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  INS VILA-SECA · Departament de ciències naturals 
 
Treball d'estiu per als alumnes de 1r ESO · Curs 2016-17 

Assignatura: Ciències naturals 1rESO (Biologia i geologia) 
Professors: 1r A: Andreu Faro.        1rB: Susana Mallafré  1r C: Laura Nomen 
Llibres de text:  BiG  1 ( Ed. Vicens Vives) 

 
Per als alumnes de 1r A i 1r C 

Treball  per als alumnes de 1rA i  1r C que han suspès l 'assignatura i  
han de presentar-se a la prova extraordinària de setembre. 

Aquest estiu demanarem als alumnes que repassin i reforcin els continguts impartits en 
l'assignatura de ciències naturals a través de la realització de qüestionaris Moodle. Des l'1 de 
juliol al 3 de setembre. 
Cada setmana s'obrirà un qüestionari que es tancarà diumenge. 
En total hi haurà nou qüestionaris. Demanem que els alumnes contestin com a mínim cinc dels 
nou qüestionaris. Els que els vagin bé d'acord amb el seu calendari de vacances. Els poden 
respondre amb l'ordinador, amb telèfon mòbil o tablet sempre que tinguin connexió a Internet.  
Aquest treball serà avaluat per a la nota de recuperació de setembre. 
En la prova de setembre apareixeran preguntes similars a les dels qüestionaris moodle per 
tant, com més qüestionaris faci l'alumne més probabilitats tindrà d’aprovar 

 
Treball  per als alumnes 1rA i  1r C que han aprovat l 'assignatura al juny. 

Recomanem que repassin i reforcin els continguts impartits en l'assignatura de ciències 
naturals a través de la realització de qüestionaris Moodle. Des l'1 de juliol al 3 de setembre. 
Cada setmana s'obrirà un qüestionari que es tancarà diumenge. 
En total hi haurà nou qüestionaris. Demanem que els alumnes contestin com a mínim cinc dels 
nou qüestionaris. Els que els vagin bé d'acord amb el seu calendari de vacances. Els poden 
respondre amb l'ordinador, amb telèfon mòbil o tablet sempre que tinguin connexió a Internet.  
 

Alumnes de 1r A. Hauran d'anar al moodle de l'institut Vila-seca i entrar al curs de 1r 
ESO: C.	Naturals.1rESO	(Faro) 
Alumnes de 1r C. Hauran d'anar al moodle de l'institut Vila-seca i entrar al curs de 1r 
ESO: Ciències	naturals	(L.	Nomen)	
	

 Per als alumnes de 1r B  
 
Per als alumnes que han suspès l’assignatura han de preparar els temes : 1, 2, 3, 4, 7 i 8 del llibre de text. 
ACTIVITATS: 
Tema 1: Fer el resum del tema. Fer el exercici 1 de la pag 37 “A la recerca de vida al Sistema Solar” 
Tema 2: Fer el resum del tema.  Fer el exercici 2 de la pag 55 “Els eclipsis” 
Tema 3: Fer resum de les pag 60 a la 61.  Fer el exercici 4 de la pag 74 “Els climes de Catalunya” 
Tema 4: Fer resum de les pag 78 a la 81 
Tema 7: Fer el exercici 3 de la pag 150 “Cèl.lules eucariotes i procariotes” 
Tema 8: Fer el exercici 1 de la pag 169 “Les estratègies d’excreció del vampir”” 

 
 

 
Vila-seca, 22 de juny de 2017 


