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TECNOLOGIA.- 1r A, B i C  Feina 1 

 PRÀCTIQUES:
. A les pàgines 200 i 201  hi ha una proposta de treball: GIROSCOPI. 
És una activitat que ens servirà per repassar i practicar paral·leles, 
compàs, mesures,... No cal fer-ho amb cartolina. Ho podeu fer amb 
una capsa de cartró de sabates, cereals,... (ho feu a la part que no hi 
hagi dibuixos i podeu utilitzar dos colors, els que vulgueu, però amb 
negre i vermell queda millor).

 L’INSTRUMENT QUE VA CANVIAR LA MANERA D’ESCRIURE.
. A la pàgina 22 del llibre hi ha un text que ens dóna informació dels 
bolígrafs .Llegeix el text i mira de contestar les 4 primeres 
preguntes.

 El canal CLAN i la 2 ofereixen cada matí una programació especial de 
televisió que es diu “Aprendemos en casa” en la que cada dia es 
treballen diferents matèries. A continuació teniu l’horari. 

 El canal Super3 de TV3 podrem veure  espais com “Dinàmiks” de 
ciència (molt divertit); l‘informatiu infantil i juvenil “InfoK”; l’espai de
cuina “Manduka” o el concurs d’anglès “Fish&Chips”.



        Feina 2 

Aquestes activitats no són obligatòries, però és interessant
que les feu, així a més d’aprendre i practicar, passarem una
mica  més distrets el temps de confinament.

 PRÀCTIQUES:
. A la pàgina 38 del llibre (activitat 2) ens explica com fer un 
Tangram (podeu fer-lo amb el cartró d’una capsa de sabates, 
cereals, ....). quan el tingueu fet, intenteu fer les figures de l’activitat
3. Si aconseguiu fer-les, dibuixeu a solució a la llibreta o en folis. 

. Practiquem amb els estris de dibuix: Pàg. 39. Activitats 5 i 6.

 ELS PLÀSTICS I EL MEDI AMBIENT.
. A la pàgina 110 del llibre hi ha un text que ens dóna informació dels 
plàstics. Llegeix el text i mira de contestar les 4 preguntes.

 ADÉU A LA BOMBETA.
. A la pàgina 126 del llibre hi ha un text que ens parla de la bombeta. 
Llegeix el text i mira de contestar les 4 preguntes.

CUIDEU-VOS!!



CIÈNCIES NATURALS 

1r ESO A-B-C

DOSSIER d'ACTIVITATS

Professores Roser Roig i Alexandra Escrivà



ABANS DE COMENÇAR A REALITZAR AQUEST DOSSIER CAL:

Repassar els diferents dossiers i activitats que s'han realitzat a 
classe durant el curs.

Llegir atentament les preguntes abans de contestar.

CADA DIA QUE PUGUIS MIRA A LA TELEVISIÓ RTVE EL PROGRAMA 
APRENDEMOS EN CASA  

QUAN HAGIS ACABAT EL DOSSIER:

Explica en 1 full alguna activitat que
hagis realitzat a casa durant aquests
dies i que tingui relació amb la natura, per exemple: reciclar 
les deixalles que generem a casa, endreçar l'habitació, ajudar 
en les tasques de casa, cuinar de manera saludable, regar les 
flors...

Màxim  10 línies i es poden adjuntar fotografies o videos que 
hàgiu fet amb el mòbil.

Som-hi!!!!!!

#joemquedoacasa



UNITAT L'ATMOSFERA

1. Què és l’aire?

2. La zona inferior de l’atmosfera on tenen lloc els fenòmens atmosfèrics s’anomena:

a) Homosfera.

b) Troposfera.

c) Mesosfera.

3. En quina capa de l’atmosfera es troba l’anomenada capa d’ozó o ozonosfera?

a) Troposfera.

b) Heterosfera.

c) Estratosfera.

4. Els components principals de l’aire són:

a) Nitrogen i oxigen.

b) Oxigen i diòxid de carboni.

c) Vapor d’aigua i diòxid de carboni.

5. Dibuixa un esquema sobre què passa en l’efecte hivernacle i explica-ho breument 
amb les teves paraules.

UNITAT ELS ÉSSERS VIUS

1. Ordena els organismes següents en els cinc regnes que coneixes:

Lleó Alga

Gerani Bacteri del tètanus

Xampinyó Virus de la grip

Llevat Margarida

Protozou Ratolí

Rovelló Sardina



fongs Protoctists

(algues i protozous)

bacteris plantes animals

2. Els animals hem de prendre d’altres organismes la matèria orgànica, és a dir, la
nostra nutrició és:

a) Autòtrofa.

b) Fotosintètica.

c) Heteròtrofa.



