
 
ESTIU 2017. Activitats d’estiu  

 
 CURS : 1r d’ESO 
  

Aquestes són les activitats que heu de presentar el dia de l’examen de recuperació al setembre. 
 

ASSIGNATURA ACTIVITATS 

Llengua 
anglesa 
 
 

Primer de tot llegeix el document sobre les recomanacions d’estiu on hi trobaràs les pautes a                
seguir durant aquest estiu. 
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B5x8y_Wjq3EDSUp4ekVPTVJWN0k/view?u
sp=sharing 
L’enllaç del dossier d’estiu que han de fer obligatòriament els alumnes que han de recuperar               
l’assignatura el mes de setembre, cal que el presentin el dia de la recuperació. Voluntàriament el                
poden fer els alumnes que han aprovat l’assignatura. S’ha de fer tot el dossier, menys l’última                
pàgina que és de verbs irregulars. 
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B5x8y_Wjq3EDNWw0NGZaWUxhMmc/view
?usp=sharing 
 
 
PIM:  
Primer de tot llegeix el document sobre les recomanacions d’estiu on hi trobaràs les pautes a                
seguir durant aquest estiu. 
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B5x8y_Wjq3EDZ3RFZGgwaTB1cU0/view?us
p=sharing 
L’enllaç del dossier d’estiu que han de fer obligatòriament els alumnes que han de recuperar               
l’assignatura el mes de setembre, cal que el presentin el dia de la recuperació. Voluntàriament el                
poden fer els alumnes que han aprovat l’assignatura. 
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B5x8y_Wjq3EDN0tBeFNhRzA5Zjg/view?usp
=sharing 
 

Llengua 
catalana 
 
 

Els alumnes que han suspès tenen la feina detallada en el següent enllaç. 
 
 
Alumnes PIM: Obligatori suspesos, recomanable la resta 
Redaccions 
 
Comprensions lectores: https://goo.gl/2RcIdN  
Exercicis: 
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0BygFuFj7gwp8MzhXM01WNzctb0U/view?us
p=sharing  
 
Aula d’Acollida: Els donaré un dossier el dia que vinguin a buscar notes. 

Llengua 
castellana 
 
 

1rA i 1r B : Fotocòpies amb feina d’estiu personalitzada que se’ls farà arribar el dia que vinguin a 
buscar les notes. 
 
Els mateixos documents els trobaran a dues carpetas del google drive: una destinada als que han 
de recuperar tota l’assignatura y una altra, per als alumnes que només tenen pendent el llibre de 
lectura. Els primers faran l’examen i presentaran un treball. Els segons presentaran un treball 
sobre el llibre el mateix dia i hora de l’examen. 

https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B5x8y_Wjq3EDN0tBeFNhRzA5Zjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0BygFuFj7gwp8MzhXM01WNzctb0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B5x8y_Wjq3EDZ3RFZGgwaTB1cU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0BygFuFj7gwp8MzhXM01WNzctb0U/view?usp=sharing
https://goo.gl/2RcIdN
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B5x8y_Wjq3EDZ3RFZGgwaTB1cU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B5x8y_Wjq3EDNWw0NGZaWUxhMmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B5x8y_Wjq3EDNWw0NGZaWUxhMmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1xvHEXT3mUOLGP636fxXtiXsoCg8Wmpk3ucSdD9mxFk8
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B5x8y_Wjq3EDSUp4ekVPTVJWN0k/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1Rs98rq9wk048pMeBSAk4jptHxGd03KQdPRWL8Jaf4Is/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B5x8y_Wjq3EDN0tBeFNhRzA5Zjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B5x8y_Wjq3EDSUp4ekVPTVJWN0k/view?usp=sharing


● Presentar treball d’estiu i fer examen. 
 

● Presentar treball del llibre i no fer examen. 
 
1rC, 1rD i 1rE: Als alumnes suspesos se’ls donarà unes fotocòpies per fer durant l’estiu que 
serviran de repàs per l’examen de setembre. També han de llegir un llibre i presentar-ne el resum. 
Us adjunto l’enllaç amb les fotocòpies per si algú les perdés.  
 
