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TECNOLOGIA.- 1r D i E  Feina 1 

 PRÀCTIQUES: ELS INSTRUMENTS DE DIBUIX
. Al taller ja vam practicar amb el regle, l’escaire i el cartabó. Ara, 
pots fer aquests dos dibuixos usant paral·leles en diverses 
direccions; pots fer-ho amb diferents colors i diferents gruixos.

.També vam treballar amb el compàs. Intenta fer aquest dibuix amb 
el compàs:

 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”.

CUIDEU-VOS!!



CIÈNCIES NATURALS 

1r ESO D-E

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…

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________



DEURES LLENGUA CATALANA 1r ESO GRUPS D i E

1.EXPRESSIÓ ESCRITA

 EL DIARI PERSONAL

ACTIVITAT 1

Escriu una pàgina del teu diari personal a la llibreta de català. Has d’explicar com és un dia
normal de la teva vida ara que estem confinats a casa. El text ha d’ocupar entre 12-15 línies.

En el redactat pots incloure la següent informació: 

5 A quina hora et lleves
6 Què acostumes a esmorzar
7 Quines activitats acostumes a fer al matí i a la tarda
8 Com et sents durant el dia
9 Què fas quan t’avorreixes
10 Amb quines persones et comuniques. Com ho fas ( whatsapp, telèfon, 
videotrucada...)
11 I tot el que vulguis afegir!

ACTIVITAT 2

Ara faràs de periodista! Tria a un membre de la teva família amb qui estiguis compartint
aquests dies de confinament ( la mare,  el pare,  un germà/na , un avi o àvia...) i l’hauràs de
fer una entrevista. L’objectiu de l’entrevista serà conèixer com està vivint aquesta experiència
de confinament: Algunes idees que et poden ajudar a redactar les preguntes de l’entrevista
són:

 Què és el primer que va pensar quan li van dir que no podria sortir de casa, què és el que
més li preocupa, què fa durant el dia, si surt a fer algun encàrrec important, si ha de treballar
i tot allò que tu vulguis saber!

Primer de tot caldrà que presentis al/la protagonista:

12 Qui és?
13 Com es diu?
14 Quina edat té?
15 Quina professió té?

Un diari personal és un tipus de relat on el protagonista explica els fets que li han ocorregut en un dia: pot  
expressar fets relacionats amb les seves vivencies, pensaments, sentiments i desitjos.



Després hauràs de redactar les preguntes de l’entrevista per escrit a la llibreta ( com a mínim
5 preguntes)

Seguidament,  hauràs  de  fer  l’entrevista  a  la  persona  que  hagis  triat  i  anotar  les  seves
respostes a la llibreta.

2. COMPRENSIÓ LECTORA













H
o 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):

mailto:omar.alonso@tapiro.cat
mailto:omar.alonso@tapiro.cat


(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”.

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”.

16 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.

17 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.

18 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").

19 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. 

20 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

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


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!

UNA FORTA ABRAÇADA I ENS VEIEM AVIAT, OMAR.

MATEMÀTIQUES

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
















1r ESO D  U.D.5 LA PREHISTÒRIA.

Recordem:

Els historiadors han dividit l’estudi del passat en períodes per poder entendre

millor l’evolució de l’ésser humà fins a l’actualitat.

Aquests període s’anomenen edats de la història i són: la prehistòria, l’edat

antiga, l’edat mitjana, l’edat moderna i l’edat contemporània 

La primera etapa del passat humà és la prehistòria, la qual engloba tot el que

va passar abans de la història (des de fa una 5 milions d’anys a fa uns 6.000

anys).

La  història es va iniciar  amb la  invenció de l’escriptura (fa  5.500 anys),

aquesta etapa es divideix en edats: edat antiga, edat mitjana, edat moderna i

edat contemporània.



La prehistòria la dividim en tres edats: Paleolític (des de fa 5 milions d’anys

fins fa 10.000 anys), el  Neolític (fa 10.000 anys fins fa 6.000 anys) i  l’edat

dels metalls (fa 6.000 anys fins fa 5.000 anys).

En  el  Paleolític es  produeix  el  procés  d’hominització:  procés  evolutiu

mitjançant  el  qual  els  nostres  avantpassats  van  adquirir  els  trets  (les

característiques, que ens defineixen com a espècie (homo).

Què ens caracteritza com a espècie? Què ens fa diferents?

 Bipedisme: poder caminar sobre els dos peus, alliberant les mans per

agafar o manipular objecte i va permetre ampliar el camp de visió.
 Polze oposable:  capacitat  de fer  objectes al  poder utilitzar les mans

com una pinça.
 Mida i complexitat del cervell: va permetre desenvolupar el pensament

i el llenguatge (capacitat de parla).



Exercici 1. Els orígens de la humanitat.

El procés d’hominització es basa en tres aspectes. Completa les frases amb els

conceptes següents:

aparell fonador – capacitat cranial – bipedisme – llenguatge – augment

− El  _______________:  el  fet  de caminar  sobre  dues cames,  alliberant  els

braços per poder manipular objectes.

−  L’  _______________de  la  _________________,  que  fa  augmentar  la

capacitat de raonament.

− El desenvolupament de l’ ___________________i del __________________.

Espècie Característica que li correspon

Ardipithecus
És el nostre avantpassat més antic. 
Era bípede

Australopithecus
D'aspecte molt primitiu en els quals es barregen
els caràcters humans i els simiescos.

Homo habilis Va ser la primera espècie en fabricar eines.

Homo erectus
Va ser la primera espècie en sortir d’Àfrica. 
Va descobrir el foc.

Homo antecessor
Algunes  de  les  restes  més  antigues  d’Europa
pertanyen a aquesta espècie.