3. Dibuixa una cèl·lula animal i vegetal i posa el nom de les parts principals

4. Escriu les principals semblances i diferències entre la cèl·lula animal i la vegetal en 
la taula següent:

CÈL·LULA ANIMAL CÈL·LULA VEGETAL

SEMBLANCES



DIFERÈNCIES

UNITAT LA HIDROSFERA

1. Indica si són vertaderes o falses les afirmacions següents. En cas que siguin falses,
corregeix-les perquè esdevinguin vertaderes:

a) La proporció d’aigua dolça és molt baixa respecte a la quantitat d’aigua marina del Planeta.

b) Per tal d’estalviar aigua és millor dutxar-se que banyar-se.

2. Quin  nom rep el  conjunt  de  canvis  que experimenta  l’aigua  sobre  la  superfície
terrestre?

a) Cicle de l’aigua.

b) Precipitació.

c) Evaporació.



3. L’aigua  apta per a beure i que prové de les aigües  de la planta potabilitzadora
s’anomena:

 Aigua depurada.

 Aigua residual.

 Aigua potable.

4 Com es poden contaminar les aigües dels mars i oceans? Explica-ho amb un
exemple.

5. Realitza un dibuix del cicle de l’aigua amb les paraules: precipitació – fusió - rius i
llacs – evaporació – condensació.



UNITAT L'ESCORÇA TERRESTRE – ELS MINERALS

1.- Un mineral està format per ............................

Una roca està formada per diversos ........ . Per exemple, el granit està format per .......,
......... i ............

2.-  Escriu el nom de dos minerals que hagis observat al laboratori.

3.- Digues quins usos poden tenir els minerals  i anomena alguns objectes fets de  
minerals.

UNITAT ELS VIRUS

1.- Escriu el nom de les principals parts de l'estructura del virus.



2.-Digues el nom d'algunes malalties produïdes per virus.

UNITAT L'UNIVERS

1.- Escriu els noms dels planetes del sistema solar ordenats de major a menor
proximitat al Sol.



2.- Què són l’any i el dia d’un planeta?

3.- A quina Galàxia es troba el nostre Sistema Solar?

PER ACABAR…

POTS COMENTAR ALGUNA NOTÍCIA QUE HAGIS ESCOLTAT AQUESTS DIES
RELACIONADA AMB EL CORONAVIRUS I QUE ENS VULGUIS EXPLICAR…

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________



DEL LLIBRE DE TEXT

LLEGIR PÀG. 186 i 187 i FER UN RESUM

ACTIVITATS 1 i 2 PÀG. 187 a la llibreta, cal copiar els enunciats

ACTIVITATS n. 1 i 2 DE LA PÀG. 191 A LA LLIBRETA CAL COPIAR ELS

ENUNCIATS



DEURES CONFINAMENT MÚSICA 1R ESO

Instruccions:
Aquí teniu uns quants exercicis de música, per si voleu repassar
conceptes que ja hem treballat a classe en unitats anteriors, o anar
avançant  unitats  que  treballarem  quan  hagi  passat  el
confinament...

 Si no vols o no pots, no cal imprimir-lo. Pots fer-lo en fulls o en una
llibreta. Tota la primera part (de l’exercici 1 al 15) és de repàs del
que ja hem fet a classe (unitats 1 a la 6). De l’exercici 16 fins al 20 és
nou (unitats 7 i 8); i del 21 al 24 de pràctica instrumental.

 Tota la pàgina 7 està formada per les partitures de Titànic i Tusa, per
si tens ganes de tocar una mica amb la flauta

 Les pàgines 8 i 9 són resums del llibre per aquells que no teniu llibre 
o no el tingueu disponible durant el confinament.

 Recordeu que aquell qui vulgui i pugui, pot fer les activitats que us 
proposo en el classroom de música del vostre curs.

Per a qualsevol aclariment o dubte sobre aquests deures us podeu 
dirigir a mi mateix, Xavi Gómez, al correu 

xavi.gomez@tapiro.cat

Fins aviat i molta salut!!



Escriu la clau de sol i el nom de les notes següents:

Relaciona cada imatge amb la qualitat del so que li correspongui: 

ALTURA

INTENSITAT

TIMBRE

DURADA

Ara recorda la classificació dels instruments i omple els espais buits amb les paraules 
que hi falten:

Nom del grup Element que vibra
CORDÒFONS

Una o dues membranes

IDIÒFONS

Un senyal elèctric

 
Els instruments idiòfons són… (marca la resposta correcta)

a) els que sonen de manera ideal. 
b) els que produeixen el so al mateix cos de l’instrument. 
c) els que sonen a través de l’aire

Els instruments que sonen per la vibració d’una o més cordes s’anomenen… 

a) vibràfons b) polifònics c) cordòfons



Omple la graella amb els noms de les veus d’òpera 

Veus femenines Veus masculines

Agut

Intermig Mezzosoprano

Greu

Omple els espais en blanc del quadre següent de les figures musicals

Nom Figura Silenci Durada (pulsos)

Rodona

1/2

Semicorxera

Relaciona cada instrument amb el seu grup:

Guitarra Corda fregada

Viola Corda polsada

Piano Corda percudida

Escriu el nom de tots aquests instruments cordòfons:



Escriu el nom d’aquests instruments aeròfons i digues a quin tipus d’embocadura 
utilitzen

Fes el mateix amb aquests altres

Completa la frase amb les paraules que falten:

La intensitat és la  ……………del so que ens indica si el so és  ….…… o  
………. .

