
Deures d’estiu de 1r ESO Reforç 

CATALÀ 

 

ORIENTACIONS PER ALS ALUMNES  SUSPESOS.  CURS 1r d’ESO E 

Per aprovar la matèria cal: 

1. Aprovar l’examen de setembre d’acord amb els següents continguts: 

1. separació de mots en síl·labes 

2. localització de la síl·laba tònica del mot 

3. identificació de diftongs (creixents i decreixents) i hiats 

4. ortografia de les vocals 

5. ortografia de les consonants 

6. formació de plurals 

7. formació de femenins 

8. accentuació gràfica 

9. dièresi 

10. ús de l’article el/la/l` 

11. dictat 

12. comprensió lectora  d’un text 

13. expressió escrita (redacció), a partir d’algun conte del llibre  Petites històries del 

globus de ÀNGEL BURGAS. 

  

2. Presentar el dia de l’examen de setembre el dossier complet de deures que aquí es 

relaciona. Per tal de repassar els continguts de 1r curs l’alumne ha de fer tota la feina següent: 

  

BLOC 1 

● X Fer el dossier d’exercicis que s’adjunta tot seguit, copiant-ho tot (títols, quadres amb 

normes i enunciats dels exercicis), marcant les respostes en un color diferent al dels 

enunciats, 

  

● X  Fer cinc còpies d’unes 10 línies (aproximadament), extretes del llibre de lectura “Petites 

històries del globus”, o bé de les lectures del llibre de text, posant sempre el títol de la lectura 

o capítol, la pàgina, i el títol del llibre 

EXEMPLE: “L’entrepà de pastrami”, pàg. 74, 1r d’ESO: Llengua catalana i literatura 

 

● X Del llibre de lectura  Petites històries del globus de Àngel Burgas: 

○ Resum de l’argument de tres contes. 

  

● Tots els exercicis s’han de fer en paper, copiant-ne l’enunciat complet. És important 

que presenteu la vostra feina de manera polida, ordenada, amb marges, bona lletra i 

revisant bé l’ortografia, i amb un full al davant indicant la matèria, el vostre nom i el 

curs, formant un dossier que cal presentar amb una portada 

 Si es desitja, a més de les activitats senyalades anteriorment, també es poden fer opcionalment 

altres activitats que s’afegiran a la feina obligatòria. 

  



ACTIVITATS DE REPÀS PER A L’ESTIU 2017.  CURS 1r d’ESO E 

  

Per consolidar els continguts d’aquest curs, recomanem que tots els alumnes facin alguna feina de 

repàs durant l’estiu. 

BLOC 1 

 X Fer el dossier d’exercicis que s’adjunta tot seguit, copiant-ho tot (títols, quadres amb normes i 

enunciats dels exercicis), marcant les respostes en un color diferent al dels enunciats,   

● X  Fer cinc còpies d’unes 10 línies (aproximadament), extretes del llibre de lectura “Petites 

històries del globus”, o bé de les lectures del llibre de text, posant sempre el títol de la lectura 

o capítol, la pàgina, i el títol del llibre 

EXEMPLE: “L’entrepà de pastrami”, pàg. 74, 1r d’ESO: Llengua catalana i literatura 

● Tots els exercicis s’han de fer en paper, copiant-ne l’enunciat complet. És important 

que presenteu la vostra feina de manera polida, ordenada, amb marges, bona lletra i 

revisant bé l’ortografia, i amb un full al davant indicant la matèria, el vostre nom i el 

curs, formant un dossier que cal presentar amb una portada 

  

Si es desitja, a més de les activitats senyalades anteriorment, també es poden fer opcionalment: 

  

BLOC 2 

● X Fer un quadernet d’estiu exclusivament de Llengua catalana de 1r d’ESO. Podeu triar 

qualsevol editorial. 

● X Així mateix, és molt recomanable de llegir llibres en català durant les vacances  

(recomanem llegir-ne almenys 2); la temàtica és indiferent, el més important és que tingui 

algun interès per a l’alumne (se’n pot fer un resum i un comentari de la temàtica, una petita 

continuació, una anàlisi dels personatges i de l’estructura narrativa, una crítica i 

recomanació... i afegir-ho al treball d’estiu. No cal fer-ho tot, si més no una de les 

suggerències de treball). Si voleu alguna guia de possibles llibres, podeu consultar el web de 

crítica de literatura juvenil de la revista Cornabou: 

http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.html 

I també la següent pàgina de l’xtec amb diferents recomanacions i activitats per a abans, 

durant i després de la lectura:  http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm 

o el fòrum de lectura: http://www.quellegeixes.cat/ 

● X Una altra opció és redactar de manera periòdica. Us proposem de fer només una 

d’aquestes tres variants: 

A)        Escriure 3 opinions de 10 línies cadascuna d’una pel·lícula que hagueu vist o d’una 

representació teatral. Cal especificar el títol i on i quan s’ha vist. 

