DEURES I RECUPERACIONS ESTIU 1r ESO
IES GOYA 2018

CATALÀ
En cas d’haver suspès la matèria, aquests deures seran imprescindibles per
recuperar l’assignatura. Es lliuraran al professorat el dia de l’examen.
Pels alumnes que han obtingut una nota final de 5 o bé de 6, també són
deures imprescindibles. Aquests alumnes els lliuraran a la professora a
començament de curs 2018-19.
L’alumnat que hagi aprovat l’assignatura amb una nota igual o superior al 7
podrà realitzar voluntàriament els deures d’estiu i lliurar-los a la professora
a començament de curs.
Feu el següent quadern de vacances: Quadern d’estiu. Llengua catalana
ESO 1. Teresa Guiluz i Eduard Juanmartí. Editorial Text. La Galera. ISBN:
978-84-412-1930-4.
L’examen comptarà 70% i el dossier 30% de la nota final.

AULA D’ACOLLIDA
DIARI DE LECTURA en CATALÀ

El diari de lectura és un exercici d’escriptura sobre un text que estiguis
llegint. Es tracta d’escriure sobre les reaccions que et provoqui un llibre. És
una manera de reflexionar sobre el que estàs llegint, d’aprofundir en els
pensaments i les sensacions que et provoca un text. ¿Quantes vegades, en
llegir alguna cosa, se t’han acudit idees divertides, noves, diferents... però
s’han perdut perquè en aquell moment no les vas apuntar? ¿Quantes
vegades t’has avorrit, empipat, cansat, divertit o entusiasmat llegint un
llibre, i no ho has pogut explicar ni apuntar enlloc? El diari de lectura és una
manera de recollir aquestes reaccions.
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Segueix aquestes instruccions:

1.

Escriu en una llibreta petita.

2.

Posa sempre la data a cada fragment que escriguis.

3.

A la primera pàgina escriu: Diari de lectura de... (i el títol del llibre).

4.

Escriu sobre tot el que et suggereixi la lectura: els personatges,
l’ambient, l’estil, l’argument, les idees que s’hi exposen, etc. Explica
si t’agrada o no, per què, quins fragments t’han agradat més que
uns altres. Deixa’t anar i escriu sobre el que vulguis.

5.

Intenta d’escriure sovint, cada vegada que llegeixis un fragment.
Combina la lectura amb l’escriptura. Pots apuntar al diari alguna
frase o algun fragment del llibre que t’hagin agradat.

6.

Pots dibuixar, enganxar, tot el que vulguis i et suggereixi la lectura.

7.

Quan hagis acabat la lectura i el diari, pots fer una redacció sobre
la teva experiència com a lector o lectora d’aquell llibre tot
aprofitant el millor que hagis escrit en el teu diari. Ho rellegeixes,
ho revises i ho passes a net. Quedarà una treball personal sobre el
llibre ben maco!

Ah! Sempre podeu
llegir més d´un ;-)

Al setembre és necessari presentar la llibreta i la redacció.
AQUÍ TENIU ALGUNS SUGGERIMENTS, PERÒ QUALSEVOL LLIBRE QUE US
INTERESSI I QUE NO HÀGIU LLEGIT DURANT EL CURS ÉS VÀLID.
Wonder, de R.J. Palacio.

Xats,d’Andreu
Martin Farrero
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Terror a la xarxa I: El noi que vivia tancat en una habitació,
d’Antonio Lozano Sagrera i Álvaro Colomer Moreno

De què tens por, Bonica?, de Xavier
Vernetta

El Teorema Katherine, John Green

CASTELLÀ
Tienen obligación de hacer los deberes de verano los alumnos que hayan
suspendido la materia en junio y tengan que presentarse a la recuperación
de septiembre. La tarea que deben realizar es contestar y corregir los
ejercicios del cuaderno de vacaciones que se indica a continuación:
ARCE LASSO, Mercè: Lengua castellana. Cuaderno de vacaciones 1
.Editorial Teide. ISBN: 978- 84-307-4564-7
Hay que hacer las siguientes unidades: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15,18, 20, 21,
22, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 40, 45. (ATENCIÓN: Son unidades, no páginas).
El trabajo, cumplimentado, corregido y correctamente presentado, se
entregará en el momento de iniciarse el examen de septiembre al profesor de
la materia responsable de dicha prueba. Los deberes se calificarán en
función de su realización completa, correcta, bien presentada y corregida.
El examen de septiembre se basará en el contenido de los ejercicios
propuestos en el cuaderno de vacaciones.
El alumnado que tiene Adaptación Curricular o Plan Individual se evaluará
según los contenidos mínimos de la materia que constan en la programación
didáctica (consultable en la página web del instituto).
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ANGLÈS
-L’alumnat amb l’assignatura d’anglès suspesa ha de lliurar el llibre
d'estiu el dia de la convocatòria extraordinària del setembre.
1r ESO :Oxford Holiday English1. ISBN 978 019401454-0

La realització correcta de totes les activitats , indispensables les de ‘writing’
,de les unitats de la 1 a la 5 suposarà el 20% de la nota de la recuperació de
l'assignatura.
L'examen del setembre estarà basat en el temari i vocabulari d’ aquest
manual . Els alumnes no han de preparar-se els continguts de les unitats 6
,7 i 8.

-Els alumnes que tot i haver aprovat, volen realitzar algun tipus de treball
per tal de reforçar el seu nivell els recomanem que llegeixin algun llibre de
lectura adaptat al seu nivell i també que, sempre que sigui possible, mirin
pel.lícules i sèries en versió original.
-Si volen realitzar una feina voluntàriament per tal de consolidar el seus
coneixements
també
poden
adquirir
el
llibre
de
vacances
Oxford HolidayEnglish del seu nivell.

