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CIÈNCIES NATURALS 1r ESO GRUPS A, B i C 

PRIMERA SETMANA 
ACTIVITAT 1 EL TEMPS DES DE CASA 

Aprofitant que aquests dies ens hem de quedar a casa pots anar observant i anotant el 
temps que fa cada dia. Si fa sol o no, plou, si fa vent, si tens un termòmetre i pots saber la 
temperatura...pots fer una foto del cel amb el mòbil i la pots afegir a l'activitat. 

També et pot ajudar mirar la secció del Temps de les notícies de la TV. 

 

Recordes a quina estació de l'any ens trobem?___________________________ 

 

Què t'agrada més de l'estació de l'any en què ens trobem?______________________ 

 

Recordes a què es deuen les diferents estacions __________________ 

 

Pots anar completant la taula amb les informacions diàries. Per exemple: 

 

 

Dia 1 dilluns 27 d'abril 
 

Fa sol i vent. Quasi no hi ha núvols al cel… 
Temperatura 15 ºC  

Dia  2…………... 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 2 

 

 

 

 

Els divendres de les 12h a les 13h a la cadena la 2 de TVE pots veure activitats de 
ciències naturals a la televisió. 

Intenta mirar-ho i explica'ns en què ha consistit el programa científic que s'ha emès. 

 

 

●  
 DE QUÈ TRACTAVA? 
  
  
  

● QUÈ HAS APRÈS? 
  
   

● T'HA AGRADAT? 
 

 

 



 
 

SEGONA SETMANA 
UNA MISSIÓ MOLT ESPACIAL 

La Laura i en Joan són dos joves amb poders màgics que de tant en tant participen en 
recerques superinteressants... Però la maga que se'ls va aparèixer dins de la llàntia màgica 
els va fer prometre que només els farien servir durant un parell de dies… 

Ara et proposo que escriguis una petita història sobre una aventura del Joan i la 
Laura que comença així: 

 

Era un dilluns d'abril, i la calor començava a treure el cap. La Laura i en Joan estaven 
immersos en una intensa activitat de jocs d’aigua, quan una trucada va aturar 
momentàniament la diversió. Tot i això, no s’ho van pensar ni un moment i van sortir 
com un coet per participar en una nova aventura de recerca. No calia donar-hi gaires 
voltes! Els havien demanat ajuda des de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya 
(IEEC), i fer recerca sobre l’espai i els astres era una experiència tan fascinant que 
valia molt més que una bona estona de jocs d’aigua. 

 

Quan van arribar al centre d'investigació els hi van explicar que disposaven d'un 
telescopi 

amb el qual podrien investigar amb detall diferents exoplanetes que havien 
descobert, en tenien 199 i ens n'hi faltava un per tenir-ne 200!!!!...podrien conèixer si 
hi havia vida extraterrestre, com era la seva atmosfera, quins éssers vius hi podrien 
viure, si té aigua líquida, etc. 

Seria fantàstic descobrir l'existència de vida fora de la Terra...Només tenen 48 h per 
descobrir el que els hi falta!!! 

Els ajudes? 

Continua la història... 

 

ACTIVITAT 3 

** En aquesta columna encercla el nombre que correspon a la teva opció. 

 

QUÈ SÉ I QUÈ HE APRÈS 

 

AUTOAVALUACIÓ ** 

1 No en sé res 

2 Ho sé una mica 

OBSERVACIONS 
PROFESSORA 

 

 



 
 

3 Crec que ho sé bastant 

4 Ho sé i ho puc explicar 

 

1. Què són els 
exoplanetes 

1          2          3        4  

2. Condicions que fan 
possible la vida a la 
Terra 

1          2          3        4  

3. Què és l’atmosfera 1          2          3        4  

4. Paràmetres que 
defineixen el temps 
meteorològic 

 
1          2          3        4 

 

 

ACTIVITAT 4 

COMENTARIS DE L'ALUMNE/A (DIARI D'AULA) 

 

Una vegada fetes les activitats, pots explicar què has fet, com ho has fet, què creus 
que has après i què t'ha resultat més difícil i complicat . Com t'organitzes el temps 
durant el dia i quan realitzes les tasques de ciències...etc.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Feina de Ciències Socials. 

