TREBALLS D’ESTIU 2.017

1r d’ESO

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANES
Els alumnes que hagin suspès la matèria de Llengua i literatura castellana han de realitzar
les activitats del següent quadern d'estiu:
Pensar en lengua. 1º ESO. Vacaciones Santillana. ISBN – 978-84-294-9443-3

* Aquesta feina es lliurarà al setembre el dia del examen. En cas contrari, el alumne no
podrà realitzar el control.

Departament de castellà
LLENGUA I LITERATURA CATALANA
Quadern d’estiu Llengua catalana 1 ESO. Castellnou. ISBN 978-84-9804-377-8
-

Resoldre les qüestions dels quadern.

Els alumnes que han de realitzar la recuperació de SETEMBRE hauran de fer aquesta
feina OBLIGATÒRIAMENT i presentar-la el dia de l’examen. Si no es lliura el mateix
dia, no podran accedir a la prova.
La presentació de les activitats cal que sigui acurada: les respostes s’han de
presentar en bolígraf. Es farà constar el nom i els cognoms de l’alumne/a, visiblement
en la primera pàgina.
.

Aquesta feina és:
1. Obligatòria per l’alumnat que heu de fer l’examen de recuperació.
2. Molt convenient per les o els alumnes que heu treballat amb un Pla Individual de Treball
(PI) aquest curs, independentment de la qualificació obtinguda. També per aquells que
promocioneu per edat, sense haver superat la matèria.
3. Aconsellable per l’alumnat que, malgrat heu superat la matèria vulgueu mantenir l’hàbit
en la pràctica de llengua escrita. I també us recomanem que gaudiu molt de l’estiu fent tot
allò que us agrada i no perdeu l’oportunitat de llegir.
Aquells que realitzeu el quadern d’estiu, i també recolliu en forma de diari la
ressenya escrita i/o visual d’una sortida, viatge, pel·lícula, festa major, d’un llibre de
lectura o qualsevol altra experiència interessant de l’estiu ho podreu lliurar a les
primeres sessions del curs a classe de català. Es comptarà com a nota de
procediments dins de la 1a. avaluació.
Us passem l’adreça de correu on podreu trobar suggeriments de lectures,
agrupades per grau de dificultat:
www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm .
Molt bon estiu!!

Departament de català.

LLENGUA ANGLESA
Els alumnes de 1r d’ESO faran com a feina d’estiu el llibre:
-

OXFORD HOLIDAY ENGLISH. Oxford University Press
ISBN 978-0-19-401454-0
El quadern d’exercicis que els alumnes han de fer porta en un quadernet a part les solucions
de les activitats. ÉS MOLT IMPORTANT QUE AQUESTES SOLUCIONS QUEDIN SOTA LA
CUSTÒDIA DELS PARES. Us preguem que no permeteu als vostres fills copiar les solucions,
ja que si ho fan les activitats no els serviran per aprendre. Així doncs, és molt convenient que
els alumnes només tinguin accés a les solucions un cop hagin acabat cada unitat, i sota la
supervisió de la família. Penseu que per tenir dret a fer l’examen de setembre, els alumnes
hauran de lliurar el quadern d’exercicis amb totes les activitats fetes. Tanmateix, aquestes
activitats només es tindran en compte en cas que l’alumne tregui una nota superior al 4,0 a
l’examen.

• Per als alumnes que hagin aprovat el curs, aquesta feina es recomana. Es lliurarà la
feina al professor/a d’anglès del curs següent.
• Els alumnes que es presentin a la prova de suficiència al setembre hauran de
presentar obligatòriament la feina d’estiu a l’examinador/a per tenir dret a fer-lo.
Departament de llengües estrangeres

HAVE A NICE SUMMER HOLIDAY!
LLENGUA FRANCESA
Els alumnes que no hagin aprovat la materia de francés de 1r d’ESO han de contestar les
preguntes del quadern Vacaciones Santillana Français 1 (ISBN : 9788496597914).
Els alumnes que han de realitzar l’examen de SETEMBRE hauran de fer aquesta
feina d’estiu OBLIGATÒRIAMENT i presentar-la el dia de l’examen. Si no la
presenten el mateix dia, no es podran examinar.
Aquesta feina és MOLT RECOMANABLE per als alumnes que hagin aprovat la matèria
amb un suficient, i OPCIONAL per a la resta dels alumnes que hagin aprovat la matèria.
Departament de llengües estrangeres

DEPARTAMENT DE CIENCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA.
TREBALL DE RECUPERACIÓ D’ESTIU
(*) Aquestes activitats s’hauran de presentar al setembre per poder fer la prova de
recuperació. Per a la seva realització, bàsicament , es consultarà el llibre de text que s’ha
utilitzat al llarg del curs. No obstant , però, hi ha d’altres que es poden fer consultant altres
mitjans (dossiers i treballs que s’han fet a classe, internet....)

