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Benvolgudes famílies de 1r d’ESO, 

Ja hem arribat al final del curs 2017-2018. A continuació teniu una relació de les activitats                

d’estiu i de les recuperacions de cada matèria. Són deures obligatoris per als alumnes              
que han suspès l’assignatura, molt recomanats per als que tenen un suficient i             

voluntaris per a la resta. En el cas de les llengües catalana i castellana hi ha variacions per                  

a grups específics (flexible, PIM).  

Els dies 3 i 4 de setembre hi haurà les proves de recuperació de les matèries suspeses.                 

És molt important presentar-se a la recuperació de totes les pendents (amb la feina feta). 

Convé retornar a les classes al setembre havent refrescat una mica la memòria. 

 
 
 
 
 
Deures d’estiu i recuperacions de les matèries de 1r d’ESO: 
 
Relació de matèries i pàgines. 

Llengua catalana 2 

Llengua castellana 2 

Llengua anglesa 4 

Matemàtiques 4 

Ciències Socials 4 

Ciències Naturals 5 

Tecnologia 5 

Visual i Plàstica 7 

Música 7 

Educació física 7 

Cultura i valors ètics 8 

Treball de Síntesi 8 
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LLENGUA CATALANA 
 
Deures 
 
1r A i 1r B 
 
- Lectura de la novel·la L’Anticlub  d’Àngel Burgas (ed. La Galera) i activitats: 

● Fitxa de lectura (títol, autor, lloc d’edició, editorial, any d’edició) 
● Resum del llibre (1 o 2 pàgines) 
● Llista de paraules que has buscat al diccionari amb el seu significat 
● Opinió personal del llibre (5 o 6 línies) 
● Valoració del llibre de l’1 al 10 i per què. 

- Fer les activitats de l’apartat “Prova de competències bàsiques” de totes les unitats del llibre                
de text. Cal copiar l’enunciat i la resposta corresponent. Es faran i presentaran en un mateix                
quadern. 
 
Recuperació per als grups A i B: lliurament del dossier d’activitats (30%) i de les tasques de                 
la lectura de L’Anticlub  (10%). Prova escrita (60%). 
 
1r C i 1r D i Flexible 
 
- Dossier donat en mà per la professora. 
 
Recuperació per als grups C, D i flexible: lliurament del dossier. 
 
 Grup PIM 
 
- Dossier donat en mà per la professora. 

 
Recuperació per al grup PIM: lliurament del dossier d’activitats (40%). Prova escrita amb             

activitats com les del quadern (60%). 
 
Recomanacions per a tothom 
A més, recomanem a tothom la lectura, activitat que fomenta l’adquisició de vocabulari, millora              
les estructures sintàctiques, aporta cultura general, afavoreix la competència comunicativa...          
Podeu triar un llibre, un còmic, el diari, una revista en català... També us recomanem una breu                 
lectura diària en veu alta per tal de practicar l’entonació i la dicció. 

 

LLENGUA CASTELLANA 
 
Grup ordinari i flexible  
Deures 
Por si alguien dudaba de lo importante que es la lectura, en los Estados Unidos de América,                 
un estudio demostró que dos veranos sin leer equivalen a la pérdida de un curso en                
desarrollo académico. Aquí encontrarás el artículo en que se detalla la experiencia. 
(http://www.vanguardia.com.mx/leerenveranobuenoparaelaprendizaje-1312951.html) 
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Con el fin de que consolides las competencias comunicativas y mantengas el hábito de              
trabajo y la iniciativa personal, debes realizar estas tareas: 
1.- REFUERZO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

● Lectura de un libro o cómic. Puedes escoger uno libremente, o bien elegirlo de entre               
la lista de sugerencias 
 (https://docs.google.com/document/d/1pz_1ZM8pWcQJSxpU6uRqBR4uWOHEAdwrWMaPVueMyu0/pub) 

● Cuando hayas leído el libro, completa las tareas: 
a) Selecciona un fragmento dialogado, un fragmento narrativo y un fragmento          

descriptivo. 
b) Escribe la ficha bibliográfica y copia los fragmentos escogidos. 
c) Elabora un pequeño resumen. 
d) Añade una foto relacionada con el tema del libro.  