Coneguem casa nostra! 
Molt bones floretes! 

Com ha anat la Setmana Santa? Espero que tot i que la situació no és la desitjada                 
tant vosaltres com les vostres famílies i essers estimats esteu bé. 

Ara toca intentar tornar a la normalitat. A partir del 14 d’abril s’inicia la tercera               
avaluació i toca treballar tant com puguem per tal d’aprofitar el temps al màxim i               
evadir-nos una miqueta d’aquesta situació que ens té a tots amoïnats. 

Tot seguit us proposo tres activitats què haureu de realitzar en els mapes que us               
adjunto sota. 

Com ja recordareu vam fer Europa i Espanya i ara toca Catalunya. Com vam fer               
anteriorment, primer farem la part física, la del relleu (muntanyes, serralades,           
depressions i rius) i després la part política (províncies, comarques i capitals). 

Aquesta setmana us proposo realitzar tres activitats envers la Catalunya física: una            
primera on tractarem les unitats de relleu (activitat que es divideix en dues tasques:              
una primera on haureu de cercar i anomenar els diferents relleus indicats i una              
segona de pintar-los segons el tipus de relleu amb un o altre color). 

Una segona on treballarem la part hidrològica de Catalunya (rius, deltes, golfs i mar)              
també composta de dues tasques: la primera és ubicar i escriure els noms que us               
posaré i la segona és marcar-ho amb els colors indicats. 

Un cop hagueu realitzat ambdues activitats posareu el mapa d’unitats de relleu a             
sota i a sobre el mapa hidrogràfic i els unireu amb celo, pega o el que tingueu per                  
casa, per un costat, restant un mapa topogràfic com a resultat. Aquest ens permet              
veure les unitats de relleu per un costat (foto que m’enviareu al classroom) i les               
unitats hidrogràfiques en el superior (al qual m’hi haureu fet una foto abans que em               
penjareu també al classroom). Finalment, em fareu una darrera foto que           
correspondria al mapa topogràfic (ambdós mapes superposats) al indicar-nos         
diversa informació envers un mateix territori: Catalunya. 

La tercera i darrera activitat consisteix en comprovar què heu après després d’haver              
treballat les unitats de relleu i els rius de Catalunya. Aquesta darrera activitat la              
realitzareu mitjançant els següents enllaços: 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/relleu-de
-catalunya/2e52cb52-3836-463e-b2ec-bd9e9fa3af63   (per les unitats de relleu) 

 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/relleu-de-catalunya/2e52cb52-3836-463e-b2ec-bd9e9fa3af63
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/relleu-de-catalunya/2e52cb52-3836-463e-b2ec-bd9e9fa3af63


 
 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/rius-de-c
atalunya/401fd7a7-ab9e-4f8f-a3c6-7bf33da3a5b2  (pels rius). 

 ACTIVITAT 1: UNITATS DE RELLEU A CATALUNYA. 
Tasca 1: Un cop descarregats i impresos els mapes de Catalunya n’agafarem un en              
el qual hi posarem per títol UNITATS DE RELLEU CATALANES. Per poder realitzar             
aquesta tasca podem utilitzar com a suport el llibre de text pàgines 106 i 107. En                
aquest primer mapa, el qual hem titulat UNITATS DE RELLEU CATALANES, com            
molt bé indica ell seu nom buscarem, ubicarem i escriurem les següents unitats de              
relleu: 
 EN MAJUSCULES I DE COLOR NEGRE poseu el nom allà on correspongui            
de: 

-          PIRINEUS 
-          PREPIRINEUS 
-          SERRALADES COSTANERES 
- SERRALADES PRELITORALS (són dues, cal ubicar i escriure el nom           

a les dues) 
-          SERRALADA LITORAL 
-          SERRALADA TRANSVERSAL 
-          SERRALADA DE MONTSIÀ 

En minúscula de color negre poseu el nom allà on correspongui de: 
-          Depressió Central 
-          Plana de l’Empordà 
-          Plana de la Selva 
-          Plana de Vic 
-          Pla de Bages 
-          Pla d’Urgell 
-          Pla de Lleida 

Tasca 2: Tot seguit, i amb colors de fusta, m’heu de pintar amb els colors que us                 
indico la superfície que ocuparien les següents unitats de relleu en el mapa. Un cop               
pet heu de fer-ne la llegenda en un costat del mapa. 