1. Explica quines són les forces internes i externes de la Terra. Fes un mapa
conceptual.
2. Representa mitjançant un dibuix, com es produeix un terratrèmol
(epicentre,hipocentre i ones sísmiques)
3. Reprodueix l’esquema d’un volcà (situant les parts més importants: xemeneia,
cràter,...)
4. Elabora un petit treball sobre una força interna (volcans, terratrèmols,..) o externa
(vent, neu....). Hauria de seguir els apartats comentats a la classe:
4.1. Portada i índex
4.2.Desenvolupament dels apartats
4.3 Conclusió
4.4. Bibliografia.
La seva extensió aproximada entre 5 i 9 folis. Hauries de posar imatges....
5. Quines són les tres parts principals d’un riu. Explica quina acció es fa a cadascuna de
les parts.
5.1.Ho pots expressar mitjançant un dibuix.
6. Elabora un esquema dels principals climes del món.
7. Fes un dossier amb climogrames dels següents climes de la terra:
7.1.Mediterrani
7.2.Continental
7.3.Atlàntic o oceànic
7.4.Tropical (sec o humit)
7.5.Equatorial
7.6.Desèrtic
7.8.Polar
Les dades de les temperatures i precipitacions les pots treure del dossier realitzat al llarg
del curs o en qualsevol altre mitjà (internet...)
8. Situa en un mapa de la terra el nom dels oceans i dels continents de la Terra. Indica
també l’equador i el Meridià 0
9. En un mapa d’Europa situa els mars que formes part de la mar Mediterrània.
10. Adquireix a qualsevol llibreria mapes muts físics de:
10.1.Catalunya
10.2.Espanya
10.3.Europa
10.4.Àfrica

10.5.Amèrica ( Nord i Sud)
10.6.Àsia
-

Elabora un dossier amb aquests mapes. En cadascun d’ells han
d’aparèixer almenys 25 topònims (muntanyes, illes, rius, .......)
És indispensable que apareguin aquests noms al seu mapa més adient.

TOPÒNIMS
Alps
Pen. Hidustan
Munt. Draken
Everest
Aconcagua
Irlanda
Delta de l’Ebre

Desert Sahara
Monts Urals
Plana Siberiana
Kilimanjaro
Cuba
Pen. Itàlica

Apenins
Rocalloses
Andes
Alaska
Pen. Escandinava
Corsega

Himalàia
Atles
Apalatxes
Islàndia
Mont Blanc
Madagascar

Llobregat
Congo
Volga
Danubi
Elba

Niger
Ebre
Nil
Segre
Ural

Tajo
Ganges
Tigris
Ter
Amazones

Mississipí
Rin
Paranà
Huang-he
Eufrates

11. Elabora un fris cronològic amb les etapes de la història. Diferència prou bé el que és
la història i la prehistòria així com les fets que fan canviar d’una etapa a l’altra.
12. Realitza un mapa conceptual de les etapes que formen la prehistòria
13. Què és el paleolític? Què significa que els éssers humans del paleolític eren
depredadors i nòmades?
14. Fes un esquema cronològic del procés d’hominització.
15. Què son les pintures rupestres? Qui les feia? On? Amb quin motiu?
16. Diferencia segons les seves característiques les pintures les pintures de la zona
Franco-Cantàbrica de les de la zona del Llevant.
17. Representa mitjançant un dibuix els principals monuments megalítics.
18. Quins són els monuments megalítics característics de Menorca?. Els podries
dibuixar?
19. Fes un petit treball d’investigació sobre un dels millors monuments megalítics del

món: Stonehenge. Podries tractar alguns aspectes com:
19.1.Situació
19.2.Època en que és va fer
19.3.Finalitats i creences
19.4.Il·lustració (fotografia , dibuix.....)