Torna a escriure les abreviatures de dinàmica següents ordenades de més fort a més
fluix

a) mf b) ff c) p d) mp e) pp f) f

Relaciona cada instrument amb el seu grup:
Bongos
Bombo Membranòfon de so determinat
Tambor 
Timbales
Congues Membranòfon de so indeterminat
Caixa



Relaciona cada instrument segons la classificació tímbrica dels idiòfons:
gong
xilòfon fusta
plats  
güiro metall
cascavells
maraques materials diversos
castanyoles

Relaciona els termes de moviment regular amb el seu grau de velocitat. 
Allegro 
Andante Moviment lent 
Adagio 
Moderato Moviment moderat 
Vivace 
Lento Moviment ràpid 

Quin terme no fa referència al moviment variable?

a) crescendo b) ritardando c) accelerando 

Encercla la resposta correcta: 
Digues quina de les indicacions següents no és de moviment: 

a) Moderato b) Ritardando c) Scherzando d) A tempo

Digues el nom i la família d’electròfons a que pertanyen els següents instruments :

Relaciona els noms dels instruments amb la seva fotografia
A: Didgeridú B. Sitar C. Gaita D. Shekere E. Cuíca



Escriu el nom de les notes del següent fragment musical (Partitura sencera a la p.106 del llibre)

Intenta tocar el fragment anterior mirant com es toca el mi’ i fa’ (aguts) i respon les preguntes:

Quàntes negres hi han? I silencis de negra? I quantes corxeres?
Quàntes negres podem escriure en un compàs 3/4? Com es titula la peça?

Altres notes que també és bo conèixer amb la flauta:

A continuació et deixo algunes partitures per si tens més ganes de tocar



PRÀCTICA INSTRUMENTAL

TUSA



Una mica d’ajuda...(pels que no tingueu llibre)







ACTIVITAT D'ED.VISUAL I PLÀSTICA INSTITUT JOSEP TAPIRÓ

1R D'ESO

ENQUADRAMENT I ESCALA DE PLANS

Fixa't en aquest fragment d' historieta i observa els diferents plans.



Fes una historieta de còmic on aparegui aquesta escala plans, a sota de cada
vinyeta  em  dius  quin  pla  pertany.  Inclou  onomatopeies  com  per  exemple
BOOM!, Riing!!!, CRASH! .... Utilitza colors i retoladors. 

Fes-la en el teu bloc de dibuix.



Ho podeu fer a l’ordinador i enviar’m-ho al meu correu:   omar.alonso@tapiro.cat
O passar-ho a FULLS o una LLIBRETA i entregar-ho el primer dia que tornem a l’Institut.

EDUCACIÓ FÍSICA 1r ESO

ACTIVITAT DE RECERCA SOBRE ESPORTISTES

A  partir  de  les  frases  fetes  pels  següents  esportistes  feu  una  recerca
d'informació  a  la  xarxa  o  preguntant  a  la  família  (pares,  mares,  germans,
germanes, avis si són a casa...) per tal d’esbrinar la següent informació (a sota
en teniu un exemple de l’Usain Bolt):

(si no disposeu d’aparell electrònic contesteu només a la pregunta 2 i 4)

 Dades personals: edat, lloc i data de naixement (fotografia opcional).
 En què consisteix la seua modalitat esportiva?
 Trofeus més importants guanyats durant la seva trajectòria esportiva.
 Quin és el significat de la frase que li s’atribueix?
 Trobar un vídeo curt a Youtube on aparegui competint (opcional). 

Carolina Marín (bàdminton)

“Puc perquè crec que puc”

Rafa Nadal (tennis)

“La meva inspiració és la passió per tot el que faig”

Simone Biles (gimnàstica artística)

“No sóc el pròxim Usain Bolt o Michael Phelps, sóc la primera Simone Biles”.

Pau Gasol (bàsquet)

“Uns dies plourà i uns altres sortirà el sol, però hem d’estar aquí”.