B)        Explicar la festa major del poble o del poble de vacances. (mínim 10 línies) 

C)        Descriure un dia d’estiu (mínim 10 línies). Us pot ajudar com fer un text descriptiu 

anant a l’adreça: http://6prmsadako.wordpress.com/2014/01/14/tema-4-llengua-catalana-

el-text-descriptiu/ 

● Dins de l’entorn virtual, hi podeu trobar activitats de tota mena relacionades amb la llengua i 

la literatura. Especialment interessants són els “Dictats en línia” i “Aventura’t amb l’ortografia”, 

a la pàgina de l’edu365.cat, per als alumnes que necessitin millorar l’ortografia (que, d’altra 

banda,  també poden recórrer a un dels múltiples quaderns d’ortografia existents en paper). 

● Si heu de fer cal·ligrafia. Aquí teniu l’enllaç d’un generador de cal·ligrafia: 

http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?language=es_ES 

  

ATENCIÓ ALUMNES NO SUSPESOS: Si voleu que la feina d’estiu comptabilitzi 1 punt a la 1a 

avaluació del curs vinent, heu de presentar obligatòriament els dos dels apartats del BLOC 1 o 

bé un dels apartats marcats amb una X inicial del BLOC 2. Si feu algun treball més, afegiu-lo al 

quadern de treball. 

És important que presenteu la vostra feina de manera polida, ordenada, amb marges, bona 

lletra i revisant bé l’ortografia, i amb un full al davant indicant la matèria, el vostre nom i el 

curs.  
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CASTELLÀ 
 

Si has suspendido la Lengua Castellana, es obligatorio hacer los deberes de verano que indicamos a 

continuación. Si has superado la asignatura, hacerlos es opcional, aunque recomendamos realizarlos 

igualmente si tu nota no supera el 6. 

El trabajo realizado debe entregarse bien presentado el día de la recuperación de septiembre y 

corresponderá al 10% de la nota de recuperación. Si no se presentan los deberes de verano, no se 

podrá superar la asignatura, es un requisito indispensable para conseguir el aprobado. En el caso de 

haber superado la asignatura, la presentación de los deberes de verano se tendrá en cuenta en la 

nota del primer trimestre. 

Podéis escoger una de las siguientes opciones: 

1. Realizar el cuaderno de verano de la editorial Casals: EMILIA NAVARRO RAMÍREZ, 

ALFREDO REINA LEÓN: Lengua y literatura castellana 1º ESO. Vacaciones  10. Casals.  ISBN: 

978-84-218-5324-5 

 

2. Realizar los siguientes ejercicios del libro de texto que habéis usado durante el curso. 

Competencias Básicas Comunicativas 1. Ed. Teide. 

 

● Unidad 11: Todos los ejercicios de la unidad.. 

● Unidad 12: Todos los ejercicios de la unidad.  

● Repetir todas las actividades de Expresión escrita y las actividades de Léxico de las 

unidades 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10.   . 

● LIBRO DE LECTURA: Las fábulas de Esopo. 

 Analizar 5 fábulas del libro a elegir. Se tiene que seguir la misma estructura en cada fábula: 

Título: 

Personajes: 

Resumen: 

Moraleja: 

Enseñanza: 

Recomendamos además la lectura de libros en castellano. El resumen de los libros que hayáis leído 

se valorará positivamente. 

 

 

ANGLÈS 

 

>>Si has suspès l'anglès és obligatori que facis la feina que  t'indiquem a continuació: 

·   Has de comprar a consergeria del centre el dossier d’estiu de 1r d’ESO per fer-lo i entregar-lo  

el dia de l’examen de setembre. 

>>Si has tret un 5 o un 6 és molt recomanable que facis la feina que t’indiquem a continuació: 

·   Has de comprar a consergeria del centre el dossier d’estiu de 1r d’ESO i fer-lo. 

 

 

 

  



SOCIALS 

 
- Aquesta és la FEINA D’ESTIU pels alumnes de 1 ESO E, de la matèria de Ciències 

Socials 

- Penseu que aquest Dossier servirà per posar nota al primer Trimestre del curs 

vinent. 

Ànims! 