-          PIRINEUS amb marro fosc 
-          PREPIRINEUS amb marro clar 
-          SERRALADES COSTANERES amb verd fosc 
- SERRALADES PRELITORALS (són dues, cal ubicar i pintar les dues)           

amb verd clar 
-          SERRALADA TRANSVERSAL amb color rosa 
-          SERRALADA LITORAL 
-          SERRALADA DE MONTSIÀ 
-          Depressió Central amb taronja 
- Plana de l’Empordà, Plana de la Selva, Plana de Vic, Pla de Bages,              

Pla d’Urgell i Pla de Lleida amb color groc. 

 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/rius-de-catalunya/401fd7a7-ab9e-4f8f-a3c6-7bf33da3a5b2
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/rius-de-catalunya/401fd7a7-ab9e-4f8f-a3c6-7bf33da3a5b2


 
 

 
 
 
 Serralades, serres, muntanyes... 
 

 
  
  
  
 

 



 
 

 
 
 
ACTIVITAT 2: CATALUNYA HIDROGRÀFICA. 
Tasca 3: Un cop realitzades les dues tasques del mapa de les unitats de relleu               
agafarem un paper vegetal o de forn de cuina i calca la silueta de Catalunya i els                 
diferents rius per tal de realitzar un mapa hidrogràfic el qual podrem superposar al              
de les unitats de relleu permetent-nos estudiar Catalunya tant a nivell d’unitats de             
relleu com les seves xarxes hidrogràfiques. 
Així doncs, el títol del següent mapa a realitzar serà: UNITATS HIDROGRÀFIQUES            
CATALANES. Per poder realitzar aquesta tasca podem utilitzar com a suport el            
llibre de text pàgines 108 i 109. En aquest segon mapa, el qual hem titulat UNITATS                
HIDROGRÀFIQUES CATALANES, com molt bé indica el seu nom buscarem,          
ubicarem i escriurem: 

EN BLAU MAJÚSCULES INDIQUEU ON ESCAU DE: 
-          MAR MEDITERRANI 
-          Riu MUGA 
-          Riu FLUVIÀ 
-          Riu TER 
-          Riu TORDERA 
-          Riu BESÒS 
-          Riu LLOBREGAT 
-          Riu FOIX 
-          Riera del GAIÀ 
-          Riu FRANCOLÍ 
-          Riu EBRE 
-          Riu SEGRE 

En blau minúscula cal posar el nom de: 
-          Golf de Sant Jordi 
-          Golf de Roses 
-          Delta de l’Ebre 
-          Delta del Llobregat 
-          Cap de Creus 
-          Cap de Begur 
-          Cap de Salou 
-          Cap de Tortosa 

Tasca 4: Tot seguit, i amb colors de fusta, m’heu de pintar amb els colors que us                 
indico la superfície que ocuparien les següents unitats hidrogràfiques en el mapa. Un             
cop pet heu de fer-ne la llegenda en un costat del mapa. 

-          MAR MEDITERRANI amb blau cel (blau clar) 
-          Riu MUGA, Riu FLUVIÀ, Riu TER, Riu TORDERA, Riu BESÒS 
       Riu LLOBREGAT, Riu FOIX, Riera del GAIÀ, Riu FRANCOLÍ,  

 



 
 

       Riu EBRE i Riu SEGRE amb blau marí (blau fort). 
-          Golf de Sant Jordi i Golf de Roses amb vermell 
-          Delta de l’Ebre i Delta del Llobregat amb verd 
- Cap de Creus, Cap de Begur, Cap de Salou i Cap de Tortosa amb               

gris. 
 
Mars, rius, golfs, deltes… 
 

 
 

 



 
 

  
 
Un cop hagueu realitzat ambdós mapes posareu el mapa d’unitats de relleu a sota i               
a sobre el mapa hidrogràfic i els unireu amb celo, pega o el que tingueu per casa,                 
per un costat, restant un mapa topogràfic com a resultat. Aquest ens permet veure              
les unitats de relleu per un costat (foto que m'enviàreu al classroom) i les unitats               
hidrogràfiques en el superior (al qual m’hi haureu fet una foto abans que em              
penjareu també al classroom). Finalment, em fareu una darrera foto que           
correspondria al mapa topogràfic (ambdós mapes superposats) al indicar-nos         
diversa informació envers un mateix territori: Catalunya. 
  