Lidia Valentin (halterofília)

“Progressem amb treball, amb ganes de millorar i amb il·lusió pel que fem”

Mireia Belmonte (natació)

“Per tal de tenir èxit, primer hem de creure que podem tenir-lo”

Eva Calvo (taekwondo)

“La clau de l’èxit? Treball, treball i treball”.

mailto:omar.alonso@tapiro.cat


Marcus Cooper (rem)

“El secret està en intentar-ho, si no mai sortirà”.

EXEMPLE

Usain Bolt (atletisme) 

“No et pots posar cap límit, no hi ha res impossible”.

5 Dades personals: edat, lloc i data de naixement.

Va néixer a Jamaica el 21 d'agost de 1986 i es tracta
d’un atleta especialitzat en els 100 i els 200 metres llisos. Fa
1,95 metres d'alçada i té i un pes de 94 kg.

6 En què consisteix la seua modalitat esportiva?

Els 100 metres llisos consisteixen en un esprint que els atletes professionals
realitzen en un temps al voltant dels 10 segons, emprant unes 45 passes. La
velocitat  mitjana  és  d'entre  36  i  37 km/h.  La  velocitat  màxima  és  de  42  –
44 km/h, on s'arriba a la darrera meitat de la cursa, principalment entre els 60 i
els 80 metres.

La prova es desenvolupa a la recta final de les pistes d'atletisme. Per realitzar-
la  els  atletes  utilitzen  un  conjunt  de  roba  (samarreta i pantalons o malles)  i
unes botes de claus d'atletisme. Malgrat això, és reglamentari participar en la
major part de competicions internacionals amb conjunts de roba més complets.
Alguns atletes, principalment dones, ho han utilitzat tant per motius culturals
com per a trobar un major dinamisme.

7 Trofeus més importants guanyats durant la trajectòria esportiva.

Ostenta onze títols mundials i vuit olímpics com a velocista. A més, posseeix els
rècords mundials dels 100 i 200 m. llisos, i la carrera de relleus 4×100 amb
l'equip jamaicà. És un dels set atletes que en la història han guanyat títols en
les  categories  juvenil,  júnior  i  absoluta.  Se'l  coneix  com "Lightning Bolt" (en
català, "llampec").

8 Quin és el significat de la frase que se li atribueix?

No ens hem de posar mai cap mena de barrera o límit  perquè amb  treball,
esforç i constància som capaços d’aconseguir tot allò que ens proposem. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Botes_de_claus_d'atletisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Malles
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pantalons
https://ca.wikipedia.org/wiki/Samarreta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pista_d'atletisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Km/h
https://ca.wikipedia.org/wiki/200_metres_llisos
https://ca.wikipedia.org/wiki/100_metres_llisos
https://ca.wikipedia.org/wiki/Atleta
https://ca.wikipedia.org/wiki/1986
https://ca.wikipedia.org/wiki/21_d'agost
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jamaica


9 Trobar un vídeo curt a Youtube on aparegui competint (opcional). 

https://www.youtube.com/watch?v=5Dd3MpyUvOA  

MOU-TE A CASA!

Recordeu que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana realitzar:
 Infants i adolescents. 60 minuts d'activitat física cada dia de la setmana
 Persones adultes. 30 minuts d’activitat física almenys cinc dies/setmana

També és important descansar un mínim de 8 hores diàries, seguir unes pautes
d'alimentació saludable i no dedicar excessiu temps als dispositius electrònics.

Us deixo un link a la plataforma Youtube on trobareu exercicis (resistència i
tonificació del cos) per realitzar sols o amb la família. Es tracta d’uns exercicis
divertits ambientats en jocs, pel·lícules i personatges que potser són del vostre
interès: Star wars, Fortnite, Harry Potter, el Joker, entre molts més!

Glenn Higgins Fitness “Kids Workout”

https://www.youtube.com/watch?
v=2eI9BoQLTfo&list=PLvuT1Bjs2VSF0Yqahj8VAKBwyYFnLJIDa 

Us recomano fer-ne almenys una diària, al matí o a la tarda, quan disposeu de
més temps. Si en feu més d’una millor que millor. Recordeu la importància del
moviment en aquests dies, ja que al no sortir de casa no cremem les calories
necessàries per tal de tenir un balanç energètic neutre.

A més a més, teniu present el decàleg d'hàbits higiènics i saludables!

https://www.youtube.com/watch?v=2eI9BoQLTfo&list=PLvuT1Bjs2VSF0Yqahj8VAKBwyYFnLJIDa
https://www.youtube.com/watch?v=2eI9BoQLTfo&list=PLvuT1Bjs2VSF0Yqahj8VAKBwyYFnLJIDa
https://www.youtube.com/watch?v=5Dd3MpyUvOA


UNA FORTA ABRAÇADA I ENS VEIEM AVIAT, OMAR.



Matemàtiques 1r ESO. Els exercicis s'han de fer a la llibreta.