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B8h-2ffos8iCMWE5RUNXVXUyRGs/view?us
p=sharing 
 
També es recomana fer dictats per millorar l’ortografia. 
 
Els alumnes que han aprovat el curs poden fer dictats per millorar l’ortografia i lectures en castellà. 
També és recomanable fer un quadern d’estiu durant les vacances per repassar el que s’ha après 
durant el curs. 
 

Matemàtiques 
 
 

Els alumnes que no heu aprovat la matèria de Matemàtiques haureu de repassar els continguts               
treballats durant el curs. En el següent enllaç trobareu el dossier que heu d’imprimir:  
Dossier Feina d’estiu de  Matemàtiques 
 
Aquesta feina és obligatòria i s’avaluarà conjuntament amb l’examen de recuperació de setembre             
(20% dossier d’estiu + 80% examen de recuperació del qual s’ha de treure un mínim de 4 punts).  
El dossier s’ha de presentar grapat el mateix dia de l’examen.  
 
Igualment recomanem fer aquestes activitats a aquells alumnes que, tot i haver aprovat, tenen              
dificultats amb les matemàtiques. 
 

Optativa Més 
Mates 

Els alumnes que no heu aprovat la matèria optativa Més Mates haureu de repassar els continguts                
treballats durant el curs fent el dossier de Matemàtiques. 

 
 

Socials  

1A, 1B, 1C, 1D i 1E 
Segueix l’enllaç i trobaràs les activitats que cal realitzar. Per aprovar, cal fer aquestes activitats i 
aprovar l’examen. 
 
 

Música 
 
  
 

1A, 1B, 1C, 1D i 1E 
En el següent enllaç teniu la feina de recuperació. 
Per aprovar, cal fer aquestes activitats i aprovar l’examen. 

Tecnologia Cal presentar la feina que trobaran a l’enllaç. 

https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1kdK9idD45S4cMKd2138BS_MyCq85uxpWsvb3EOLX9oE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sur0VJoNFbOfGsJ6C2wy4OsY0g8p_xiszhoDcLSaI34/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B8h-2ffos8iCMWE5RUNXVXUyRGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B4gmMisL8PL3a1NLVnU3SkNGVVk
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1Xj5waLKvsbr-b_EjQW7jtBARb67SxdMTsRhGbIhTpDs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B8h-2ffos8iCMWE5RUNXVXUyRGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B0y5ioqE-EkDcS05VXhRSTVnV1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B8h-2ffos8iCdXhEZmp0MDFrb0U?usp=sharing


 
 
 
 
 
Ciències 
naturals 

Feina d’estiu 1R ESO - Pili Grau i Àngels Felip- 
 
Aquesta feina cal  presentar-la el dia  que vingueu a fer l’examen de recuperació de setembre. 
 
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B6FruyTfcSQWdXd2TmxxNVhkSHM/view?u
sp=sharing 
 

Visual i Plàstica Recuperació de Visual i Plàstica del 4 de setembre de 2017 
Constarà de dues parts: 
A) El mateix dia de l’examen caldrà lliurar ben acabades totes les làmines realitzades              
durant el curs. Aquest conjunt de làmines -de 26 a 28- són les mateixes que s’han                
anat fent a classe al llarg del curs. L’alumne, doncs, ha de reunir-les totes acabar-les               
i/o repetir-les i/o millorar-les i entregar-les el dia proposat 
 
B) Resolució d’un examen que englobarà de manera general tots els temes tractats 
durant el curs sobretot la part programada de dibuix tècnic. Per poder fer aquest 
examen amb correcció s’ha de portar: escaire, cartabó, compàs, llapis, regle, goma 
d’esborrar i maquineta ... 
  
Per poder aprovar l’assignatura s’hauran de fer les dues parts de que consta la 
prova: presentar correctament i acabades les làmines requerides i treure una 
nota mínima de 5 a l’examen.  
 

 

https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B6FruyTfcSQWdXd2TmxxNVhkSHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/file/d/0B6FruyTfcSQWdXd2TmxxNVhkSHM/view?usp=sharing

