importants. En elles es comerciava i es feien productes manufacturats. Els atesans 

estaven organitzats en   , associacions encarregats de regular el treball i la producció. Als 

tallers  hi havia el  ,  amo del taller,  , treballador a sou i 

  que encara no s`havien titulat. 

 
Al segle XIV va esdevenir una general, amb crisi social, política, demogràfica i 

econòmica. Va haver una greu epidèmia de   , que en alguns llocs va reduir la població 

a la meitat” 

 
 

14. Relaciona cada un d'aquest fets amb un tipus de crisi 

 
Fet Tipus de crisi Solució 

1. Pesta Negra A. crisi dinàstica  

2. Guerra dels 100 anys B. crisi política 
3. Compromís de Caspe C. crisi social 
4. Conflicte remença D. crisi demogràfica 

 

15. Defineix: Cens. Densitat de població. Taxa de Natalitat. Taxa de Mortalitat. Creixement Natural. Saldo 
migratori. Piràmide de població 
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16. A partir de les dades de la taula: 

 
a) Calcula la densitat de població, el creixement natural i el saldo migratori dels següents 

països. 

b) Digues a quin model demogràfic correspon cada un i per què. 
 

PAIS A B 

Població Total 8 200 000 4 133 000 

Extensió Km
2
 83 859 55 100 

Naixements 110 000 195 000 

Morts 105 000 35 100 

Emigrants 5 200 17 500 

Immigrants 10 300 2200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Explica què és la població activa i els sectors productius en què es distribueix. Primari, 

Secundari i Terciari. 
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18. Relaciona cada feina amb el seu sector de producció (Sector primari, sector secundari, sector 
terciari, població inactiva) 

 
 

Metge 

Pagès 

Advocat 

Estudiant de 2n d'ESO 

Pescador 

Conductora d'autobús 

Oficinista de caixa d'estalvis 

dependenta d'una botiga 

Bomber 

Teixidora 

Jubilat 

Fuster 

Llenyataire 
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