Els nombres naturals

RECORDA

 El sistema de numeració que utilitza les deu xifres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 s’anomena 
sistema de numeració decimal.

 El conjunt dels nombres que podem formar amb aquestes xifres s’anomena conjunt 
dels nombres naturals.

 El conjunt del nombres naturals no s’acaba mai i està ordenat.
 El primer element és el zero i no n’hi ha cap que sigui l’últim.

Composició i descomposició de nombres

 Observa la xifra 2 d’aquests nombres i senyala a la taula següent quin lloc ocupa en 
cadascun:

2.  Escriu aquests nombres:

1 uM  2 cm  5 um  1 c  1 d  2 u =
4 cm  6 um  3 c  2 d  6 u =
3 uM  5 cm  6 um  7 c  2 d  9 u =
6 dM  8 cm  9 um  9 c  7 d  8 u =
2 uM  4 cm  3 dm  8 c  5 d  9 u =
7 uM  8 cm  6 um  7 d  6 u =
7 dM  6 u =



3.Escriu amb xifres

Dos-cents quaranta-cinc mil vuit-cents catorze

Divuit milions cent vint-i-nou mil dos-cents set

Cinc-cents seixanta-vuit mil trenta-set milions tres-cents deu mil cent dotze

Noranta-un bilió sis-cents mil milions quatre-cents vint-i-dos mil setze

Descomposició polinòmica

4.Descompon com a l’exemple:

5.Escriu l’anterior i el posterior a cada nombre:

6.Ordena de major a menor i col·loca el signe corresponent:



Múltiples i Divisors

RECORDA

1. Escriu els deu múltiples primers dels nombres següents: 

6, 7, 8,9, 10, 11, 12

2. Quins dels següents nombres són múltiples de 12?

12, 13, 22, 24, 25, 100, 112, 142, 144

3. Troba els múltiples d'11 compresos entre 12 i 90.



1. Busca els 9 divisors de 36.

2. Quins dels següents nombres són divisors de 48?

3. El nombre 74652, és divisible per 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11?

4. Calcula: a) 4 múltiples de 18:                                 b) Tots els divisors de 75:

1. Dels següents nombres diguis quins són primers i quins són compostos, raonant cada 
una de les teves respostes: 17, 23, 49, 54, 63.

2. Descompon en factors primers els nombres següents. a) 72     b) 392
3. Descomposa en factors primers com a l’exemple :



1. Trobar: a) mcd (84, 90) mcm (84, 90) b) mcd (80, 99) mcm (80, 99)
2. Trobeu el mínim comú múltiple de: 

a) 8 i 12 b) 20 i 25 c) 15 i 21

3. a) Trobeu tots els divisors de 45 i de 30 45 → 1, 3, .... 30 → 1, 2, .... 
b) Encercla els divisors comuns de tots dos nombres c) Quin és el divisor comú més 

gran?
4. Trobeu el màxim comú divisor de: a) 8 i 12 b) 20 i 30 c) 6 i 24

Nombres enters

1. Expressa aquestes informacions amb nombres enters: 

a) L’altitud del Teide és de 3718m. 

b) El submarí navega a 300m sota el nivell del mar. 

c) Un avió vola a 9500m d’altura.

d) A Moscou hi fa una temperatura de 15ºC baix zero. 

e) Tinc 18€ a la butxaca.

2. Escriu una situació per a cada nombre enter:

a) -1000; 

b) +25; 

c)-150; 

d)-3 



3. Escriu 5 nombres positius i cinc nombres negatius. 

4. Representa els següents nombres sobre una recta numèrica: 5. -2, +5, -5, +6, +7, -1, -8, 0, 
-3, -4, +7, -10, -1, +2, -12 6. 

5. Escriu en ordre, del més petit al més gran, els següents nombres: 

a) Els nombres compresos entre -3 i +5. 

b) Els nombres compresos entre -7 i 0. 7. 

6. Fes aquestes sumes:

7. Calcula:

8. Realitza els productes de nombres enters:

9. Realitza els quocients entre nombres enters:

10. Realitza les operacions combinades de divisions i productes:



Fraccions

1. Simplifica fins a arribar a una fracció irreductible:

2. Suma o resta i simplifica, si cal, les fraccions següents:

PROBLEMES DE FRACCIONS: 

a) Un cotxe recorre 60 km en una hora. Quants en recorre en 3/4 d’hora? 

b) Un ciclista recorre 9 km en 1/4 d’hora. Quants quilòmetres recorre en 3/4 d’hora? 

c) Un avió fa 300 km en 3/4 d’hora. Quina és la velocitat d’aquest avió, en km/h?

d) A un treballador li han pagat 12/36 del seu sou, deixant-li a deure 480€. A quan ascendeix el 
seu sou?

e) D’un camp de patates s’han recollit 1/3 del total i encara queden 2000 Kg. Quants Kg hi 

havia en el camp?



