
ESCOLA JARDÍ DE L’ATENEU 

 

DEURES D’ESTIU 2n ESO 11/12 
 

 

• MATEMÀTIQUES: 

 

Grup gran: presentar en una llibreta deu exercicis (mínim) de cada tema 

que s’ha donat a classe (tema 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) que estiguen fetes i 

corregides durant el curs. 

L’examen serà semblant a aquestes activitats. 

 

Reforç: presentar en una llibreta deu exercicis (mínim) de cada tema que 

s’ha donat a classe que estiguen fetes i corregides durant el curs. 

L’examen serà d’aquestes activitats 

 

 

• CASTELLÀ: 

 

Grup Gran i Reforç: - Quadernet d’ activitats. (Recollir-lo en la Papereria 

Sueca) 

.Les preguntes de l’ examen de Setembre es trauran d’ aquest quadernet. 

 

 

• VALENCIÀ: 

 

-Grup de reforç: Quadernet d’ activitats. (Recollir-lo en la Papereria 

Sueca) . Per a 

l’examen, a banda d’ aquestes activitats, s’ ha d’ estudiar tota la teoria 

explicada 

durant el curs que coïncidisca amb les activitats del quadernet. 

-Grup gran: Control de lectura del llibre: “Quan Hitler va robar el conill 

rosa” de 

l’editorial Bromera. Fer quadernet d’activitats (que recollireu en la 

papereria Sueca) i 

repassar el guió d’examen final per a realitzar l’examen de setembre. 

 

 

 

 

 

 



• ANGLÉS: 

 

Grup Gran i Reforç: Quadernet d’ activitats. (Recollir-lo en la Papereria 

Sueca) . 

L’examen consistirà en preguntes sobre les activitats del quadern. 

 

 

• NATURALS: 

Reforç: Fer les fotocopies entregades pel professor dels temes: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9.  

L´examen serà d´aquestes fotocopies. 

 

 

 

• MÚSICA: 

Copiar la llibreta de teoria de nou i les cançons de flauta que s´han fet 

durant el curs. Abans 

de copiar repassar si falta alguna cosa. Examen com el que s´ha fet durant 

el curs. 

 

 

 

• E. FÍSICA: 

• Cualidades física básicas: evolución y desarrollo 

• Juegos Olímpicos Modernos (Atenas 1896- Pekín 2008) 

 

 

• EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: 

�Completar el cuadernillo de trabajo de los temas vistos. 

 

 

 

 

 

 

• SOCIALS: 

 

Grup gran i de reforç.- Contestar totes les activitats del quadernet de la 

impremta, ben 

ordenadament i amb bolígraf blau. 

L’examen consistirà en preguntes sobre les activitats del quadern. 



 

 

 

• RELIGIÓ: Resumen y realización de todos los ejercicios de les temas 9, 

10, 11 y 12.”. 

 

 