20. Quines similituds i quines diferències hi ha entre un ziggurat mesopotàmic i una
piràmide egípcia. Els podries reproduir mitjançant un dibuix.
21. Explica quins tipus d’escriptura utilitzaven en les antigues civilitzacions fluvials
(Mesopotàmia i Egipte).
22. Dibuixa una piràmide sobre l'estratificació social a l'Egipte. Col·loca diferents
professions, oficis o grups socials que recordis.
23. Elabora un petit treball d’investigació sobre el Faraons
Departament de Ciències Socials
EDUCACIÓ FÍSICA
NOM I COGNOMS............................................................................... CURS.............
Els alumnes amb la matèria suspesa hauran de lliurar al setembre, el dia de l’examen,
el següent treball, condició indispensable per poder-se examinar.
1. Busca informació sobre els beneficis per el cos humà i per a la salut en general de la
pràctica de l’activitat física. Fes-ne una llista. Posa la font d’informació (llibre, pàg
web, etc...)
2. Quins factors incideixen en la condició física i per tant, en la salut?
• Genètica
• L’edat
• L’entrenament
• Descans
• Alimentació adequada. Inclou la piràmide de l’alimentació
3. Pensa el que fas en un dia qualsevol, des que et lleves fins que vas a dormir. Escriu
en una columna les activitats físiques que fas durant el dia, i al costat anota-hi el
temps que dediques a cadascuna d’aquestes activitats. Després fes el mateix amb
les activitats sedentàries. Al final compara els temps invertits i analitza si tens un
model de vida actiu o sedentari.
4. Fes un llistat de 6 activitats físiques diferents que hagis fet aquest estiu. Adjunta una
foto de cadascuna de elles. (patinar, nedar, córrer, senderisme, partit de...).
5. Contesta SI o un NO cadascuna de les frases següents, que fan referència als hàbits
de vida saludables. En acabat, fes un recompte i escriu un comentari sobre el teu
model de vida i sobre els factors que podries canviar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Hàbits de vida
Bec aigua durant el dia
Mastego bé els aliments i menjo a poc a poc
Em salto el berenar
Menjo entrepans a mig mati i per berenar
Menjo llegums (llenties, mongetes, cigrons, etc)
Esmorzo bans d’anar al llevar-me
Em rento les dents havent esmorzat, havent dinat i havent sopat
Menjo fruita
Menjo verdura (amanides, espinacs, cols...)
Menjo peix
Prenc begudes refrescants durant els àpats (coca-coles,...)
Menjo “brioxeria industrial” a mig matí o per berenar
Faig cinc àpats al dia
Menjo de tot, encara que de vegades no m’agradi
Consumeixo l’anomenat “menjar ràpid”, fast food, etc
Dormo entre 8 i 9 hores cada nit
Faig exercici físic
Faig exercici físic amb els amics
Miro la televisió més d’una hora al dia

MATEMÀTIQUES
A l’atenció dels pares dels alumnes amb les Matemàtiques suspeses:
El departament de Matemàtiques s’adreça a vostès per tal de fer-vos una reflexió sobre els
aspectes següents:
a) Els alumnes que han suspès les matemàtiques han de realitzar uns exercicis del llibre
indicats en aquest mateix full tenint en compte que disposen dels exemples i les
explicacions del mateix llibre. Aquests exercicis s’han de realitzar de forma que el
resultat estigui justificat, és a dir, es vegi el procediment emprat que els porta al
resultat, un resultat sense justificar no es comptarà de cap manera com a fet.
b) Fer èmfasi en que la vostra actuació en aquest tema és clau: com a pares és molt
important que superviseu que l’alumne treballi de la manera indicada a l’apartat
anterior.
Per poder la realitzar la prova de setembre, hauran de lliurar obligatòriament el dossier de
recuperació en un “fastener”. Cas de no presentar-lo, perdran el dret a fer la prova de
recuperació.
Exercicis del llibre de text per lliurar a l’avaluació de setembre:
Unitat 1- Nombres Naturals: pàg. 19 (32, 36), pàg. 21 (37, 38), pàg. 23 (45, 46, 53),
25 (59) i pàg. 29 (99, 102, 103).

pàg.

Unitat 2- Divisibilitat: pàg. 41 (1, 2, 4), pàg. 43 (10, 11), pàg. 45 (18, 21), pàg. 47 (25, 27) ,
pàg. 49 (51, 56, 58, 60, 62).
Unitat 3- Nombres fraccionaris : pàg. 57 (6), pàg. 59 (9, 12), pàg. 67 (42, 45), pàg. 69 (52,
53), pàg. 71 (77, 78, 80, 83), pàg. 72 ( 89).

