ACTIVITATS D’ESTIU 1r ESO
IES GOYA 2020

CATALÀ
Tal com s'indica al butlletí de notes finals, l'alumnat que ha suspès la
matèria (amb un "NA") ha de realitzar obligatòriament la tasca següent:



Fer el quadern Prepara 2n ESO Llengua catalana (Quaderns
estiu), de l'Editorial Text-La Galera. ISBN: 978-84-412-30361.
El quadern comptarà un 15% de la nota de la 1a avaluació. Cal
lliurar-lo al setembre. Si no es lliura, el/la professor/a decidirà la
penalització corresponent.

D'altra banda, l'alumnat que ha aprovat amb un "AS" molt just hauria de
fer el mateix quadern:
Prepara 2n ESO Llengua catalana (Quaderns estiu), de
l'Editorial Text-La Galera. ISBN: 978-84-412-30361.
 Si es lliura aquest quadern al setembre, comptarà un 15% de la
nota de la 1’avaluació.
 Si no es lliura, no hi haurà cap penalització.



LECTURES
Per últim animem l’alumnat a llegir en català almenys dos o tres llibres.
Aquí en teniu alguns suggeriments:
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1. Alberto Moravia, Agostino. Edicions de 1984.
2. Philippa Pearce, El jardí de mitjanit. Viena Edicions
3. Patrick Süskind, La història del senyor Sommer. Estrella Polar
4. Robert L. Stevenson, L’illa del tresor. Ed.Barcanova
5. Arthur Conan Doyle, La vall de la por. Ed. Bambú
6. Jaume Ribera - Andreu Martin, No demanis llobarro fora de temporada.
Estrella Polar
7. Jordi Sierra i Fabra, L’assassinat del professor de matemàtiques.
Ed.Barcanova
8. Jordi Sierra i Fabra, La venjança del professor de matemàtiques. Ed.
Barcanova.
9. Rudyard Kipling, El llibre de la selva. Ed. Barcanova.
10. Charles Dickens, Oliver Twist. Ed. Barcanova
11. Sònia Fernández-Vidal, La porta dels tres panys. La Galera.
12. Sònia Fernández-Vidal, Quantic love. Labutxaca de La Galera.

AULA D’ACOLLIDA
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ACTIVITATS DE REFORÇ PER ALS ALUMNES D’AULA D’ACOLLIDA
1) Exercicis d’autoaprenentatge Galí:
https://clic.xtec.cat/gali/gali.html?page=grups&variant=cent
2) Sèrie Merlí (https://www.ccma.cat/tv3/merli/capitols/?pagina=3)
3) Cançons en català (n’hi ha moltes al Youtube)
DIARI DE LECTURA en CATALÀ
El diari de lectura és un exercici d’escriptura sobre un text que estiguis
llegint. Es tracta d’escriure sobre les reaccions que et provoqui un llibre. És
una manera de reflexionar sobre el que estàs llegint, d’aprofundir en els
pensaments i les sensacions que et provoca un text. ¿Quantes vegades, en
llegir alguna cosa, se t’han acudit idees divertides, noves, diferents... però
s’han perdut perquè en aquell moment no les vas apuntar? ¿Quantes
vegades t’has avorrit, empipat, cansat, divertit o entusiasmat llegint un
llibre, i no ho has pogut explicar ni apuntar enlloc? El diari de lectura és
una manera de recollir aquestes reaccions.
Segueix aquestes instruccions:
1.

Escriu en una llibreta petita.

2.

Posa sempre la data a cada fragment que escriguis.

3.

A la primera pàgina escriu: Diari de lectura de... (i el títol del
llibre).

4.

Escriu sobre tot el que et suggereixi la lectura: els personatges,
l’ambient, l’estil, l’argument, les idees que s’hi exposen, etc.
Explica si t’agrada o no, per què, quins fragments t’han agradat
més que uns altres. Deixa’t anar i escriu sobre el que vulguis.
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5.
Intenta d’escriure sovint, cada vegada que llegeixis un fragment.
Combina la lectura amb l’escriptura. Pots apuntar al diari alguna
frase o algun fragment del llibre que t’hagin agradat.
6.