2.- REFUERZO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA: 
● Escribe dos anécdotas de este verano. Tienes que construir el texto como si fuera              

una narración y detallar los personajes, espacio y tiempo. Añade una imagen. 
● Escribe dos noticias de actualidad que te hayan impresionado este verano. Elige un             

titular destacado y redacta a continuación tu propia versión. Añade una imagen. 
3.- REFUERZO DE LA GRAMÁTICA: 

● Presenta un dosier con las actividades de Competencias Básicas que se encuentran            
al final de cada una de las 9 lecciones de tu libro de texto. 

 
Todo esto contribuirá a mejorar tu nota de lengua, y además, especialmente la calidad de               
tus habilidades comunicativas. 
¡Buen verano! 
 
Recuperació: entregar el trabajo de verano (que supone un 30% de la nota) y realizar el                
examen de recuperación en las fechas que se indiquen. 

 
Grup PIM 

 

Deures 
Con el fin de que consolides las competencias comunicativas y mantengas el hábito de              
trabajo y la iniciativa personal, hemos programado las siguientes actividades: 
1.- REFUERZO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA: 

Escribe un mínimo de 5 entradas en tu diario personal e intelectual explicando lo que               
has hecho este verano. 

2.- REFUERZO DE ORTOGRAFÍA, LÉXICO Y GRAMÁTICA: 
Trabaja el siguiente cuaderno de verano: 

 
(Este es el libro con el que has trabajado todo el curso, ya lo tienes; se trata de ir                   
acabándolo o volver a realizar las actividades concretas que la profesora haya indicado a              
cada alumno). 
Todo esto contribuirá a aprobar tu nota de lengua, y además, especialmente la calidad de               
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tus habilidades comunicativas. 
¡Buen verano! 
 
Recuperació: entregar el trabajo de verano (que supone un 30% de la nota) y realizar el                
examen de recuperación en las fechas que se indiquen. 
 

LLENGUA ANGLESA 
 

Deures 
 
Per a tots, excepte els alumnes amb adaptació curricular 
Els alumnes que han suspès han de fer el dossier d’activitats i exercicis de recuperació amb 
les respostes escrites a mà. El trobareu a la pàgina web de l’Institut: 
agora.xtec.cat/inselstresturons 

 

Per als alumnes amb adaptació curricular 
- Dossier adaptat de llengua anglesa (penjat a la web) 
- Llista de tot el vocabulari del llibre de 1r d’ESO. Cal posar la paraula i la traducció. 
 

Per als alumnes aprovats 
Els alumnes que han aprovat poden completar el dossier d’activitats i exercicis de repàs              
elaborat pel departament penjat al web de l’Institut. També poden llegir llibres de lectura de               
la mateixa col·lecció i nivell que els fets a classe durant el curs, escoltar els CD                
corresponents i fer-ne els exercicis de comprensió i ampliació. (Els podeu trobar a les              
biblioteques públiques.) 
 
Recuperació: lliurar el dossier d’activitats i exercicis de recuperació del curs (30%) i fer              
l’examen de recuperació (70%) 
 
MATEMÀTIQUES 
 
Deures 
Exercicis de l’apartat “Faig balanç” del llibre utilitzat durant el curs. 
Recuperació: En cas d’aprovar la prova escrita, la qualificació resultant és de 5. En cas               
d’aprovar el treball escrit i d’obtenir una puntuació superior a 3,4 en la prova escrita, la                
qualificació resultant és de 5. En cas de suspendre la prova escrita amb una puntuació inferior                
a 3,5, la matèria del curs no quedarà aprovada i la qualificació final extraordinària serà el                
major de l’enter obtingut arrodonint a l’enter més pròxim la qualificació de la prova escrita, o                
bé la qualificació final contínua. 

 
CIÈNCIES SOCIALS 
 
Deures 
Exercicis del llibre de text (fets a l’ordinador; cal copiar els enunciats): 
pàg. 29, ex. 1, 2, 3 i 4; pàg. 30, ex. 5; pàg. 53, ex. 1, 2, 3 i 4; pàg, 75, ex. 1, 2, 3 i 4; pàg. 95,                              
ex. 3; pàg. 96, ex. 6; pàg. 157, ex. 1, 3 i 4; pàg. 175, ex. 1, 2, 3 i 4; pàg. 197, ex. 1 i 2; pàg.                            
198, ex. 4. 

 
Recuperació: dossier de feines imprès i enquadernat (60%) i examen del contingut del             
llibre (40%). 
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CIÈNCIES NATURALS 
 
Deures 
S'han de realitzar les activitats següents en un full on consti el títol de l'activitat, la pàgina, els                  
anunciats i les respostes. S'hauran de presentar tots els fulls en un dossier el dia de l'examen                 
de setembre. 