CIÈNCIES SOCIALS
U.D.7 LES CIVILITZACIONS FLUVIALS: 
Mesopotàmia.

Activitat setmana 1 (molts ja l’han presentada):

Bon dia,

sento ser pesada i repetir les coses 50 vegades, però ja sabeu com soc.

Com ja recordareu aquests dies a l'aula hem tractat el tema de les primeres civilitzacions 
fluvials: Mesopotàmia (Eufrates i Tigris), Egipte (Nil), Índia (Indus), Xina (Huang Tse i Iang-Tse 
-riu Groc i riu Blau-) i Amèrica del Sud (Amazones), les quals havíeu d'haver ubicat en un 
planisferi.

Tot seguit vàrem tractar els trets principals d'aquestes civilitzacions:

- Van sorgir fa uns 6.000 anys a prop dels rius més importants del món.

- Sota un poder polític fort: sota la figura d'un rei (gran sacerdot) que era qui dictava les lleis i 
dirigia el territori gràcies a l'ajuda dels funcionaris (sacerdots/escribes) i l'exèrcit.

- Eren societats fortament jerarquitzades: amb una minoria PRIVILEGIADA (rei, funcionaris i 
exèrcit), una majoria NO PRIVILEGIADA (sotmesa: el poble) i les DONES (les quals estaven 
sotmeses a la voluntat masculina: pare/marit/germans).

- Realització de grans obres: de caràcter monumental i commemoratiu (palaus, temples i 
tombes) i funcional (canals de regadiu per a garantir el transport de l'aigua fins les terres més 
llunyanes al riu i augmentar les collites.

Tot seguit vàrem tractar el pas de la prehistòria a la història, fet que com ja recordareu es va 
produir el Creixent Fèrtil (el qual vàreu d'ubicar en un mapa) fa uns 5.500 anys. Així doncs, 
l'escriptura s'originà fa uns 5.500 anys a Mesopotàmia amb la finalitat d'administrar les ciutat-
estat com Ur, Uruk, Lagash o Eridú entre d'altres.

Cal tenir present que hem remarcat el fet que els primers suports varen ser de fang (tauletes i 
segells) i que la seva finalitat era fixar lleis,, administrar les ciutats, establir qui pagava els 
impostos i quant, contractes comercials, ... Així com hem parlat de l'evolució de l'escriptura: 
primer pictogrames, després ideogrames i finalment cuneïforme.



Finalment hem tractat la cronologia, evolució i ubicació de la civilització mesopotàmica 
(mitjançant una línia del temps que s'havia d'elaborar a partir de la lectura de la pàgina 169 del
vostre llibre de text i l'elaboració d'un mapa indicant mitjançant una llegenda les diferents 
zones que ocupaven cadascuna de les civilitzacions tractades -veure pàgina 14 del pdf-).

Tot seguit i fruit de les circumstancies hem de seguir treballant. De tal manera que la tasca a 
realitzar aquesta setmana (del 16 al 22 de març de 2020) és la següent:

1. Explicar amb les vostres paraules i elaborar una piràmide social envers la societat 
mesopotàmica a partir del llibre pàg. 171 i del pdf que us annexiono tot seguit: pàgines 21-23.

2. Realitzar un esquema, com els que fem a classe, on s'indiquin les característiques principals 
de la religió mesopotàmica (pàgina 172 del llibre de text i pàgina 25 del pdf).

3. Anomenar i explicar les característiques principals de les innovacions arquitectòniques de la 
cultura mesopotàmica (cal indicar quins són els edificis principals, materials de construcció, 
elements innovadors i els trets propis d eles ciutats mesopotàmiques -llegir pàgina 173 del 
llibre i les pàgines 26-31 del pdf-).

Espero que estigueu tots bé ens veiem aviat floretes!

L'art, un reflex de la cultura i la societat.
Activitat setmana 2:

Bon dia,

Esperó que estigueu tots bé. I per tal de seguir avançant amb el temari i realitzant coses 
productives aquests dies de confinament us donaré una mica més de feina.

1. A partir de la imatge de la pàgina 30 del pdf hauríeu de realitzar un dibuix a la llibreta on es 
mostri quines eren les diferents parts constructives (terrasses, pisos, escales, santuari) i la 
funció principal del ziggurat. (fes una foto del dibuix i annexa-la al classroom).

2. A Mesopotàmia no tan sols trobem el ziggurat, quins altres edificis hi havia?

3. Cal que dibuixis un arc de mig punt i el defineixis a la llibreta. Tot seguit dibuixa una volta i 
defineix-la. Aquesta activitat s’ha de fer a la llibreta o dossier de classe. Cal fer foto a l’activitat i
penjar-la al classroom.