Pots dibuixar, enganxar, tot el que vulguis i et suggereixi la
lectura.

7.

Quan hagis acabat la lectura i el diari, pots fer una redacció sobre
la teva experiència com a lector o lectora d’aquell llibre tot
aprofitant el millor que hagis escrit en el teu diari. Ho rellegeixes,
ho revises i ho passes a net. Quedarà una treball personal sobre el
llibre ben maco!

Ah! Sempre podeu
llegir-ne més d´un
;-)
Al setembre podeu presentar la llibreta i la redacció.
AQUÍ TENIU ALGUNS SUGGERIMENTS, PERÒ QUALSEVOL LLIBRE QUE US
INTERESSI I QUE NO HÀGIU LLEGIT DURANT EL CURS ÉS VÀLID.
Wonder, de R.J. Palacio.

Xats,d’Andreu
Martin Farrero

Terror a la xarxa I: El noi que vivia tancat en una habitació,
d’Antonio Lozano Sagrera i Álvaro Colomer Moreno

De què tens por, Bonica?, de Xavier Vernetta

El Teorema Katherine, John Green
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CASTELLÀ
 Actividades obligatorias para el alumnado que ha suspendido la
materia de Castellano.
 El alumnado que ha aprobado la materia con una nota igual o
superior
a
“Assoliment
Satisfactori”
(AS)
podrá
realizar
voluntariamente la tarea de verano y entregarla a la profesora a inicio
de curso.
Weeras
Unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Apartados:
Competencias Básicas.
Prueba
Competencias Básicas.
Redacción

Presentación: copiar los enunciados en la libreta en color negro. Contestar
en bolígrafo azul. Cuidar la ortografía, la caligrafía y la limpieza. Hacer un
dossier con portada (Nombre y apellidos, Materia, Curso).
Las actividades de verano contarán en la nota de la evaluación continua del
1r trimestre del curso de 2º ESO.
Voluntario para todo el alumnado:
 Si abundan las faltas de ortografía, revisar sistemáticamente los
apartados de cada una de las unidades de Weeras dedicados
a ortografía.


Elegir un libro de lectura de unas 200 páginas. Sobre él se
recomienda practicar la lectura entonada durante veinte minutos en
voz alta, el dictado y la redacción del resumen por capítulos, con
especial atención a la ortografía y la presentación.

Propuestas de lectura para el verano:
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1. Luis Sepúlveda, Historia de un perro llamado leal, Tusquets
2. Luis Sepúlveda, Historia de una ballena, Tusquets,
3. Jack London, La llamada de lo salvaje, ed. Anaya
4. Jordi Sierra i Fabra, El asesinato de la profesora de lengua, ed. Anaya
5. Arthur Conan Doyle, El valle del terror, ed. Anaya
6. Manuel L. Alonso, Vacaciones peligrosas, ed. Anaya
7. Ana Alcolea Serrano, El retrato de Carlota, ed. Anaya
8. María Solar, Las brujas de la reina Lupa, ed. Anaya
9. Rocío Rueda, El corazón y la espada, ed. Anaya
10.
Concha López Narváez, El misterio de la dama desaparecida, ed.
Anaya
11.
Edmond Rostand, Cirano de Bergerac, ed. Anaya
12.
Diana Wynne Jones, Una vida mágica, ed. Anaya
 Todos los libros de la saga de Flanagan.
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ANGLÈS
Els alumnes suspesos de 1r han de fer les tasques següents:
●Digital

Workbook (BlinkLearning.com)
83 ALL exercises
●Digital Workbook (BlinkLearning.com)
exercises
●Digital Workbook (BlinkLearning.com)
exercises
●Digital Workbook (BlinkLearning.com)
exercises
●Digital Workbook (BlinkLearning.com)
exercises
●Digital Workbook (BlinkLearning.com)
ALL exercises

> Starter Unit pages 81,82 ,
> Unit 1 pages 85,86 ,87 ALL
> Unit 2 pages 89,90 ,91 ALL
> Unit 3 pages 93,94 , 95 ALL
> Unit 4 pages 97 ,98,99 ALL
> Unit 5 pages 101 ,102,103

