TREBALLS D’ESTIU 2.018

1r d’ESO

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
L’alumnat que hagi suspès la matèria de Llengua i literatura castellana ha 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 de l’ examen. En cas contrari, 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.

L’alumnat que ha de realitzar l’avaluació extraordinària de SETEMBRE haurà 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:
1) Exercicis de repàs de gramàtica, vocabulari, comprensió lectora i comprensió auditiva:
• OXFORD HOLIDAY ENGLISH. Oxford University Press
ISBN 978-0-19-401454-0
El quadern d’exercicis que els alumnes han de fer porten 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.

HAVE A NICE SUMMER HOLIDAY!
LLENGUA FRANCESA
Benvolgudes famílies,
La feina d’estiu que els vostres fills hauran de fer per tal de poder-se presentar a l'examen de francès del
setembre és:
•
•
•

Vacaciones Santillana – Français 1
Santillana Français
ISBN 978-84-96597-91-4
A més, els alumnes hauran de completar i corregir el Cahier d’exercices que han fet durant el curs,
inclosos els exercicis de “Comprendre à l’oral” (pàgines 61 a 66) i les “Cartes mentales” (a partir de la
pàgina 67).
Fer els exercicis d’“Atelier d’écriture” de cada unitat del llibre.

En cas que no presentin aquesta feina, no podran fer l’examen i, per tant, la matèria quedarà suspesa.

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.
Us desitjo un molt bon estiu.

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 programat
en el calendari de recuperacions de setembre, el següent treball.
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? Explica quina
influencia tenen en cadascun dels punts següents:
• 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 anotahi 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.

ACTIVITATS FISIQUES

temps ACTIVITATS SEDENDARIES

temps

total

total

4. 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.

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

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

El meu model de vida és............................................................................................

5. Què és el freestyle?

Descriu les modalitats que hi han i fes una descripció de cadascuna d’elles.

6. Fes un llistat de 6 activitats físiques diferents que hagis fet aquest estiu. Adjunta
una foto teva practicant cadascuna de elles. (patinar, nedar, córrer, senderisme,
partit de...). En aquesta activitat s’avaluarà la teva Competència Digital

RECUPERACIÓ ASSIGNATURA DE MATEMÀTIQUES CURS 2017-2018
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:
 Els alumnes que han suspès les matemàtiques han de realitzar uns exercicis
d’un dels dos llibres indicats en aquest mateix full.
 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.
 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 realitzar la prova de recuperació del dia 5 de setembre a les 12:00,
hauran de lliurar obligatòriament una feina de recuperació. Cas de no
presentar-la, perdran el dret a fer la prova de recuperació.
Hi ha dos opcions per fer la feina de recuperació i preparar l’examen.
(NOMÉS CAL FER UNA DE LES 2 OPCIONS DE FEINA PROPOSADES)
OPCIÓ 1
Presentar el llibre d’exercicis Quadern de Matemàtiques 1er ESO Pont. Editorial
Nadal. I.S.B.N.:9788478874972. Preu :5,50 €.
(Podeu trobar el llibre a la llibreria ABACUS)

amb els exercicis dels següents continguts correctament fets:
 ELS NOMBRES NATURALS
 DIVISIBILITATELS NOMBRES ENTERS
 ELS NOMBRES DECIMALS
 LES FRACCIONS
 RECTES I ANGLES
 MESURES DE LONGITUD, SUPERFICIE I VOLUM. ÀREES
(Aconsellem comprar el llibre donat que esta pensat per que l’alumne treballin de
forma individual. El llibre té l’avantatge d’incloure les solucions dels exercicis amb la
possibilitat de poder autocorregir-se).

OPCIÓ 2
Realització d’un dossier presentat amb fastener dels exercicis del llibre de
matemàtiques utilitzat durant el curs acadèmic de la Editorial Cruïlla.
Exercicis del llibre de text per lliurar a l’avaluació de setembre en un dossier :
Unitat 1- Nombres Naturals: pàg. 19 (32, 36), pàg. 21 (37, 38), pàg. 23 (45, 46, 53),
pàg. 25 (59) i pàg. 29 (99, 102, 103).
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.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA
ACTIVITATS D’ESTIU DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA. JUNY 2018.
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

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
Les funcions de relació i de
reproducció
Virus, bacteris, protozous,
algues i fongs

9

Les plantes

10

Els animals invertebrats

11

Els animals vertebrats

1

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.
Pàgina 78-79. Activitats finals.
Exercicis 1-19.
Pàgina 125. Activitats de síntesi.
Exercicis 1-10.
Pàgina 142. Activitats finals.
Exercicis 1-11
Pàgina 163. Activitats de síntesi.
Exercicis 1-8.
Pàgina 180. Activitats finals.
Exercicis 1-10.

Atentament,
Les professores de Ciències Naturals.

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