4. A partir de la lectura de la pàgina 173 del llibre contesta l’activitat 5 del llibre: 5. Observa les 
imatges de l’esquerra i contesta: *Creus que hi ha relació entre el fet de construir amb maó 
cuit, en lloc de fer-ho amb pedra, i l’ús de l’arc i la volta com a estructures arquitectòniques?

Un cop hem tractat l’arquitectura passarem a estudiar l’escultura i les arts decoratives a 
Mesopotàmia (pàg. 173 del llibre i pàgines. 32-39 del pdf).

5. Un cop llegides contesta les següents qüestions.

- L’escultura Mesopotàmica té bàsicament dos formats. Quins són?

- Quina és la funció principal del relleu mesopotàmic?

- Amb quines tècniques es recobrien la majoria dels murs dels palaus i temples mesopotàmics?

6. Busca informació sobre l’Estandart d’Ur (imatge pàgina 38 i 39 del pdf)i elabora una fitxa que
inclogui aquestes dades:

FITXA TÈCNICA:

Nom de l’obra:

Lloc on es va trobar:

Datació aproximada:

Tipus d’objecte:

Material amb el què està fet:

Escenes que representa: a)

  b)

7.Llegeix el fragment del Codi d’Hammurabi de la pàgina 175 del llibre i contesta les preguntes 
que hi ha a continuació (cal copiar les preguntes).

Fem les Maletes! Anem a Egipte!



Egipte. Una civilització que va perdurar més de 
3.000 anys.
Setmana 3

Bon dia floretes!

Seguim  en  dansa!  Començarem  un  altre  apartat  dins  les  civilitzacions  fluvials.  Ja  hem  fet
Mesopotàmia i ara fem les maletes i anem cap a Egipte.

Què en sabeu d'Egipte? Si mireu el llibre a la pàgina 177 veureu uns nanos que tenen una
conversa força interessant. Un cop llegida vull que me'n feu una reflexió.

La imatge que tenim d'Egipte és realment la que era?

Amb cinc o sis línies em val, ja que al acabar el tema mirarem si realment la idea que teniu ara
d'Egipte és la que tindrem en acabar el tema.

És obvi que alguna cosa sabeu d'Egipte:

- Que forma part del Creixent Fèrtil (aquella mitja lluna que vam dibuixar sobre el mapa al
principi del tema).

- Que té un riu molt important, que es deia .... Si home aquell que és la font d'aliment de tota
la zona.

-Que hi ha piràmides i faraons. Però d'on surten? Tots vivien feliços? Qui ajudava al faraó a
mantenir les riqueses? Podies néixer esclau i acabar sent faraó?

- Què en sabem de la religió egípcia?

Va no us marejo més i us proposo una altra activitat:

Cliqueu la següent adreça i busqueu quin era la vostra missió a la vida si haguessis nascut a
l'antic Egipte.

https://indramantras.com/conoce-cual-es-tu-mision-en-la-vida-de-acuerdo-con-el-horoscopo-
egipcio/?fbclid=IwAR3BsCtlsEMc6u64H2VvEWLZmood8UvS-3YFUB1XaG2d3lPP6m0I77nrxEQ

Un cop localitzat el déu que governa el vostre horòscop, a partir de la vostra data de naixement

(la qual m'heu de dir) m'heu de dir qui és i quina és la vostra missió a la vida segons ells. Creieu

que aquest ha encertat? us hi sentiu identificats? Si és així bé, no ho és almenys us ho haureu

passat bé.

https://indramantras.com/conoce-cual-es-tu-mision-en-la-vida-de-acuerdo-con-el-horoscopo-egipcio/?fbclid=IwAR3BsCtlsEMc6u64H2VvEWLZmood8UvS-3YFUB1XaG2d3lPP6m0I77nrxEQ
https://indramantras.com/conoce-cual-es-tu-mision-en-la-vida-de-acuerdo-con-el-horoscopo-egipcio/?fbclid=IwAR3BsCtlsEMc6u64H2VvEWLZmood8UvS-3YFUB1XaG2d3lPP6m0I77nrxEQ


LLENGUA CATALANA (1r ESO)

 El primer que has de fer és buscar un llibre de lectura en català que tinguis a casa (tant
pot ser que te l’hagis llegit abans com no), a partir del qual hauràs de fer una sèrie de tasques
cada dia de la setmana fins que tornem a les classes:

 DILLUNS
 Una lectura: agafa aquest llibre, llegeix-ne unes 10 o 15 pàgines o un capítol i fes-ne un
resum d’entre 50 i 75 paraules.

 DIMARTS
 Un dictat: busca alguna persona de la teva família que et llegeixi un fragment d’entre
50 i 75 paraules d’aquest llibre. Després, compara el que has escrit tu amb el fragment original i
copia cinc vegades cada paraula equivocada.