● Unitat 1: L’Univers, la Via Làctica i el Sistema Solar 
Pàgines 7, 8 i 9.  Exercicis 1, 2, 7, 10 

● Unitat 2: La Terra  
Pàgina 23, 27 i 29 exercicis 2, 3, 9, 10, 13, 14. Pàgina 34 el 23. 

● Unitat 3. L'escorça terrestre 
Pàgina 43 exercici 4. Pàgina 52, exercicis 14, 16, 21 i 26. 

● Unitat 7. La vida a la Terra,  els éssers vius i les cèl·lules 
Pàgina 111, exercicis 1, 4, 6. Pàgina 113 exercicis 8 i 9. Pàgina 115, exercicis 12, 13 i                  
14. Pàgina 117 exercici 17. 
Pàgina 118, exercicis 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34 i 41. 

● Unitat 8. Les funcions dels éssers vius 
Pàgina 143, activitats 1,2,3,4,5 i 6. 

● Unitat 9. Les espècies, el seu origen i classificació 
Pàgina 147 i 149, exercicis 4 i 5. Pàgina 155, exercici 13. 
Pàgina 159, activitats 1,2,3,4,5 i 6. 

● Unitat 10. Virus, bacteris, protozous, algues i fongs 
Pàgina 163 a 170. Exercicis 1, 2, 3, 7, 8 i 22 

● Unitat 11: Les plantes 
Pàgines 177 a 185. Exercicis 1, 2, 3, 5, 9, 10, 17 i 20. 

● Unitat 12: Els animals invertebrats 
Pàgina 193, exercici 2. Pàgina 206, exercici 34. 
Fer un mapa conceptual amb títol “Els animals invertebrats” on hi consti els diferents              
grups: porífers, cnidaris, anèl·lids, mol·luscs, equinoderms i artròpodes. En aquest          
mapa conceptual s’ha de posar les principals característiques de cada grup i exemples             
d’animals amb una fotografia costat. 

● Unitat 13: Els animals vertebrats 
Fer un mapa conceptual amb títol “Els animals vertebrats” on hi consti els diferents              
grups: peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers. En aquest mapa conceptual s’ha de             
posar les principals característiques de cada grup i exemples d’animals amb una            
fotografia al costat. 

 
Recuperació: Lliurar la feina, obligatòria (60% de la nota) i fer l’examen, que constarà de 10                
preguntes relacionades amb els temes treballats durant l'any (40% de la nota). 

 
TECNOLOGIA 
 
Deures 
Entregar una llibreta o dossier exclusivament per aquesta matèria: amb els fulls quadriculats,             
al primer full cal que consti l’assignatura, el nom i cognoms, curs i grup de l’alumne/a. Al final                  
del treball ha de d’haver-hi l’índex amb la paginació corresponent. La feina es farà a mà, neta                 
i polida, així com amb els marges i espais adequats. 
 
El treball consistirà en realitzar de cada tema: 
·  Número i títol del tema 
·  Resum del tema 
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· Els exercicis de cada tema proposats a continuació, indicant la pàgina: el número de               
l’exercici, el seu enunciat i seguidament la resposta. 
  
Exercicis proposats: 
 

●  Tema 1 
· pàg. 9 exercicis: 1, 2 i 6 
· pàg. 11 exercicis: 7 
· pàg. 16 exercici  1, 2 i 4 
· pàg. 17 exercici 13 

●  Tema 2 
· pàg. 21 exercicis: 2 i 3 
· pàg. 23 exercicis: 5 
· pàg. 25 exercicis: 9 
· pàg. 28 exercicis: 3 
· pàg. 29 exercicis: 5 i 6 

●  Tema 3 
· pàg. 35 exercicis: 3 i 4 
· pàg. 40 exercicis: 3 
· Realitzar les làmines de (nom d’usuari: ies els tres turons, contrasenya: 455464) 
 http://www.tecno12-18.com/cat/mud/vistes1/vistes1.asp?link=&lengua= 

●   Tema 4 
· Fer un resums de les explicacions de la pàgina de la web següent: 
http://www.tecno12-18.com/cat/mud/acota/acota.asp 
· Copia els plànols acotats de l’estoig següent: 
http://www.tecno12-18.com/cat/mud/dib/lam1.asp 

●  Tema 5 
· pàg. 57 exercicis: 3 i 4 
· pàg. 59 exercicis: 7 i 9 
· pàg. 61 exercicis: 12,13 i 15 
· pàg. 63 exercici 19 
· pàg. 65 exercici 1 i 6 

●  Tema 6 
Fer el resum de la classificació dels materials seguint el llibre. 

