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Activitats de consolidació d’estiu 1r ESO -2020

● Aquestes activitats estan pensades per realitzar-les durant els mesos de juny i juliol i tenen 
caràcter voluntari per a l’alumnat.

● Els departaments didàctics poden acordar que la realització i lliurament d’aquestes activitats 
es valori positivament en el moment de determinar la qualificació de la matèria de cara a la  
preavaluació del curs vinent. 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL

Socials: “EL TEU DIARI DE VIATGES”   
Escriu un diari i descriu un viatge a llarg del món. Tria l'itinerari i destinacions que més 
t’agradin. El suport per realitzar-lo potser un quadern de dibuix en A-4 i la idea és fer 
una mica d'scrapbooking. L’escriurem en una llibreta de dibuix gran per poder també 
dibuixar-hi  i  enganxar-hi  coses que ilustrin  allò  que escribim.  Com ho fer? Hem de 
pensar  en  un viatge  i  preparar-lo.  per  quins  països viatgereu? quines ciutats  voleu 
visitar? quin equipatge us hi dureu? Quins mitjans de transport utilitzareu? Anireu sols o 
amb família?.

Català-Castellà

Per tal  que aquest  estiu  sigui  divertit  i  ben aprofitat,  tot  alhora,  us recomanem una 
aplicació ben divertida:  Wow (World of Wonders). Es tracta d’una aplicació gratuïta 
per  a  mòbils  que  us  deixarà  ben  atrapats.  Consisteix  a  passar  pels  llocs  més 
emblemàtics de cada país.  Per tal  d’anar d’un lloc a un altre haureu d’emplenar les 
paraules que falten. Un joc de mots encreuats que us mantindrà ben entretiguts mentre 
feu un itinerari  arreu de les  meravelles del  món.  Recordeu seleccionar  l’idioma que 
voleu dominar: català, castellà o anglès. O potser tots! Sense adonar-vos-en, haureu 
ampiat el vostre vocabulari i haureu refrescat l’ortografia de les paraules. Animeu-vos-hi!

Per continuar l’aventura pel món de les paraules podeu instal·lar-vos l’aplicació Word 
Life.  Com en el cas de l’anterior proposta és una aplicació gratuïta que consisteix a 
endivinar paraules a través de diferents pantalles. Podeu jugar sols o amb amics. 

D’altra  banda,  recomanem no abandonar l’hàbit  de la lectura.  Per  tal  de fer-la més 
divertida, us presentem un seguit de lectures actuals que gaudeixen de molt èxit i us en 
poden resultar un autèntic descobriment:

Català: 
1. Lluís Prats, LA PETITA CORAL DE LA SENYORETA COLLIGNON

La  senyoreta  Collignon  ensenya  francès  i  musica  en  una  escola  de  la  zona  alta  de 
Barcelona. Sobtadament, l’administració l’obliga a abandonar l’escola i la traslladen a un 
centre del Raval, amb alumnes de nacionalitats i cultures molt diferents. La seva vida en 
aquest barri popular farà un gir i se li presentarà un nou repte, la senyoreta Collignon 
implicarà els seus alumnes en un projecte molt ambiciós: la Coral de l’Arc de Sant Marti.

2. Elena Favilli i Francesca Cavallo, CONTES DE BONA NIT PER A NENES REBELS
Un llibre que hauria de ser a la tauleta de nit de totes les nenes i dones que coneguis. Hi  

https://www.casadellibro.com/libro-la-petita-coral-de-la-senyoreta-collignon/9788483432037/2063757
https://www.casadellibro.com/libro-contes-de-bona-nit-per-a-nenes-rebels/9788491373377/5752111
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havia una vegada una princesa... una princesa? No! Hi havia una vegada cent dones que 
van canviar el món. De Serena Williams a Malala Yousafzai, de Coco Chanel a Frida 
Kalo, d’Hipatia a Michelle Obama, aquest llibre narra les vides extraordinàries de cent 
dones  valentes  i,  a  més,  conté  les  il·lustracions  de  seixanta  artistes  d'arreu  del  món. 
Científiques,  astronautes,  aixecadores  de  pesos,  jutgesses,  xefs...  Cent  exemples  de 
determinació  i  audàcia  per  a  les  grans  somiadores.  Perquè totes  les nenes  haurien de 
crèixer  sabent  que  poden  ser  tot  allò  que  vulguin  ser.  Uneix-te  al  moviment 
@NenesRebels!