 

1) . Copiar en paper, escrit a mà: TOTES les INTRODUCCIONS del principi de cada 

Tema (des del Tema 1 fins al Tema 15). 

 

2) . Fer en paper, escrit a mà: TOTES les activitats de SÍNTESI del final de cada 

Tema (des del Tema 1 fins al Tema 15). 

 

● Els alumnes que hagin de recuperar al setembre han d’estudiar les activitats del Dossier que han fet. 

 

. IMPORTANT: Dossier escrit a mà, No en el Quadernet de Socials! 

 

Gaudiu molt de l’estiu...però cada dia una estoneta a fer “feina” i estudiar.... 

 

BONES VACANCES! 

 

  



NATURALS 

EXERCICIS DE RECUPERACIÓ CIÈNCIES NATURALS. Setembre    1er E.S.O 

NOM ...................................................................................................... CURS...................... 

Cal resoldre tots els exercicis en fulls a banda amb els enunciats copiats i els presentes el dia de l’avaluació 

1.   Explica detalladament com es va formar l’Univers, com es troba actualment i qui ho va descobrir .               

           

2.   Explica les principals semblances i diferències entre el model heliocèntric i l’actual de l’Univers. 

3.   Quins són els planetes del Sistema Solar ordenats de major a menor proximitat al Sol? 

4.   Escriu el terme corresponent a la casella de l’esquerra de cada definició. 

Mart                   Lluna                Cometes            Meteorit                    

 Geocentrisme       Núvol d’Oort       Asteroides   Eris    

Galàxia               Grup Local         Heliocentrisme     Astrologia   

Terme Definició 

 A – Astres petits que segueixen una òrbita molt excèntrica i allargada i 

que només són visibles quan passen a prop del Sol. 

 B - Satèl·lit natural de la Terra, situat a 384.00 km d’aquesta. 

 C - Astres opacs, rocosos o metàl·lics i de dimensions molt petites, que 

no van arribar a formar un planeta i que giren al voltant del Sol. 

 D – Grup de galàxies on es troba la Via Làctia. 

 E- Planeta amb dos satèl·lits: Fobos i Deimos. 

 G - Astre opac i rocós que impacta sobre la superfície terrestre. 

 H - Teoria que considera la Terra el centre de l’Univers. 

 I – Immenses agrupacions d’estrelles acompanyades de grans núvols 

de gas i pols còsmica, que es mouen juntes per l’espai. 

 J - Teoria que considera el Sol el centre de l’Univers. 

 L- Pseudociència que sosté que hi ha relació entre la posició dels 

astres i el comportament dels éssers humans. 

 M – Tercer cinturó d’asteroides del sistema solar del qual provenen 

cometes del nostre sistema 

 N – Planeta nan situat més enllà de Plutó. 

     

5.   Quines són les característiques de la Terra que fan que pugui allotjar éssers vius? 

6.   Per què hi ha estacions al nostre planeta? 

7.   Per què a la Terra hi ha nit i dia? 

 

  



8.   Completa els buits de les frases amb les paraules que tens a continuació. Atenció! Hi ha paraules 

que sobren.            

el·líptica      baixamar          rotació              1 dia       Sol   

Lluna           alta                 translació          1 any       baixa 

ascendeix      pols                 descendeix         plenamar    marees 

allunyades     fases               equador             Terra       traspàs 

La Terra realitza un moviment de __________________ al voltant d’un eix que la travessa pels 

________________. Tarda _____________ a fer una volta completa. En el moviment de translació, la 

Terra descriu una òrbita _____________ al voltant del Sol. Tarda _______________ a fer una volta 

completa al voltant del _____________. 

La Lluna atreu gravitatòriament l’aigua de mar i el nivell d’aigua _____________ a la zona més propera 

a la ___________ i, també, a la zona oposada, i es produeix la marea _________ o ___________. Al 

mateix temps, a les zones més __________ de la Lluna es produeix l’efecte contrari: el nivell d’aigua 

_____________ i es produeix la marea __________ o ____________. 

                                              

9.   Relaciona cada frase amb la paraula correcta: 

Biosfera, atmosfera, hidrosfera, litosfera 

a.   Capa gasosa que envolta la Terra:___________________ 

b.   Capa formada per aigua:___________________________ 

c.   Zona de la Terra habitada pels essers vius_______________________ 

d.   Capa superficial de la Terra formada per roques _________________________ 

10. Desenvolupa detalladament el cicle de les roques i fes un esquema. 

11. Situa sobre la il·lustració cadascuna de les capes de la geosfera (només les parts assenyalades amb una 

fletxa). 