MATEMÀTIQUES
Els alumnes que han suspès l'assignatura han de fer les tasques que
penjarem al moodle del curs corresponent.
Els alumnes que han aprovat, també poden fer les mateixes tasques de
manera voluntària. Si les fan, la nota comptarà per al primer trimestre del
curs 2018-2019.
També tindran diverses proves Cangur per practicar durant l'estiu els
alumnes que vulguin aprofundir en l'assignatura.

MÚSICA
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Els deures d'estiu de Música només els han de fer de manera obligatòria els
alumnes que tot i tenir la tercera avaluació aprovada van suspendre l'últim
examen. Aquesta informació apareixerà expressament als comentaris de la
matèria de Música del butlletí de notes.
L'activitat consisteix en tornar a fer aquest examen utilitzant tot el material
que considerin oportú i lliurar-lo a la professora el primer dia de classe de
música del Curs 18-19.
01- Relaciona ( tot numerant) els següents conceptes: (1 punt)
1- Intensitat
2- Durada
3- Altura
4- Timbre

- Trompeta
- Fort /Fluix
- Greu /Agut
- Llarg /Curt

02- Omple el següent quadre d’equivalències: (2 punts)

2
2
2
4
4

Negres
Blanques
Corxeres
Semicorxeres
Negres

1
Rodona
Equivalen a

1
Negra
1

03- Col.loca les línies divisòries al següent fragment (cada tres pulsacions has de col.locar una
línia divisòria) (1p)

04- Escriu cinc compassos de 4 / 4 utilitzant rodones, blanques i negres (1p)

05- Fes la Clau de Sol i col.loca al pentagrama les notes: (2p)

Do’
Sol

Fa’

La

Mi’

Si

Do

06-Contesta a les següents qüestions: (2p)
a)- Qué és el pentagrama?
b)- Què vol dir “diminuendo”?
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c)- Què vol dir “ritardando”?
d)- Què és una línia divisòria?
e)- Què ens indica la Clau de Sol?

07-Assenyala a la següent partitura els següents conceptes: (1 punt)
01: Una indicació de tempo
02: Una nota re
03: Una Clau de Sol

04: Una indicació de compàs
05: Una línia divisòria

PLÀSTICA
Els alumne suspesos han de fer un dossier de recuperació preparat pel
departament i lliurat a l’alumne i examen al setembre.

TREBALL GLOBALITZAT
La primera setmana de setembre es fixarà un dia per fer el control de
recuperació de setembre i presentar les feines que et proposem recollides a
la carpeta d’aprenentatge. A més i al llarg de l’estiu hauràs de fer les
trameses dels qüestionaris que t’indiquem. Per fer les feines que hauràs de
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presentar al setembre, i preparar el control hauràs de consultar tot el
material penjat al curs moodle TREBALL GLOBAL.
1a Avaluació
Fer els qüestionari de recuperació del TG1 i el qüestionari ordinari del TG2
penjats al curs moodle. Els qüestionaris es podran completar amb el llibre de
socials.Cal aprovar-los amb una nota mínima de 7 i es poden fer tant cops
con sigui necessari per arribar-hi, fins el dia 30 d?agost
3. Portar les respostes per escrit de “ recuperació control TG1 “penjat al
moodle ( TG1 ), i després es farà un examen amb una selecció de 10
preguntes.
4. Portar la carpeta d’aprenentatge ( amb les feines ) en format digital o
paper
2a Avaluació
1.Tornar a fer els qüestionaris del TG2 i TG3 penjat al curs moodle. Els
qüestionaris els podràs completar amb el llibre. Cal aprovar-los amb una
nota mínima de 7 i es poden fer tant cops con sigui necessari per arribar-hi,
fins el dia 30 d’agost
2. Fer un dossier o carpeta d’aprenentatge en format digital o paper sobre
aquests temes :
Tipus de roques
Tipus de cèl·lula
Memoritza’ls (serà una de les preguntes del control de setembre)

3a Avaluació
Fes l’ esquema de classificació dels éssers vius per arribar als regnes .
Criteris de classificació. Memoritza aquest esquema (serà una de les
preguntes del control de setembre).Tot ho trobaràs penjat al curS moodle
Explica què és la nutrició autòtrofa .Quins éssers vius la tenen?. Explica la
reacció química de fotosíntesis(serà una de les preguntes del control de
setembre)
Torna a repetir les tasques que tenies assignades de l’època històrica que vas
fer i les presentes seguint les bases d’orientació que tens al moodle.

EDUCACIÓ FÍSICA
A cada alumne suspès d’educació física se li donarà un full personalitzat
on constarà els treballs, els dossiers, la teoria a estudiar i/o els exàmens
pràctics a superar al setembre així com els criteris d’avaluació per aprovar el
curs.
L’alumnat que no ha superat Educació Física . Al setembre ha de fer les
següents tasques de recuperació:
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1. Fer els qüestionaris penjats al curs moodle. Els qüestionaris els podrà
completar amb el llibre.
2. Es demana tenir una nota mínima de 8 i es pots fer tant cops con
sigui necessari per arribar-hi.
3. Fer el control de recuperació , sobre els continguts treballats als
qüestionaris .La data i hora la fixarà l’institut. Els qüestionaris es
poden lliurar fins el dia 30 d’agost.
• 30 % La nota dels qüestionaris.
• 10% Actitud :Fer totes les feines i amb la nota mínima recomanada
per preparar bé el control. Informe de l’ÈXIT si ha assistit a les classes.
• 60% La nota del control.
Els alumnes amb l’Educació Física aprovada només cal que aprofitin les
vacances per fer activitat física, preferentment a la natura.
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