3. Núria Prades, HEKA, UN VIATGE MAGIC A EGIPTE
En Victor té 12 anys i una vida d’allò més normal fins que, un dia, tota la seva realitat es 
veurà trasbalsada amb la troballa dun escarabat verd que el transporta a l’Antic Egipte. 
Allà coneixerà un nen temerari i arrauxat cridat a ser el nou faraó de les Dues Terres, 
Tutmosis, que l’arrossegarà a una sèrie de perilloses aventures.

4. Eric Emmanuel Schmitt, L’ÒSCAR I LA PEGGY BLUE
Aquest és el relat original, poètic, commovedor i ple d'humor, de dotze dies de la vida de 
l'Òscar, un noiet que té leucèmia i  viu en un hospital amb la Peggy Blue, el  Torrada,  
l'Einstein i altres nois i noies malalts, com ell. Aquests dotze dies potser seran els darrers 
perquè cap dels tractaments no ha funcionat i els metges ja no saben què fer-hi. Però  
gràcies a la intensa relació que l’Òscar estableix amb la Iaia Rosa, una àvia excepcional 
que visita i anima tots els malalts explicant-los històries divertides, segurament seran els 
millors dies de la seva vida.

5. Maria Pilar Isern, UN CORREU MOLT ESPECIAL
Una aventura de superacions i enigmes que pot capgirar fins i tot la teva vida. En Gerard 
està a punt de deixar l’escola de Primària. Les circumstàncies familiars li demanen una 
forta  dosi  de  responsabilitat.  La  seva  determinació  farà  que  pugui  afrontar  moltes 
contrarietats, fins que l’arribada d’un seguit de cartes misterioses l’omplirà de desconcert. 
Qui li escriu aquestes cartes? Qui pot saber tan bé què sent i què li passa o, fins i tot, què li  
acabarà passant?

Castellà

1. Ari Folman i David Polonsky , EL DIARIO DE ANNE FRANK 
Esta es la versión en cómic del famoso testimonio de Anne Frank , una niña de 13 años 
que , junto a su familia vive la barbarie del holocausto nazi. Tras la invasión de Holanda, 
la familia Frank se oculta de la Gestapo en una buhardilla anexa al edificio donde el padre 
de Anne tiene sus oficinas . Desde esa buhardilla , Anne comienza a escribir su diario 
narrando sus vivencias y emociones. Un relato estremecedor y unas ilustraciones muy 
cuidadas son la combinación perfecta para disfrutar de un buen momento de lectura a la 
sombra. 

2. Rudyard Kipling, Capitánes Intrépidos 
        

Capitanes intrépidos es una de las mejores obras del premio Nobel Rudyard Kipling. La 
aventura y el aprendizaje de Harvey, un consentido adolescente que viaja en trasatlántico 
con su madre. Un accidente fortuito, provocado por un golpe de mar , hace que caiga al 
mar y allí comienza la aventura. Este pequeño gran héroe se convertirá en símbolo de la 

https://www.casadellibro.com/libro-un-correu-molt-especial/9788416661282/3009180
https://www.casadellibro.com/libro-l-oscar-i-la-pegg-blue/9788466112932/1066204
https://www.casadellibro.com/libro-heka-un-viatge-magic-a-egipte/9788483430996/1808585
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lucha por la superación del ser humano. Transmite valores tan auténticos como la amistad, 
el compañerismo y el respeto al semejante. Una buena lectura de verano, sin duda. 

3. Juan Madrid, HUIDA AL SUR

          El hotel Riverside , un antiguo palacete inspirado en la Alhambra de Granada,
          esconde un secreto entre sus muros. En su jardín trasero hay una pequeña tumba
          siempre cubierta de flores. Si se pregunta a los empleados del hotel, cualquiera
          de ellos puede contar la increible historia que sucedió no hace mucho tiempo…
         Con el pulso de intriga constante, esta novela negra nos transporta a una aventura
         trepidante a través de los paisajes del Sur.