 

  



12. Posa els noms corresponents al seu lloc en la següent definició d'atmosfera: carboni, temperatura, 

gasos, vida, ultraviolades, aire, aigua, oxigen 

L’atmosfera terrestre és la capa de ............................... que envolta la Terra, i està constituïda peruna 

barreja de gasos que anomenem .......................Els principals gasos són el nitrogen, ................................ 

i altres gasos minoritaris com el diòxid de .............. i el vapor d' .............................. L'atmosfera protegeix 

i fa possible la ............................ a la Terra ja que absorbeix part de les radiacions ...............................i 

redueix les diferències de .............................................entre el dia i la nit. 

 

13. Tot seguit tens tres definicions de mineral. Assenyala quina de les tres és científicament més correcta: 

a) Un mineral és un cos sòlid, petit i opac que brilla 
b) Un mineral és el component principal de les roques de l' escorça. 

c) Un mineral es una substancia sòlida d'origen natural, que presenta una composició química constant 

que es troba formant part de les roques. 

 

14. Digues algunes utilitats de 3 minerals i 3 roques. Per exemple, objectes fets a partir de la transformació 

dels minerals i/o de les roques. 

15. Escriu el terme corresponent a la casella de l’esquerra de cada definició. 

sedimentàries               endògenes               carbó            glaceres                    

Mohs                             exògenes                  pissarra        densitat                     

100ºC                             

Terme Definició 

 A. Roques que es formen a l’interior de la Terra. 

 B. Estructures que contenen la major part de les reserves mundials d'aigua 

dolça. 

 C. Temperatura a la que l’aigua passa de líquid a vapor. 

 D. Geòleg alemany que va proposar una escala per classificar els minerals 

segons la seva duresa i aquesta escala va del 1 al 10. 

 E. Relació entre la massa i el volum de la matèria 

 F. Roca orgànica sòlida que és pot utilitzar com a font d'energia 

 G.Roques que es formen a l’exterior de la Terra. 

 H. Roca que per la seva facilitat per trencar-se en làmines es fa servir molt 

per recobrir les teulades inclinades. 

 

 

  



16. Completa la taula següent. 

 Tipus de límit Moviment de les 

plaques 

Efectes en 

l’escorça 

 

   

 

   

 

   

17. Assenyala les diferents parts d’un volcà. 

 

 

 

  



18. Assenyala quines són les parts d’un terratrèmol que es poden observar en l’esquema següent. 

 

 

19. Quines són les tres funcions vitals que ha de poder realitzar un organisme perquè sigui considerat un 

ésser viu? 

20. Quina és la característica fonamental en l’estructura cel·lular que classifica els éssers vius en dos 

grans grups? 

21. Dibuixa la cèl·lula procariota i assenyala les seves parts. 

22. Dibuixa una cèl·lula animal i una vegetal i assenyala els diferents orgànuls de les dues. 

23. En què es diferencia un organisme autòtrof d’un heteròtrof? Explica-ho detalladament. 

24. Encercla l’opció correcta en cada apartat.       

Els éssers humans..... 

- estan formats de cèl·lules eucariotes / procariotes 

- estan formats de cèl·lules de tipus animal / vegetal 

- són organismes unicel·lulars / pluricel·lulars 

- són organismes amb nutrició autòtrofa / heteròtrofa 

25. Escriu a continuació de la frase a quina funció vital dels éssers vius correspon cadascuna de les situacions 

següents: 

a. Hi ha tot de papallones voltant al costat de la llum. 

b. Si li toquem les banyes a un caragol, s’amaga dins la closca. 

c.  Ovelles menjant herba. 

d. Un canari cantant a la gàbia. 

e. Una estrella de mar que creix a partir d’un braç d’una altra estrella. 

  



26. Si toques a la cuina de casa un fogó calent sense voler, segur que retires la mà ràpidament, sovint 

fent un crit. 

Quina de les tres funcions vitals has posat en pràctica en aquesta situació? 

....................................................................... 

Quin en seria l’estímul? ............................................................. 

Quina en seria la resposta? ........................................................... 

 

27. Relaciona les lletres de les següents definicions amb el terme corresponent: 

Organisme autòtrof        Organisme heteròtrof     Organisme unicel·lular      Matèria orgànica 

Organisme pluricel·lular  Cèl·lula procariota       Relació                    Membrana cel·lular 

Reproducció                  Matèria inorgànica      Paret cel·lular              Vacúol 

 A - Matèria que constitueix els éssers vius i que canvia o es descompon amb el temps. 