 DIMECRES
 Una narració: inventa’t una història (pot ser inventada però també pot tenir a veure
amb el llibre que estàs llegint i, per exemple, afegir-hi personatges nous); ha de tenir entre 50 i
75 paraules.

 DIJOUS
 Una descripció: tria un element d’aquesta història que t’has inventat (un paisatge, un
personatge, un edifici, un parc, un bosc, un animal, una habitació...) i explica com és amb un
text d’entre 50 i 75 paraules i, si vols, també pots fer el dibuix corresponent.

 DIVENDRES
 Una altra lectura: continua amb el llibre de lectura en català, llegeix-ne unes 10 o 15
pàgines més o el capítol següent i fes-ne el resum, també d’entre 50 i 75 paraules.

 A més a més, els de 1r B i 1r C que ja heu acabat L’Odissea heu d’acabar les notícies.
1. Els que podeu parlar la feu arribar a la professora com us vagi millor (el correu és:

isaura.figueres@tapiro.cat).
2. Els que no teniu manera de fer arribar la notícia feta per tots els membres l grup,

l’envieu individualment al mateix correu.
3. Els que no disposeu d’ordinador o mòbil,  feu-la a la llibreta. Ja ho corregirem a

classe.

 Quan enllesteixis les redaccions (resums del llibre, narracions, descripcions, notícies...),
repassa-les ben bé i corregeix el que calgui; has de procurar:
 que no hi hagi paraules vulgars
 que tinguin una introducció o plantejament, un desenvolupament o nus i una conclusió
o desenllaç
 que s’entenguin bé i que no hi falti ni hi sobri informació
 que les paraules estiguin ben escrites (consulta el diccionari sempre que calgui)

 És més important que aconsegueixis fer un bon text, encara que només tingui 45 o 50
paraules, que no pas que en tingui 75 o 80 però amb menys qualitat.

 Després ho passes a net, hi poses la data, si vols hi fas un dibuix i deses tots els fulls en
una funda o una carpeta perquè quan tornem a classe ho puguis donar al professor/a. Ho pots
fer en una llibreta o amb l’ordinador i imprimir-ho o bé obrint un document de text al Drive
que al final podràs compartir amb el professor/a o enviar-li per correu electrònic.



 D’altra banda, també hauries d’anar repassant totes les activitats que hem fet des del
setembre fins ara per tal que et puguis mantenir ben al dia i a punt per continuar quan sigui el
moment.

 Si tens cap dubte, ja saps que pots escriure un correu electrònic al teu professor/a o a
la teva tutora.

 Vinga, anima’t que no només ho pots fer sinó que ho pots fer molt bé!
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DOSSIER LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA
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TIPOS DE TEXTO







ALUMNES AULA D'ACOLLIDA

Grup 0A (Regina)

Hola a tots i totes!!!! La feina que heu de fer és la següent:

Acabar el dossier 12 del Comencem.
Anar fent totes les pàgines que sapigueu fer del dossier de llengua catalana 1 i 2.

         

 Mirar com a mínim 1 hora al dia el Canal de Televisió: SUPER 3/33

Programes recomanats: 
10.55   Veterinaris
13.30   INFO K
13.45   Camins per anar a l’escola 
14.15   Les Sisters
15.50   Les tres bessones, 
19.30   INFO K
20.45   Dinamiks



Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català.

Espero que estigueu bé i que ens poguem tornar a veure a l’institut ben aviat!!!! 

Grup 0B (Xènia i Isaura)

Hola alumnes! Com esteu?

Aquí us deixo la feina d’aula d’acollida per al grup 0B. Com veieu, és la continuació del
que estàvem fent: els llibres Vincles. Primer us deixo les pàgines que us heu de mirar
per dur a terme les activitats del quadern d’activitats (dibuixos en blanc i negre). Això
no vol dir que no hagueu de fer, sempre que sigui possible, les activitats proposades al
primer llibre, el de teoria (el que té els dibuixos en color).

Us proposo que feu la lectura de dos pàgines de teoria i dos pàgines d’activitats cada
cop que us hi poseu (que haurien de ser les mateixes hores que dedicàvem a classe).
COM A MÍNIM, DEDIQUEU 3-4 HORES A LA SETMANA. (Us enviem el llibre en un
correu separat).

GRÀCIES!

 A més, podeu mirar com a mínim 1 hora al dia el Canal de Televisió: SUPER 

3/33

Programes recomanats: 

10.55   Veterinaris
13.30   INFO K
13.45   Camins per anar a l’escola 
14.15   Les Sisters
15.50   Les tres bessones, 
19.30   INFO K
20.45   Dinamiks



Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català.
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