Els exercicis s'han de fer al Workbook Digital. Els que no disposin
del Workbook Digital, adjuntaré els pdf al Classroom, contestar en un
Google doc i trametre'ls via Classroom a la tasca RECUPERACIÓ FINAL
1r ESO. Data límit 04-09-2020
Els alumnes de 1r que han aprovat la matèria poden fer el següent:
. Visionat de pel·lícules, sèries o vídeos en anglès, amb subtítols en anglès
si és necessari.
. Lectura voluntària d'un llibre adaptat.
https://bbresources.s3.eu-west-1.amazonaws.com/freereaders/IH015-228_Guide_Free_Readers_Spain_Catalan.pdf
MATEMÀTIQUES
- Fer 3 de les activitats proposades al Classroom durant el confinament (en
el cas de no tenir-les ja fetes). Pots triar entre:
 Jocs de càlcul mental
 Fer triangles amb llumins
 Mosaics
 Fotografia matemàtica
 Fem Creps
Les pots entregar pel Classroom o si prefereixes, les pots fer en paper i
entregar al Setembre.
- Fer 2 proves cangur, hi ha quatre propostes d’anys anteriors.
Prova 1 Clica aquí
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Prova 2 Clica aquí
Prova 3 Clica aquí
Els deures fets en paper, caldrà entregar-los el primer dia de classe del
Setembre.
Els deures fets digitalment, caldrà haver-los entregat abans del primer dia
de classe del Setembre.
MÚSICA
Recomanació:
Entrar a les llistes de distribució elaborades amb les vostres contribucions
al llarg del confinament, veure els vídeos i, si voleu, comentar-los allí
mateix, segur que descobriu alguna cosa que us interessa...
Llista 1: Aquesta és la música que els agrada als de 1r d'ESO
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0dIPWsytqtF1tvdtDvOvkq5QYa_
GszJ6
Llista 2: La música que els agrada
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0dIPWsytqtEtdOVw2gjSfnWBD1
qoDu8L
Llista 3: Musical
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0dIPWsytqtEW47IOOtHa04kiKD
FVm7m0
Llista 4: Publicitat
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0dIPWsytqtGRdayri6N6rR7oo2wMzw-

PLÀSTICA
Els alumnes que hagin suspès la matèria de Visual i Plàstica de 1r d'ESO
hauran de presentar al professor/a a l'inici de curs el dossier de deures
adjunt. Caldrà afegir una portada personalitzada i dissenyada pel mateix
alumne.
(clica aquí)
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TREBALL GLOBALITZAT
Els alumnes que han suspes i els que en el butlletí de notes se’ls recomani
hauran de fer aquestes tasques i lliurar-les el primer dia de treball
globalitzat.
1 Trimestre.
Fer una descripcio, “qui soc o?, amb
que quedi justificada al text.

riter i afegir una imatge o simbol

Fer un visual thinking de “ el meu dia” un d’escola i un altra festiu.
Fer un eix cronologic de les etapes de la historia indicant els fets que
provoquen el canvi d’etapa.
2 Trimestre.
Fer un esquema de les capes de la Geosfera.
Fer un esquema de les capes de l’atmosfera.
3 Trimestre.
eeras unitat
41-42-44-45

del llibre de ciencies ECO. 16-18-19-20-22-23-24-30-40-

Fer un climograma i la piràmide de població d’Espanya en un full
quadriculat
EDUCACIÓ FÍSICA
L’alumnat que no ha superat Educació Física. Al setembre ha de fer les
següents tasques de recuperació:
1. Les activitats de les unitats 1,2,4, 11,16,20 del Weeras
2. Es demana tenir una nota mínima de 7 i es pots fer tants cops com
sigui necessari per arribar-hi.
3. Fer el control de recuperació , sobre els continguts treballats. La data
i hora la fixarà l’institut. Les activitats es poden lliurar fins el dia 30
d’agost.
● 30 % La nota de les activitats
● 10% Actitud : Fer totes les feines i amb la nota mínima recomanada
per preparar bé el control.
● 60% La nota del control.
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Els alumnes amb l’Educació Física aprovada només cal que aprofitin les
vacances per fer activitat física , preferentment a la natura.
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