 B - Organisme que té un tipus de nutrició que consisteix en obtenir la matèria i 

l’energia a partir de la matèria inorgànica. Tenen aquest tipus de nutrició els 

vegetals i les algues. 

 C - Part de la cèl·lula que la recobreix i li dona forma. Té com a funció principal la 

selecció de les substàncies que entren i surten de la cèl·lula. 

 D - Funció amb la qual els organismes capten estímuls de l’exterior i emeten les 

respostes adequades a aquests estímuls. 

 E – Funció vital que consisteix en la formació de nous individus semblants o idèntics 

als progenitors. 

 F - Organisme que té un tipus de nutrició que consisteix en obtenir la matèria i 

l’energia a partir de la matèria orgànica que contenen els aliments. Tenen aquest 

tipus de nutrició els animals i els fongs. 

 G - Orgànul cel·lular que té com a funció principal emmagatzemar substàncies. Les 

cèl·lules vegetals n’acostumen a tenir un de sol i molt gros, mentre que les cèl·lules 

animals en tenen varis de petits. 

 H – Tipus de cèl·lula que té tot el DNA escampat pel citoplasma i que no té un nucli 

diferenciat. Tenen aquest tipus de cèl·lules els bacteris. 

 I - Organisme format per una sola cèl·lula. 

 J - Matèria que forma els minerals i les roques. 

 K – Estructura formada de cel·lulosa que està situada per sobre la membrana 

plasmàtica i que dóna consistència a la cèl·lula. Només en tenen les cèl·lules 

eucariotes vegetals. 

 L - Organisme format per dues o més cèl·lules. Pot arribar a estar format per milions 

de cèl·lules. 

 

  



28.        Classifica els següents organismes segons que siguin unicel·lulars o pluricel·lulars. 

 

 

29.        Per què no podem veure amb l’ull humà una cèl·lula que mesura 30 mm (0,03 mm)? Si 

mirem la cèl·lula anterior amb un microscopi utilitzant l’objectiu de 40x i l´ocular de 10x, quin és 

l’augment total? 

30.        Indica a quin tipus de reproducció correspon cadascun dels esquemes següents.        

 

 

31.        Indica els principals avantatges i inconvenients de la reproducció asexual.      

 

 

 

 

 

32. Digues el tipus de reproducció asexual per fragmentació que està representat en el dibuix. 

  



     

33.  Relaciona els diferents tipus de receptors amb els estímuls que poden percebre. 

a.   Mecànic    1.   Canvis de temperatura 
b.   Químic     2.   Pressió 
c.   Lluminós    3.   Estímuls lluminosos 
d.   Tèrmic     4.   So 
      5.   Moviment 
      6.   Presència de substàncies químiques 

 
34.Relaciona els següents termes amb la definició corresponent.                             

endoterms                 poiquiloterms             homeoterms                
ectoterms                gàmetes                    esporulació 

 

 A –Organismes que produeixen calor dins del propi cos. 

 C–Organismes que mantenen la seva temperatura corporal més 
o menys constant, independentment de les variacions de 
l’entorn. 

 E–Organismes que presenten una temperatura corporal molt 
variable, depenent de les condicions de l’entorn. 

 F – Cèl·lules especialitzades que intervenen en la reproducció 
sexual. 

 H – Divisió cel·lular que genera cèl·lules especials anomenades 
espores. 

 J –Organismes que depenen de la calor de l’entorn per regular 
la seva temperatura. 

 

35. Com podries demostrar que hi ha microorganismes a l’ambient? 

  



MATEMÀTIQUES      

Quadern PONT ESO 6è primària  ISBN 9788478872015 Ed Nadal 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Presentar un projecte amb material reciclat i un breu informe on detallin el material utilitzat, el procés 

tecnològic, eines emprades i l’avaluació.  

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

Alumnes suspesos: 

 

● Portar les activitats del dossier de l’assignatura fetes.  

● Respondre a un examen teòric del dossier de l’assignatura.  

● Realitzar 5 salts de corda diferents.  

● Realitzar la prova de resistència de 15 minuts corrent, la de la planxa frontal (40’’) i la 

de flexions de braços (30).  

● Realitzar la tombarella endavant i el pi de braços a la paret.  

 

Per tant, practiqueu el que calgui i entreneu per assolir el resultat indicat a les proves, ja que 

sinó us resultarà molt complicat. Per entrenar les proves només cal realitzar unes quantes 

repeticions cada dia. 

 

 

MÚSICA 
 

 

RELIGIÓ/EAR 
 