●  Tema 7 
· pàg. 83 exercicis: 1, 3 i 4 
· pàg. 85 exercicis: 6, 8 i 9 
· pàg. 87 exercicis: 11 
· pàg. 90 exercici 2 i 4 

●  Tema 8 
· pàg. 95 exercicis: 2 i 4 
· pàg. 97 exercicis: 6, i 7 
· pàg. 99 exercicis: 10, 11 i 15 
· pàg. 101 exercici 17 
· pàg. 102 exercici 3 i 5 

  
Recuperació: Lliurament del treball individual d’estiu (llibreta) amb totes les activitats fetes            
(comptarà  un 60% de la nota i és obligatori) i examen ( 40%). 
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EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 
Deures 
Dossier que es lliura a l’alumne/a. També el podreu trobar penjat al web. 
 

Recuperació: Examen obligatori (60%) i dossier (40%). 
 
 
MÚSICA 
 
Deures 
Activitats de llenguatge musical lliurades per la professora. (Figures rítmiques treballades           
durant el curs) 
 
Recuperació: lliurament de la feina d’estiu (40%) i examen del que s'ha treballat durant el               
curs (60%). 
 
Conceptes bàsics a estudiar:  
So, soroll i silenci. 
Qualitats del so.  
Definició de pulsació.  
Tipus de veu. 
Conjunts de cambra.  
Orquestra: ”Simfonia nº 7” de Beethoven 
L’òpera i l’Ària. “La flauta màgica” de Mozart 
La música de cambra. Quintet “La truita” de Schubert. 
El Musical. “Sunday in the park with George” de Sondheim. 
La música de dansa. “El Trencanous” de Txaikovski 
El pop. Riff. Michael Jackson. 
BSO. John Williams, Alan Silvestri i James Horner. 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Deures 
Realitzar les activitats següents en un full en blanc. No oblidis posar-hi el nom. 

  
1.  Realitza un escalfament per a una sessió d'Educació Física 
2. Què entenem per proves físiques? Enumera 3 proves que es van realitzar en les               

sessions d’E.F.  
3.  De les 3 proves enumerades, explica en què consisteix cada prova. 
4.  Que és el test de Cooper? En què consisteix? 
5.  Quines són les qualitats físiques bàsiques? 
6.  Fes una breu explicació de cadascuna de les qualitats físiques bàsiques. 
7.  Quins estils trobem en natació? 
8.  Explica en què consisteix cadascun. 
9.  Explica un exercici per a la millora de cada estil. 
10.  Anomena 7 normes bàsiques del bàsquet. 
11.  Explica quan una cistella val 1 punt, 2 punts i 3 punts. 
12.  Dibuixa un camp de bàsquet i assenyala on trobem les següents línies: 

Línia de fons, línia lateral, cercle central, línia de triple, ampolla, línia de mig camp,               
línia de tirs lliures. 

13.  Anomena 7 normes bàsiques de l´handbol. 
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14.  Quants jugadors juguen en cada equip (dintre del camp)? Els canvis són il·limitats? 
15.  Quines diferències hi ha entre el porter i els altres jugadors? 
16.  Dibuixa un camp d'handbol i assenyala on trobem les següents línies: 

Línia de fons, línia lateral, línia de 7 metres, línia de mig de camp, línia de 9 metres,                  
àrea. 

17.  Anomena 7 normes bàsiques del voleibol. 
18. Quants jugadors juguen en cada equip (dintre del camp) ¿Quan han de rotar els               

jugadors de cada equip? 
19. Quines normes d'higiene són importants després d'acabar una sessió d'Educació           

Física? 
20.  Fes un breu resum de l'esport que més t'agrada i explica per què. 

 
Recuperació: lliurament de la feina escrita 
 

CULTURA I VALORS ÈTICS 
 
Deures 
Dossier dels trimestres suspesos. 
 
Recuperació: lliurament del dossier ben fet. 
 

TREBALL DE SÍNTESI 
 
Recuperació: presentació del dossier ben fet (el trobareu penjat a la pàgina web: 
http://agora.xtec.cat/inselstresturons/credit-de-sintesi/) i d’una feina addicional relacionada 
amb el contingut del treball (tríptic, recull fotogràfic, mural, etc.). 
 

Arenys de Mar, 27 de juny de 2018 
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