ACTIVITAT 3: POSEM-NOS A PROVA! 
La tercera i darrera activitat, tal i com ja us he dit abans, consisteix en treballar les                 
unitats de relleu i els rius de Catalunya mitjançant els següents enllaços: 
 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/relleu-de
-catalunya/2e52cb52-3836-463e-b2ec-bd9e9fa3af63 (unitats de relleu) 
 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/rius-de-c
atalunya/401fd7a7-ab9e-4f8f-a3c6-7bf33da3a5b2   (rius). 
 
Un cop hi hagueu entrar diverses vegades me’n feu una captura de pantalla on em               
mostreu la vostra màxima puntuació tant en l’enllaç de les unitats de relleu com en               
l’enllaç del rius de Catalunya. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/relleu-de-catalunya/2e52cb52-3836-463e-b2ec-bd9e9fa3af63
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/relleu-de-catalunya/2e52cb52-3836-463e-b2ec-bd9e9fa3af63
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/rius-de-catalunya/401fd7a7-ab9e-4f8f-a3c6-7bf33da3a5b2
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/rius-de-catalunya/401fd7a7-ab9e-4f8f-a3c6-7bf33da3a5b2


 
 

 
Feina de Ciències Socials. Setmana 2. 
Coneguem casa nostra! 

Les comarques de Catalunya. 
Bon dia floretes! 
  
Les tasques d'aquesta setmana es centraran en saber ubicar les diferents comarques i             
capitals de Catalunya. 
A partir del mapa polític mut haureu de dividir i ubicar totes les comarques de Catalunya.                
Aquestes les estudiarem a partir de la seva localització: 
  
- Comarques de muntanya 
- Comarques litorals 
- Comarques d'interior 
  
ACTIVITAT 1: El primer que farem serà imprimir o calcar el mapa polític de Catalunya               
(fitxer/atles o llibre de cicle superior de primària). 
 
Tasca 1: Un cop fet escriurem el NOM DE LES COMARQUES, EN MAJÚSCULES i EN               
NEGRE (no heu d'escriure el de les capitals de comarques) seguint el següent ordre:  

1. COMARQUES DE MUNTANYA (situades als Pirineus): 
- COMARCA : LA VALL D’ARAN, ALTA RIBAGORÇA, PALLARS SOBIRÀ, PALLARS JUSSÀ.             

ALT URGELL, CERDANYA, BERGUEDÀ, SOLSONÈS, RIPOLLÈS i la GARROTXA.  
 
2. COMARQUES LITORALS (en contacte amb el mar): 

COMARCA : ALT EMPORDÀ, BAIX EMPORDÀ, LA SELVA, MARESME, BARCELONÈS, BAIX            
LLOBREGAT, GARRAF, BAIX PENEDÈS, TARRAGONÈS, BAIX CAMP, BAIX EBRE, MONTSIÀ,          
PLA DE L'ESTANY, GIRONÈS, VALLÈS ORIENTAL, VALLÈS OCCIDENTAL, ALT CAMP i l’ALT            
PENEDÈS.  
 
3. COMARQUES D'INTERIOR 

COMARCA: NOGUERA, SEGRIÀ, PLA D'URGELL, URGELL, SEGARRA, ANOIA, GARRIGUES,          
CONCA DE BARBERÀ, BAGES, MOIANÈS, OSONA, TERRA ALTA, RIBERA D’EBRE i el PRIORAT.   
  
 
Tasca 2: Un cop hem posat els noms a les diferents comarques pintarem amb llapis de color                 
verd les comarques de muntanya, amb llapis de color marró clar les comarques d'interior i               
amb llapis de color blau les comarques costaneres o litorals. Un cop pintades cal escriure la                
llegenda a la dreta del mapa de Catalunya. 

 1. COMARQUES DE MUNTANYA (situades als Pirineus): 
- COMARCA : LA VALL D’ARAN, ALTA RIBAGORÇA, PALLARS SOBIRÀ, PALLARS JUSSÀ.             