4. Nando López, LA FOTO DE LOS DIEZ MIL ME GUSTA

Libro de teatro para leer, representar, ¡y pasártelo en grande!
Es la última semana del curso y todos los alumnos del Gerardo Diego se preparan para el 
festival de fin de curso.
En medio  de  los  nervios  por  los  ensayos y  los  exámenes,  aparece  una  foto  en  redes 
sociales. Una foto con un poema firmado por Transparent Boy. Y lo que comienza como 
un juego, acaba convirtiéndose en una imagen viral con miles de me gusta y dos grandes 
preguntas: ¿Quién es Transparent_Boy? ¿Y a quién le escribe?

5. Jordi Sierra i Fabra, DONDE ESTÉ MI CORAZÓN 

La vida de Montse ha cambiado por completo: un hecho imprevisible ha sacudido sus 
cimientos. Ha estado a las puertas de la muerte, pero ha vencido, aunque el precio es muy 
duro.  Ahora en su vida  hay un antes  y un después.  Y mientras  trata  de recuperar  su 
sonrisa, aparece Sergio, la esperanza. Tal vez, el amor.

           

Anglès

1. Podeu mirar qualsevol pel·lícula que ja hagueu vist anteriorment, però aquesta vegada en 
anglès i amb subtítols en anglès. Després podeu escriure una petita recomanació en unes 5 
línies i explicar perquè tothom hauria de veure la pel·lícula que heu escollit. 

2. Us podeu descarregar l’aplicació gratuïta “Duolingo” per mòbils. Consisteix en anar fent 
exercicis interactius per tal d’aprendre vocabulari i gramàtica jugant.

3. Llibre de lectura recomanable:  The Borrowers (1r ESO). Mary Norton. Burlington 
Books.

Activitats per reforçar les matèries de Llengües 
Per reforçar Llengua Catalana i Castellana:
-Lectures de còmics com el Tintín o Astèrix i Obèlix que es poden trobar en les dues 
llengües.
Portal edu365.cat:
Web que ofereix molts recursos, alguns recomanables des de primària a l’ESO:
-Aventura’t amb l’ortografia.
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-Llegir  i  descobrir:  guia  de  lectures  i  preguntes  de  comprensió  lectora  i 
desenvolupament de l’expressió escrita.

ÀMBIT MATEMÀTIQUES-CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC

Activitats per reforçar les Matemàtiques
-Quadernets  d’activitats  en  paper  de  matemàtiques:  32  quadernets  breus  des  dels 
nombres enters fins a estadística amb solucionari davant cada exercici.Editorial Nadal.
Portal edu365.cat:
-IXL MATHS: és un espai interactiu amb exercicis autocorrectius de matemàtiques per 
tota l’etapa de primària per assolir compe`tencies de sisè.
-Matematízate: amb exercicis d’aritmètica, àlgebra, geometria, probabilitat i estadística i  
amb solucionari.
-That Quiz: per practicar les matemàtiques al propi ritme.

ÀMBIT LÚDICO-ARTÍSTIC

Des de l’àmbit d’EF et proposem participar en qualsevol activitat lúdico esportiva proposada des de les 
entitats locals de Vacarisses així en aquelles més lliures per gaudir dels paratges i l’entorn pròxim que  
t’envolta: Vacarisses, Rellinars, Montserrat, ....  Les vacances són el millor moment!!!
Et proposo descarregar-te l’aplicació WIKILOC on trobaràs moltes rutes a l'aire lliure per fer excursions de 
senderisme a la muntanya i   itineraris de tours en bici.  Podràs descobrir o redescobrir entorns molt  
bonics que teniu aprop i que moltes vegades desconeixeu amb gorgs, fonts, cimes espectaculars, coves,... 
esopectaculars.  Mitjançant el GPS l’aplicació et permetrà seguir un itinerari amb el mòbil i/o  gravar el  
teu propi recorregut per compartir-lo amb els altres. Animeu-vos. Si les compartiu amb mi a la tornada 
les podem comentar i, evidentment, les tindrem en compte de cara al curs vinent.