Unitat 4- Nombres decimals. La mesura. Sistema Mètric Decimal: pàg. 85 (21) i pàg. 100
(84, 86) pàg. 93 (40), pàg. 95 (46), pàg. 97 (55) i pàg. 99 (63, 64) (Els canvis d’unitats
cal fer-los mitjançant factors de conversió).
Unitat 5- Nombres enters: pàg. 127 (12, 13), pàg. 129 (18, 21), pàg. 131 (23, 24), pàg. 133
(44, 47, 50) i pàg. 134 (58, 61, 64)
Unitat 9- Rectes i angles. Sistema Sexagesimal: pàg. 213 (1, 2, 5), pàg. 215 (7, 11), pàg.
217 (13, 14, 15, 16), pàg. 219 (20, 24, 25), pàg. 222 (42, 43, 44, 46, 48, 49) i pàg. 224 (57,
58, 59).
Unitat 10- Els polígons i la circumferència: pàg. 235 (7,8,9,11), pàg. 237 (18), pàg. 241 (29,
30, 31,32), pàg 244 (44, 45, 46, 49), pàg. 252 (4, 5, 9,10).
Unitat 11- L’àrea de polígons i cercle: pàg 257 (2, 3, 5), pàg. 259 (6,7,8,9), pàg 261 (14,16),
pàg 263 (22, 23, 24, 26, 27, 28) ,pàg 265 (33), pàg 267 (39, 40, 41, 42), pàg. 271 (72,74).
Com a material complementari teniu els exercicis del dossier que heu elaborat durant
el curs.
Departament de Matemàtiques

MÚSICA
DEURES D’ESTIU.
Es facilitarà un dossier de treball, que l’alumne lliurarà el dia de la prova de
recuperació.
Departament d’Expressió
CIÈNCIES DE LA NATURALESA
ACTIVITATS D’ESTIU DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA. JUNY 2013.

Benvolgudes famílies:
A fi de poder treballar i consolidar els coneixements impartits durant el curs de 1r d’ESO de
Ciències de la Naturalesa, donem una sèrie d’activitats que els alumnes suspesos hauran
de fer obligatòriament de cara a presentar-se a la convocatòria de recuperació de setembre.

Aquesta feina són exercicis dels seus llibres de text (llibre 1 i 2), els hauran de presentar
escrits a mà i enquadernats en un portafolis o fasterner.
Aquest dossier d’exercicis comptarà un 40% i l’examen del setembre de totes les unitats
comptarà un 60% del total de la nota.
Els exercicis que han de fer i lliurar al setembre són:

LLIBRE

UNITAT
6

1
7
3
2
4
8
9
1
10
11

TÍTOL
La vida a la Terra, els éssers
vius i les cèl·lules
Les espècies, el seu origen i
classificació
La nutrició dels éssers vius

EXERCICIS
Pàgina 93. Activitats de síntesi.
Exercicis 1-10.
Pàgina 111. Activitats de síntesi.
Exercicis 1-10.
Pàgina 60-61. Activitats finals.
Exercicis 1-17.
Les funcions de relació i de Pàgina 78-79. Activitats finals.
reproducció
Exercicis 1-19.
Virus, bacteris, protozous, Pàgina 125. Activitats de síntesi.
algues i fongs
Exercicis 1-10.
Les plantes
Pàgina 142. Activitats finals. Exercicis
1-11.
Pàgina 163. Activitats de síntesi.
Els animals invertebrats
Exercicis 1-8.
Els animals vertebrats
Pàgina 180. Activitats finals. Exercicis
1-10.

Atentament,
Les professores de Ciències Naturals.

TECNOLOGIA
La presentació del següent dossier de Tecnologia és imprescindible per poder
realitzar la prova de recuperació de setembre.

Tecnologia
Dossier de recuperació
Setembre 2017
1r d’ESO

Nom i congnoms

Tema1. El procés tecnològic
1. Per a què serveix la tecnologia?

2. Digues el nom de dues necessitats humanes bàsiques i dues de secundàries. En tots els
casos busca un objecte que les satisfaci.