ALT URGELL, CERDANYA, BERGUEDÀ, SOLSONÈS, RIPOLLÈS i la GARROTXA.  

 



 
 

 
2. COMARQUES LITORALS (en contacte amb el mar): 

COMARCA : ALT EMPORDÀ, BAIX EMPORDÀ, LA SELVA, MARESME, BARCELONÈS, BAIX            
LLOBREGAT, GARRAF, BAIX PENEDÈS, TARRAGONÈS, BAIX CAMP, BAIX EBRE, MONTSIÀ,          
PLA DE L'ESTANY, GIRONÈS, VALLÈS ORIENTAL, VALLÈS OCCIDENTAL, ALT CAMP i l’ALT            
PENEDÈS.   
 
3. COMARQUES D'INTERIOR 

COMARCA: NOGUERA, SEGRIÀ, PLA D'URGELL, URGELL, SEGARRA, ANOIA, GARRIGUES,          
CONCA DE BARBERÀ, BAGES, MOIANÈS, OSONA, TERRA ALTA, RIBERA D’EBRE i el PRIORAT.  
 
Finalment feu una fotografia i la pengeu al classroom. Penseu en no posar les capitals de comarca,                 
aquestes les treballarem en la segona activitat de la setmana. 

Comarques i capitals de comarca. 
Bon dia! 
Tot seguit passarem a realitzar la segona activitat envers les capitals de comarca de Catalunya. Per                
poder-ho fer hem de calcar en un full de paper vegetal, paper de forn de cuina, ... un mapa polític de                     
les mateixes dimensions que l'activitat 1. En aquest cas hi escriurem les capitals de comarca, en                
minúscula i en negre (no escriurem les comarques, doncs ja les tenim en el   mapa de l'activitat 1). 
  
ACTIVITAT 2. Ubica i escriu totes les capitals de comarca de Catalunya, en negre i en                
minúscula, en el mapa mut que calcaràs de l'activitat 1 de "Les comarques de Catalunya" (no                
heu d'escriure el nom de les comarques, ja ho vam fer a l'activitat 1). 
  
Us serà més fàcil ubicar les capitals de comarca si tenim tenint l'activitat 1 on vam classificar i pintar                   
les comarques per colors (verd per les comarques de muntanya, blau per les comarques litorals i                
marro clar per les comarques interiors). Així doncs, si posem el mapa de l'activitat 1 sota el mapa de                   
l'activitat 2 podrem localitzar fàcilment les capitals de comarca . 
 

COMARQUES DE MUNTANYA 

COMARCA Capital de comarca 

LA VALL D’ARAN Vielha 

ALTA RIBAGORÇA Pont de Suert 

PALLARS SOBIRÀ Sort 

PALLARS JUSSÀ Tremp 

ALT URGELL  Seu d’Urgell 

CERDANYA Puigcerdà 

BERGUEDÀ Berga 

SOLSONÈS Solsona 

RIPOLLÈS Ripoll 

 



 
 

GARROTXA Olot 

 

COMARQUES LITORALS 

COMARCA Capital de comarca 

ALT EMPORDÀ  Figueres 

BAIX EMPORDÀ  La Bisbal 

LA SELVA  Santa Coloma de Farnés 

MARESME  Mataró 

BARCELONÈS  Barcelona 

BAIX LLOBREGAT  Sant Feliu de Llobregat 

GARRAF  Vilanova i la Geltrú 

BAIX PENEDÈS  El Vendrell 

TARRAGONÈS  Tarragona 

BAIX CAMP  Reus 

BAIX EBRE  Tortosa 

MONTSIÀ  Amposta 

PLA DE L’ESTANY  Banyoles 

GIRONÈS  Girona 

VALLÈS ORIENTAL  Granollers 

VALLÈS OCCIDENTAL  Terrassa/Sabadell 

ALT CAMP  Valls 

ALT PENEDÈS  Vilafranca del Penedès 

  

COMARQUES D’INTERIOR 

COMARCA Capital de comarca 

NOGUERA  Balaguer 

SEGRIÀ  Lleida 

PLA D’URGELL  Mollerussa 

 



 
 

URGELL  Tàrrega 

SEGARRA  Cervera 

ANOIA  Igualada 

GARRIGUES  Les Borges Blanques 

CONCA DE BARBERÀ  Montblanc 

BAGES  Manresa 

MOIANÈS Moià 

OSONA  Vic 

TERRA ALTA  Gandesa 

RIBERA D’EBRE  Móra d’Ebre 

PRIORAT  Falset 

  

Un cop realitzat en feu una fotografia i la pengeu al classroom. Penseu en no posar les comarques,                  
aquestes ja les hem treballat en la primera activitat de la setmana. 