Homo neanderthalensis
Va conviure amb l’homo sapiens.
Primera espècie en enterrar als morts

Homo sapiens
És   la   nostra  espècie.  Va  desenvolupar  el
llenguatge o va crear l’art.

Exercici 2. Evolució.



Relaciona. Escriu cada espècie a la característica que li correspon:

Homo sapiens     Homo habilis       Homo erectus     Ardipithecus

_________________: És el nostre avantpassat més antic.

_________________: Va ser la primera espècie capaç d’elaborar eines.

_________________: Va descobrir el foc.

_________________: Va desenvolupar el llenguatge i va inventar l’art.

El  Paleolític és la primera etapa de la prehistòria i la més llarga. S’estén

des de l’aparició dels primers essers humans fins a la invenció de l’agricultura i

la ramaderia: des de fa uns 5 milions d’anys fins fa 10.000 anys. 

Al  Paleolític eren caçadors i recol·lectors, vivien de la caça i la recol·lecció

de fruit silvestres, era una economia depredadora.

Durant el  Paleolític els grups humans es desplaçaven d’un lloc a un altre en

busca d’aliments, sempre s’assentaven al costat d’un riu o un llac (on hi ha

aigua hi ha caça i aliments). Eren nòmades. A les zones càlides vivien a l’aire

lliure mentre que a les zones fredes ho feien en cabanes, abrics o coves.

3. Les condicions de vida al paleolític.

Completa el text amb els conceptes següents:

caçadors-recol·lectors      caça      tribus nòmades      recol·lecció

Els humans del  paleolític  vivien agrupats  en  _________________________i

com  que  no  produïen  aliments  vivien  de  la  _____________,  la

__________________i  la  pesca.  Per  això  diem  que  eren

______________________.

El domini del foc fa uns 500.000 anys, va significar un canvi important: servia

per  il·luminar  les  coves,  per  espantar  animals  salvatges  i  per  cuinar  els

aliments.



La paraula  Paleolític significa “pedra antiga”  i  fa  referència a les  eines de

pedra que fabricaven: Bifaç, punta de fletxa, rascadora, burí o perforador, ...

també en feien de fusta i os: arpó, ham, agulla, ...



Al  Paleolític els  esser  humans  vivien  en tribus,  d’uns  20  o  40  individus,

formades  per  unes  quantes  famílies.  Diverses  tribus d’un  mateix  grup  de

persones formaven un clan.

Les primeres creences dels nostres avantpassats estaven relacionades amb

les  forces de la naturalesa i els astres, a qui veneraven. També creien en

l’existència d’esperits  que els afavorien,  per  aquest  motiu  els  feien  ritus

màgics. L’home de neandertal va ser el primer en enterrar als seus morts. 

Les primeres obres d’art van produir-se fa uns 35.000 anys quan van decorar

amb pintures les parets i els sostres de les coves. Aquest tipus d’art s’anomena

art rupestre.  També van fer  gravats  sobre les parets o ossos d’animals  i

petites escultures anomenades venus (eren deesses de la fertilitat).



Cova d'Altamira [en línia]

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cova_d
%27Altamira#/media/Fitxer:Cave_of_Altamira_and_Paleolithic_Cave_Art_of_Northern_Spain-110113.jpg

4. Busca informació a la xarxa sobre les pintures de la Cova d’Altamira:

on es troben,  quan van  ser  descobertes,  quina antiguitat  es  creu que

tenen, quins animals hi trobem representats, quina funció tenien, ...

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cova_d'Altamira#/media/Fitxer:Cave_of_Altamira_and_Paleolithic_Cave_Art_of_Northern_Spain-110113.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cova_d'Altamira#/media/Fitxer:Cave_of_Altamira_and_Paleolithic_Cave_Art_of_Northern_Spain-110113.jpg


1r ESO E CIÈNCIES SOCIALS

TEMA 1: LA PREHISTÒRIA

La Prehistòria

1. Defineix el terme Prehistòria.

2. Fes un esquema de les etapes en què es divideix la prehistòria segons el material amb 
què es fabricaven les ferramentes.

La vida en el Paleolític. Economia i societat.

4. De què vivien els homes del paleolític? Què vol dir què eren depredadors?

5. Explica perquè eren nòmades els essers humans del paleolític i digues en quins llocs 
vivien.

6. Com s’organitzava la societat del paleolític?

8. Com s’ha demostrat que els homes del paleolític tenien creences religioses? A qui 
divinitzaven?

Les tècniques i invents del Paleolític

9. Quines van ser les tècniques i invents del paleolític?

L'art del Paleolític

10. Què són les pintures rupestres. Quins animals pintaven i perquè ho feien?

11. Quins altres objectes artístics es van fer en el paleolític?

12. On es troben les pintures rupestres més importants de l’època.



ANGLÈS DAILY ROUTINES
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WRITING: INTRODUCING YOURSELF ON A BLOG
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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

1 ESO D y E





















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 
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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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	1r ESO D U.D.5 LA PREHISTÒRIA.
	Recordem:
	Els historiadors han dividit l’estudi del passat en períodes per poder entendre millor l’evolució de l’ésser humà fins a l’actualitat.
	Aquests període s’anomenen edats de la història i són: la prehistòria, l’edat antiga, l’edat mitjana, l’edat moderna i l’edat contemporània
	
	La primera etapa del passat humà és la prehistòria, la qual engloba tot el que va passar abans de la història (des de fa una 5 milions d’anys a fa uns 6.000 anys).
	La història es va iniciar amb la invenció de l’escriptura (fa 5.500 anys), aquesta etapa es divideix en edats: edat antiga, edat mitjana, edat moderna i edat contemporània.
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