3. Què és l’artesania?

4. Busca 4 diferències que hi ha entre el procés de fabricació d’un objecte en un taller petit
o en una fàbrica.

5. Explica com influeix l’activitat tecnològica en el medi natural.

2

6. Omple els buits amb la paraula correcta:
a. La.....................................és el conjunt de coneixements tècnics,
científicament organitzats que tenen per objectiu satisfer les necessitats
humanes.
b. La ................................és el conjunt de coneixements pràctics que ens
permeten fabricar objectes, elaborar productes o organitzar processos.
c. El ...............................consisteix en un conjunt ordenat d’activitats que es
fan per satisfer una necessitat o solucionar un problema.
d. El .............................és una seqüència de treball en què es defineix el
problema o la necessitat i se’n proposa la solució.
e. La fase del procés tecnològic que ens permet determinar si el problema
ha estat resolt o la necessitat ha estat satisfeta s’anomena
.............................
f. El .......................................... consisteix en organitzar el procés de construcció
o fabricació dividint-lo en operacions simples i ordenades per tal de realitzar el
treball de forma satisfactòria i en un temps òptim.

Encreuat:
1

2

3

4
6
5

7

8
11

9
1

HORITZONTALS: 3. Dibuix on es representen totes
les peces d'un objecte o aparell amb les seves
dimensions.4. Fase del procés tecnològic en que
definim la necessitat a satisfer i les condicions i es
planteja la solució.5. Conjunt d'operacions que es
duen a terme per a portar a la pràctica allò que s'ha
dissenyat en el projecte. 7. Producció d'objectes a
partir de materials més simples.10. Procés que
consisteix en fer els dibuixos de l'objecte a construir i
el càlcul de les quantitats i qualitats dels materials a
utilitzar, així com el cost que tindrà. 12. Allò que hem
de fer abans de sortir de l'aula de tecnologia. 13.
Fase del procés tecnològic que ens permet
determinar si s'ha resolt el problema o satisfet la
necessitat. 14. Objectes o instruments manuals que
serveixen per a fer alguna operació específica sobre
els materials. 15. Conjunt de coneixements tècnics,
científicament organitzats, que tenen per objecte
satisfer les necessitats de les persones i, per tant, ens
fan la vida més fàcil.
VERTICALS: 1. Lloc d'on s'obtenen els materials
necessaris per a la construcció o la fabricació
d'objectes. 2. Explicació escrita del mètode seguit i
del resultat obtingut en un procés tecnològic. 6. Allò
que la tecnologia pretén satisfer. 8. Procés de
construcció d'objectes o d'elaboració de productes,
realitzat manualment o amb màquines o eines
senzilles, per una persona o un grup reduït de
persones.9. Es dedica a estudiar l'entorn amb
l'objectiu d'adquirir coneixements que ens serveixen
per entendre millor la realitat.11. Conjunt de
procediments que utilitzen els humans per a fabricar
eines, construir objectes i, en general, obtenir
qualsevol producte.

1

1
1

15

3

Tema2 Dibuix
1. Anota la mida en graus, de cadascun dels angles de l’escaire i el cartabó.

2. Dibuixa tres línies paral·leles.

3. Dibuixa dues línies perpendiculars entre sí.

4. Posa el nom als principals estris de dibuix:














5. Per a què serveixen els següents estris de dibuix?
Transportador
d’angles: Compàs:
Regle graduat:
Escaire i
cartabó:
6. Completa les frases següents:
L’instrument que serveix per a corregir errors quan es dibuixa és
................................ L’instrument més adequat per traçar circumferències i arcs
és ................................... L’instrument que permet mesurar i traçar qualsevol
tipus d’angle és el ........................ L’instrument en l’interior del qual hi ha mines
de recanvi és el..................................... L’instrument que fem servir per a passar
els dibuixos a tinta s’anomena .........................
7. Sobre la línia inferior, dibuixa tres angles de 18, 65 i 135 graus respectivament.

8. Dibuixa tres circumferències tangents entre sí i el centre de les quals estigui situat
sobre la línia inferior.

9.

Encreuat

1
3

2
6

4

5

7
8
9
12

10

11
13

14

15

Susana

VERTICALS

HORITZONTALS
2.

4.
5.
7.
9.
10.
11.
13.
14.
15.

Vista ortogonal d’un objecte, obtinguda en situar-nos
a la dreta del punt de vista utilitzat per al dibuix de les
vistes.
Magnitud que indica la massa de paper per unitat de
superfície.
Indicar les dimensions d’un objecte en un dibuix
tècnic.

1.

Instrument per a mesurar angles
Estri de dibuix en forma de triangle isòsceles
Relació que hi ha entre la dimensió del dibuix i la
mida de l’objecte real que representa.
Estri de dibuix en forma de triangle escalè.