 
Posem-nos a prova! On és ...? 
 
ACTIVITAT 3: Igual que vam fer amb Catalunya física ara podreu adonar-vos de tot allò què heu                 
après posant-vos a prova amb el següent enllaç: 
 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/comarques-de-cat
alunya/1754c6ab-f368-488b-b8ea-b71b2cda1d45 
  
Tot seguit i tenint present la classificació treballada: comarques de muntanya, comarques d'interior i              
comarques costeres poseu-vos a prova en el següent enllaç: 
 
http://innoveduca.com/files/propis/ccss_comarques/llistat_de_comarques.html 
  
Com en l'activitat anterior m'heu de penjar les fotos on consti la vostra màxima puntuació, i si ho voleu                   
dues, una amb els resultats del primer cop que heu entrat a l'enllaç i una amb el de la vostra màxima                     
puntuació. 
  
Ànims que segur que us en sortiu!!!! 

   

 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/comarques-de-catalunya/1754c6ab-f368-488b-b8ea-b71b2cda1d45
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/comarques-de-catalunya/1754c6ab-f368-488b-b8ea-b71b2cda1d45
http://innoveduca.com/files/propis/ccss_comarques/llistat_de_comarques.html


 
 

 

 

 



 
 

 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA                                  1R ESO A, B i C 

ENQUADRAMENT I ESCALA DE PLANS 

Sabies que en el món de les imatges, en la història de l’art (les obres d’art), en la                  
publicitat, en el cinema i en la fotografia s’utilitza l’enquadrament i els diferents tipus              
de plans... 

Havent treballat aquests plans anteriorment, fent un còmic. 

 

Ara et toca, practicar el que has après. 

 

ACTIVITATS: 

1. Fes 9 fotos amb el mòbil i les classifiques. Posa-les en un document Word o               
en un Power Point, a cada foto nombra el pla que li correspon. Finalitzada              
l’activitat me la envies per correu. 

 



 
 

2. Troba una obra d’art entrant en un museu virtual a Internet escull una obra en la                 
qual reconeguis un determinat pla, especifica quin és i després recrea-la, fes-te            
passar per aquest personatge, disfressa’t i converteix-te tu mateix en obra d’art ,             
que et facin la foto i me l’envies per correu. Dient-me quin pla és. 

Aquí tens uns exemples 

Pintura del pintor Vermeer 

 

          Saps quin pla és? 
 
  
        Obra d’art de la col.lecció del Museu Getty 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Saps quin pla és? 
 
Desitjo i espero que gaudeixis en aquesta activitat  !!!! 

 



 
 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA - 1r ESO A B C 
(setmana 1 - del 27 d’abril a l’1 de maig) 

Bones alumnes! Com esteu? Ja ens anem comunicant com podem. Molts de valtros ja ens               
heu fet arribar que esteu bé i ens hem posat molt contents, com no pot ser d’altra manera!                  
De cada vegada tenim més ganes de tornar a la normalitat, però hem de prendre               
paciència... per tornar-nos a trobar: valtros tornar-nos a “fer parlar” i naltros tornar-vos a              
renyar! Quines ganes! 
El que us proposem aquest cop està relacionat amb Sant Jordi. Com ja sabeu el dia 23                 
d’abril és molt important per als catalans. L’amor i la cultura, així com la literatura i la                 
fantasia són els protagonistes de la diada. És un dia que no és festiu... però que l’hem de fer                   
el més especial que puguem. Per això us proposem el següent: un joc amb què podeu jugar                 
sols o amb companyia. Necessiteu un dau. Si no en teniu cap a mà, el podeu fabricar                 
fàcilment amb paper o també hi ha aplicacions a internet: per exemple,            
https://www.tirardado.com. 
Tal com indica la primera graella, heu de tirar cinc cops. I a cada tirada, segons el número                  
que us surti, tindreu una opció. Assenyaleu cada opció.  
Per exemple, si el primer cop que tireu el dau us surt un 4, assenyaleu de la columna “tirada                   
1”, el quadre “cavaller/cavalleressa”. Si el segon cop que tireu, us surt un 2, assenyaleu de                
la columna “tirada 2” la casella on posa “ferotge”. Ho enteneu? Doncs això ho heu de fer 5                  
cops. Quan tingueu una opció marcada a cada columna, les heu de posar a la següent                
imatge/quadre. Al primer apartat, poseu totes les opcions que us han sortit i, amb aquestes               
opcions, ja podeu redactar la vostra llegenda! Ah, no, espera! Sabeu què és una llegenda i                
com se’n redacta una? Us ho expliquem, també. Som-hi! 
Per començar a redactar la llegenda, heu de tindre clar qui és el narrador. 
 

