1r ESO BCDE

MATÈRIA

PROPOSTA ACTIVITATS ESTIU

RECURS

CATALÀ
Dossier d'estiu enviat al vostre correu de l'institut.

CASTELLÀ

- Recomanem la lectura de la trilogia de la Laura Gallego, Memorias de Idhún. Aquest és l'ordre dels títols: Memorias de Idhún: La resistencia.
Memorias de Idhún: Tríada. Memorias de Idhún: Panteón. Els trobareu disponibles a les biblioteques Joan Oliva i Armand Cardona.
També recomanem la lectura El diario secreto de Adrian Mole, de Sue Townsend. L'alumnat interessat en llegir aquest llibre pot demanar la versió
digital enviant un correu electrònic a ogutier8@insjoaquimmir.cat
- Cuaderno de verano Lengua castellana 1º ESO. Editorial Barcanova. ISBN: 978-84-489-4205-2
Poseu-vos en contacte amb el professor.
Grup D/E: A partir del Moodle hi ha
tasques per poder practicar els
coneixements apresos durant el curs. CE,
gramàtica CO. i link anexionats.

ANGLÈS

FRANCÈS

Poseu-vos en contacte amb el professor.

MATEMÀTIQUES
Poseu-vos en contacte amb el professor.

En aquest link trobareu una selecció de documentals sobre l'univers, el nostre planeta o els éssers vius que l'habiten.
https://www.aulaplaneta.com/2015/09/14/recursos-tic/diez-documentales-espectaculares-para-la-clase-de-ciencias/
BIOLOGIA I GEOLOGIA Aquí trobareu tests sobre diferents temes: granotes, taurons, animals en perill d'extinció...
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/tests-ng

TECNOLOGIA

Aquí teniu un calaix de sastre amb una proposta ben variada d’activitats. Trieu i remeneu.
1. Instruments de mesura. Practiquem amb el peu de rei (Moodle --> tema 5). Com?
- Llegeix atentament la presentació “Amidar amb el peu de rei: presentació de classe”.
- Descarrega’t del Moodle el programa “Practiquem amb el peu de Rei” i comença a practicar.
- Quan creguis que ja el domines prou, fes el qüestionari Hot Potatoes del Tema 5.
2. Vols conèixer més possibilitats de l’App Inventor?
- Propostes de millora i ampliació de la calimba virtual (Moodle --> tema 3).
- Més aplicacions (amb tutorials).
3. Vols practicar el Dibuix Tècnic amb ordinador? LibreCAD (Moodle --> tema 2).

CIÈNCIES SOCIALS

Per repassar els mapes que hem vist aquest curs, pots fer servir els mapes interactius d'aquesta pàgina web: https://mapasinteractivos.didactalia.
net/comunidad/mapasflashinteractivos. La part d'història (des de la Prehistòria fins a la història de Roma la pots repassar fent exercicis del llibre, inventar-te mots
encreuats,etc)

MÚSICA

Pel que fa a música, si durant l'estiu voleu practicar, podeu tocar les cançons que us agradin amb la flauta i amb la calimba virtual. Teniu partitures al Moodle,
tutorials amb cançons al Youtube... I podeu cantar i interpretar cançons amb qualsevol altre instrument que sapigueu o vulgueu aprendre a tocar.

VISUAL I PLÀSTICA

Porteu un bloc (us el podeu fer vosaltres) i un llapis a on aneu i observeu. Recordeu els exercicis qe hem fet d'Aprrendre a Mirar, Les Textures, Les
Ombres... El que observeu ho intenteu traslladar al paper... Podeu fer algun exercici de color... M'ho ensenyeu a l'inici de curs (us tornaré els vostres
treballs també)

EDUCACIÓ FÍSICA

Poseu-vos en contacte amb el professor.

CULTURA I VALORS

Poseu-vos en contacte amb el professor.

Moodle, Youtube

OPTATIVES

CULTURA DE LES
RELIGIONS

INFORMÀTICA

EDUCACIÓ FÍSICA
CASTELLÀ

Documentar-se sobre l'esport anomenat tamborí. També buscar informació sobre la gimnàstica artística (història, regles, esportistes més destacats, etc.).

Fer un resum molt breu de màxim un full
de cadascun dels temes.