6.

Dibuix d’un objecte fet a mà alçada, amb
detalls i dimensions de la peça.

8.

Vista ortogonal d’un objecte obtinguda en
observar-la des de dalt.
Instrument per prendre i traslladar mides
lineals.

3.

12.

Regió de l’espai limitada per tres plans que es
tallen perpendicularment entre ells
Vista perspectiva construïda sobre tres eixos
coordenats, dos dels eixos formen 90º i el
tercer, 135º amb els anteriors.

Estri que serveix per esborrar.
Instrument utilitzat per traçar circumferències.
Dibuix fet a mà alçada que representa un primer esborrany de l’objecte

10. Un camp de futbol fa 100 metres de longitud per 60 d’amplada. Determina quines mides ha
de tenir en un dibuix a escala 1/200.

11. Diumenge volem pujar al Turó de Montcada. Marquem la ruta en un plànol a escala
1:50.000, la mesurem amb un regle i resulta que mesura 11 cm. Quina és la distància
real?

12. Explica què és la normalització.

13. Què és el Sistema Internacional (SI)? Quina necessitat va portar a crear-lo?

14.
Veritable o fals:
a.

V

La mina HB té una duresa mitjana i sobretot s’utilitza per fer croquis.

b.

El format DIN-A0 és el més petit de tota la sèrie.

c.

El cartabó té forma de triangle rectangle escalè, per tant té dos costats iguals que formen un angle

d.

Els tres angles interiors d’un escaire sumen 360º.

e.

La superfície dels formats de la sèrie A s’obté dividint per tres el format anterior.

f.

Amb ajut de l’escaire i el cartabó, es poden construir angles que siguin múltiples de 15º.

g.

El diàmetre de la circumferència coincideix amb l’obertura que es dóna a l’escaire per traçar-

h.

Quan un objecte es representa al doble de la seva mida real l’escala és 2:1.

i.

Un caixetí és un dibuix d’un objecte que té forma de capsa.

j.

Un esbós és un dibuix poc detallat de l’objecte.

k.

Sempre que sigui possible, les línies de cota es dibuixaran a l’exterior de l’objecte.

l.

Quan en una vista es vol representar alguna aresta no visible, es dibuixa amb línies de traços.

m. En una representació per mitjà de vistes se solen observar les tres dimensions d’un objecte.

15. Dibuixa les vistes de la figura següent:

Alçat

Planta

Perfil

F

Tema3 Els Materials
1. Classifica els materials següents segons el grup que els correspongui:
Coure, rajoles, contraplacat, llana, PVC, porcellana, bronze, formigó, metacrilat, cartró, marbre,
titani, cotó, carbó, suro blanc (porexpan), vidre, guix, licra, fibra òptica, silicona, plastilina, DM, niló,
alumini, neoprè, acer, suro, cel· lofana.
FUSTA

METALLS

PLÀSTICS

PETRIS

CERÀMIQUES
VIDRE

TÈXTILS

2. Classifica la relació de materials següents d’acord amb les primeres matèries a partir de les
quals han estat elaborats:
Llistó de pi

DM

Baquelita

Porcellana

PVC

acer

Coure

Cànem

vidre

Licra

polietilè

Espart

Tela de lli

Niló

alumini

Tefló

Cautxú

Làtex

Porexpan

Melamina

Tauló de roure

LLautó

3. Indica quina és la propietat més significativa dels objectes següents:
Arc de fletxes:

Biga d’una casa:

Olla:

Roba d’un paraigües:

Nansa de la olla:

Punta d’una
broca de paret:

Imant de nevera:
Xiclet:
Radiador:

Jersei d’hivern:
Mirall:

4. Els termes següents són adjectius, és a dir, signifiquen qualitats. Fes parelles de dos que
signifiquin qualitats oposades.
aïllant dens

dur

tou

elàstic tenaç

lleuger

fràgil

plàstic

conductor

5.
a) Quins materials podem deixar al contenidor groc?
b) I al de color blau?
c) Quins al verd?
d) Què penses que se’n fa de les restes orgàniques que es recullen de manera selectiva?

e) I de l’oli que ha estat utilitzat per a usos alimentaris en llars i restaurants?

f) Què en faràs d’un moble o una nevera vells que ja no es puguin utilitzar?