1. Què és el narrador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tirardado.com/
https://www.tirardado.com/


 
 

No entenc la diferència entre els diferents tipus de narradors… Cap problema! Aquí             
en teniu exemples: 

 

2. Quines parts ha de tindre la història? 

3. Què és l’espai narratiu? 

 

4. Els personatges 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Com caracteritzar els personatges? 

 
6. Com distingeixo la llegenda d’altres tipus de textos narratius? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Doncs ara… ja teniu totes les eines per jugar al joc que us hem explicat abans i redactar una                   
llegenda. Abans de redactar la llegenda definitiva en aquest dossier, us recomanem que feu              
els diferents esbossos (versions) en un altre full. Penseu que l’haureu de repassar i trobareu               
errors que haureu de corregir. Us recomanem que ho passeu per algun corrector, com per               
exemple aquest: https://www.softcatala.org/corrector/ 
 
Per cert, ja no hi pensàvem, com a molt tard, el dia 1 de maig ha d'estar feta: podeu                   
compartir-nos el document o enviar-nos-en una foto per mail o, si més no, guardar-la fins               
que ens tornem a veure i llavors la corregirem. 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.softcatala.org/corrector/


 
 

  
 



 
 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA - 1r ESO A B C 
(setmana 2 - del 4 al 8 de maig) 

 

TEXT EXPOSITIU: ACTIVITAT Nº 1  

1.  Llegeix: ELS INCENDIS  
Quan hi ha un incendi al bosc, totes les herbes i major part de              
les llavors i plantes, es fan malbé i els animals pateixen. 

El foc avança entre els arbustos i s’enlaira cap a la capçada dels             
arbres cremant tot el que troba pel camí. Els pins es cremen amb             
gran facilitat i les pinyes s’escalfen i esclaten, escampant el foc           
encara molt més. 
Alguns animals aconsegueixen fugir cap a un lloc més segur però           
sovint, perden les cries pel camí, en canvi d’altres, s’amaguen en           
caus ben profunds per evitar que els arribin les flames i l’escalfor. 

Després d’un incendi, la recuperació del bosc no és fàcil ni ràpida, caldrà esperar              
uns cent anys per tornar a gaudir d’un bosc com el que teníem abans que això                
passes. 
Font del text: Edebé. A bon pas. Llengua. L’aventura de llegir 2. Els Incendis (Adaptat) 
Font de les il·lustracions: Imatges trobades al Google. 

1. Escriu les idees principals exposades en el desenvolupament del text. 

2. Posa una ratlla vertical davant de cadascuna de les parts de l’estructura del text i                
escriu el nom que correspon (els trobaràs a l’esquema següent). 

2.1. Completa aquest esquema a partir de les idees exposades en la lectura.  

 



 
 

3. Ara pensa en UNA INUNDACIÓ. Recorda tota la informació que coneixes, i si cal,               
busca’n més per poder escriure un text expositiu; pots demanar ajuda a la família si               
ho necessites. Seguidament, omple aquest esquema. 