6.
Encreuat:
1

HORITZONTALS:
2

2

3

4

5

6
8
9

7

10
11

2. Relació entre la massa i el volum d'un
cos.4. Propietat que tenen els materials que
absorbeixen la humitat ambiental.6. Fibra
contínua segregada per un cuc.
7. Ceràmica molt dura de la qual està fet el
vàter de casa nostra 11. Quan a un material se
li pot donar forma fàcilment. 12. Material
compost de plàstic, cartró i alumini 13. La fibra
tèxtil que obtenim de la xolla d'alguns animals.
15. Conjunt de característiques per les quals
podem definir i diferenciar els materials. 17.
Materials creats pels humans a partir dels
naturals.18. Material dur, fràgil i transparent.

VERTICALS:
12
14

13
15

16

17

18

9

1. Metall constituït per dos o més elements. 2.
Oposició d’un material a ser ratllat. 3. Facilitat
d’un material per estendre’s en làmines quan
és comprimit. 5. Aliatge de coure i zinc.8. La
fibra de les telecomunicacions del segle XXI.9.
Material lluent i bon conductor del calor i la
electricitat que s'obté a partir de determinats
minerals. 10. Barra llarga i flexible de fibra de
vidre emprada en atletisme.14. A partir del
coure i estany, se'n fan les campanes.16.
Aliatge de ferro i carboni.

Tema4 La Fusta
1. Posa noms en el dibuix següent:
1.
2.
3.
4.
5.

2. Consultant les pàgines 60 i 61 del llibre. Omple la taula següent:
Fusta

Aplicacions

Propietats

Noguera
Color marró blanquinós que passa a rosat. Suporta
bé la compressió.

Avet Roig
Fusta tropical molt lleugera i tova. Es treballa molt
bé.

Banús
Color castany daurat, textura regular i aspecte oliós.
Gran durabilitat i resistència a la humitat i la calor.
No es deforma ni s’esquerda.

Freixe

Tell

10

3. Quines són les dues substàncies principals que contenen totes les fustes? Quina d’aquestes
és llarga i prima?

4. Quins inconvenients es poden evitar envernissant o pintant la fusta?

5. Omple el diagrama següent referent a la classificació de les fustes:
Tipus de
fusta

Transformada

Natural

Segons
l’arbre

Segons el
material
(TAULERS)

Segons

la
forma

Segons
l’acabat

6. Quines propietats milloren en la fusta contraplacada respecte de la massissa?

7. Indica els avantatges de fer servir els taulers de fusta artificial en lloc dels de fusta
naturals. Tenen algun inconvenient?

11

8.

EINES PER TREBALLAR LA FUSTA . Posa el nom al costat de les eines següents i en el quadre
de sota un verb que indiqui l’operació principal que es pot fer amb elles (mira l’exemple):

martell
clavar claus

9.

Quin tipus d’unió utilitzaries en un element que ha de ser desmuntable? Per què?

10. Anomena quatre tècniques per l’acabat de la fusta.

11. Quines diferències hi ha entre l’acabat amb oli i l’envernissat?

12. Per què és tan important seguir les normes de seguretat en la utilització de la maquinària de
treballar fusta?

13. Quins problemes provoca l’ús excessiu de fusta? Com es poden solucionar?

14. En què consisteix la desforestació? Quines en són les causes? Què es pot fer per evitar-la?

La Fusta. Encreuat

15.

1

3
2

5

7

4

6
8
10

9

11

12

14

13

16
15
18

16
17

19
20

22
21

23

24

HORITZONTALS:

VERTICALS:

2. Dissolució emprada per protegir i millorar l'acabament de la
fusta.

1. Insecte petit les larves del qual l'alimenten de
la fusta foradant-la.

4. Arbres resinosos de fulla perenne que produeixen una fusta
tova i fàcil de treballar.

3. Tac petit i prim que uneix dues peces de fusta
on s'ha fet un forat perquè encaixin.

6. Erosióde la superfície de la fusta per tal d'obtenir unacabatfi.

5. Eina manual per a foradar.

9. Es fabrica enganxant entre si capes primes de fusta.

7. Eina de fuster que serveix per rebaixar, allisar,
etc.

11. Pasta adhesiva.

8. Arbre autòcton de fusta densa i color clar que
s'utilitza en ebenisteria, parquets, construcció
d'embarcacions...

12. El component més important de la fusta.
13. Fusta exòtica de color castany utilitzada en la fabricació de
mobles de jardí.

10. S'obté a partir d'encenalls i trossos de fusta
tractats a pressió i encolats.

15. Tauler de fibres fabricat a alta pressió i temperatura.
16. Fulla o làmina de fusta.

14. Frondosa de fusta clara usada en ebenisteria i
construcció.

17. Eina metàl· lica per comprovar angles de 90º o per marcar
línies.

16. Serra de fulla llarga i flexible per tallar peces
de fusta gruixudes.

19. Derivat de la fusta molt lleuger i resistent.

18. Eina per foradar la fusta amb un nom molt
trempat.

20. Eina de subjecció molt utilitzada en fusteria.
21. Fusta jove.

22. Fusta tropical densa i fosca.

23. Tauler premsat amb el revers rugós.
24. Tallar els arbres.

.

Tema5 Maquinari i programari
1. Tipus d’ordinadors.
Posa el nom al costat de cada tipus d’ordinador: de sobretaula, terminal punt de venda (PTV),
mòbil, portàtil, de butxaca(PDA), caixer automàtic, tauleta, “media center”, supercomputador.

2

1



3



5

4

6




7


Anota ara la utilitat de cadascun d’ells:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9

8





2. Explica quina funció fa cadascun dels components del maquinari:
CPU (unitat central de processament)

Memòria

Interna

RAM

ROM

Externa

Perifèrics

Memòria Externa
3. Posa nom a aquests dispositius de memòria externa i anota la seva capacitat:

4. Perifèrics. Anota a sota de cadascun dels perifèrics el seu nom i si és d’entrada (E),
sortida (S) o entrada/sortida (ES).

5. Per fer funcionar un perifèric cal el maquinari, la connexió i un altra cosa. Digues quina i per
a què serveix.

6. Creus que el controlador d’un perifèric és el mateix per a tots els sistemes operatius?

7. Sempre que esmentem les característiques de resolució d’una impressora ho indiquem en
punts per polzada.
a)
Sabries explicar què vol dir que una impressora té més resolució que un altra?

b)

I què vol dir que una és més ràpida que un altra?

8. El teclat. Posa el nom a cada grup de tecles i identifica:
-

la barra espaiadora (1)

-

algunes tecles especials: Control (2), Tabulació (3), Alternativa (4), Escapar (5).



9. El ratolí
Posa el nom i descriu la funció
de cada botó:



a) Saps si hi ha ratolins especials per a
persones esquerranes? Són realment
necessaris?

10. La pantalla de la imatge té 42 polzades. Sabries calcular la distància que hi ha des del punt
A al B?

11. A casa tens un monitor a l’ordinador configurat a una resolució de 1280x768. Calcula
quants píxels conté el teu monitor. Passa el resultat a megapíxels. Compara amb una
càmera digital.

12. Cerca a internet i completa la taula següent sobre les característiques de algunes tauletes
digitals:

Capacita
t
memòria

Resolució
pantalla(px
)

Dimension
s pantalla

Velocitat del
microprocessad
or

Kindle Fire
HDX 8,9”
Samsung Galaxy
Tab 3 10.1
Sony Xperia
Tablet Z
iPad Mini
Retina

13. Connecta’t a internet i entra en aquesta pàgina:
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/programari/index.htm
Defineix què és el programari o software:

Què és el sistema operatiu de l’ordinador?

Anomena tres funcions d’aquest programa:

Posa el nom de tres sistemes operatius que coneguis.
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Programari utilitzat
14. Fes una relació del programari d'aplicació que fas servir normalment:

15. Entra a: http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/programari2/index.htm
Troba informació sobre el significat d'un programari shareware i un programari
freeware.

Què és el programari comercial?

Explica què és el codi font. Què té això a veure amb el programari lliure?

Què és el programari de codi obert (open source)?

Anomena dos programes lliures que puguis baixar-te lliurement de la xarxa per
utilitzar-los a casa teva. Quines quatre accions es poden fer lliurement amb aquest
programari?

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

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

Data d’impressió: 23/06/2017

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

TREBALS D’ESTIU 1r D’ESO 2017

Pàgina 21 de 30
F011 V4

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Palau Ausit
L’Equip docent de 1r d’ESO us desitja un bon estiu. Us encoratgem en la
constància del dia a dia, que la feina ben acurada us farà créixer i us farà lliures!
“Només la llibertat, la nostra llibertat personal, complaurà el nostre esperit”. S. Espriu.
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