 

 



 
 

 4. Escriu el teu text utilitzant la informació que has escrit en l’esquema anterior. 

 

 

 



 
 

 

 

 

ACTIVITAT Nº 2 

Us proposem que feu un àudio o un vídeo d’entre 20 segons i 1 minut (o més, si                  
voleu) relacionat amb el text expositiu de la primera activitat i ens l’envieu per correu               
electrònic a les adreces següents (es poden posar totes juntes, sempre i quan les              
separeu per comes, tal i com veieu aquí sota):  
merce.gutierrez@tapiro.cat, isaura.figueres@tapiro.cat, joan.massana@tapiro.cat  
Per exemple, us podeu imaginar que s’originés un incendi a la vostra ciutat, barri o               
entorn més proper. Quines accions creieu que s’haurien de fer? 
 
El dia 8 de maig ho heu de tenir llest, tant l’activitat 1 com la 2: podeu compartir-nos el                   
document i l’àudio o enviar-nos-els per mail o, si més no, guardar-los fins que ens               
tornem a veure i llavors ho corregirem. 

 

 

 

 FI DE LES TASQUES DE CATALÀ 

 

mailto:merce.gutierrez@tapiro.cat
mailto:isaura.figueres@tapiro.cat
mailto:joan.massana@tapiro.cat


 
 

EDUCACIÓ FÍSICA: QÜESTIONARI DELS HÀBITS SALUDABLES 

PRIMERA ACTIVITAT 

Enviar-la per correu electrònic o compartir-la per Google Drive a l’adreça: 
omar.alonso@tapiro.cat 

      Marca o subratlla amb el color que prefereixis la resposta correcta. En el cas de no saber 
la resposta pots consultar qualsevol font d’informació (Internet, llibres, preguntant als 

familiars...). 

 

NOM I COGNOMS: CURS/GRUP: 

TEMA 7 PREGUNTES 

1. ACTIVITAT 
FÍSICA 

L’activitat física... 

A) Millora la força, la capacitat de moviment, la flexibilitat i la 
resistència cardiovascular. 

B) Ajuda a estar més relaxats i facilita el descans i la son. 

C) Ens fa sentir millor i dóna més energia per fer les tasques diàries. 

D) Totes són correctes. 

2. HIGIENE Per què és important rentar-se les mans? 

A) Per eliminar de la pell gèrmens i bacteris que ens poden fer 
emmalaltir a nosaltres i a les persones amb qui estem. 

B) Perquè facin bona olor. 

C) Per refrescar-nos quan fa calor. 

D) No és necessari rentar-se les mans. 

 



 
 

3. SEGURETAT Un company ha ensopegat i s’ha donat un fort cop al canell. Se li 
està inflant. Què s’ha de fer? 

A) Fer un massatge. 

B) Netejar la zona amb aigua i sabó. 

C) Posar una tireta. 

D) Aplicar gel o aigua freda. 

4. SALUT Una persona sedentària és aquella que... 

A) Porta un estil de vida actiu: porta a passejar el gos, juga amb els 
amics, va en bici o patinet, practica algun esport, etc. 

B) Té ganes de beure aigua molt sovint. 

C) No fa exercici físic habitualment. Prefereix veure la TV, jugar a la 
consola, el mòbil o l’ordinador, estar a casa sense fer res, etc. 

D) És una persona que no té gaires amics. 

5. ACTIVITAT 
FÍSICA 

Quina és la quantitat d’activitat física recomanada per als infants 
i adolescents? 

A) 60 minuts al dia tots els dies de la setmana. 

B) 30 minuts cinc dies a la setmana. 

C) Cap. 

D) 60 minuts un cop a la setmana. 

6. JOC NET Esteu jugant futbol a l’estona de l’esbarjo i un nen d’una altra 
classe xoca amb tu i cau a terra. Com reacciones? 

A) Li dius que s’aparti i se’n vagi a un altre lloc perquè molesta. 

B) L’insultes perquè t’ha fet perdre la pilota. 

C) T’atures per veure si s’ha fet mal. 

D) No fas res i segueixes jugant. Ja s’aixecarà. 

 



 
 

7. SALUT Quina persona creus que creixerà més sana i forta i quan sigui 
gran tindrà més bona salut? 

A) Estela. No esmorzo mai, no practico cap esport, m’oblido sovint de 
raspallar-me les dents i vaig a dormir tard i em llevo d’hora. 

B) Lucía. Quasi mai menjo verdura ni fruita perquè no m’agraden 
gaire però cada dia jugo a futbol. Em fa mandra raspallar-me les 
dents. Vaig a dormir a les 12 i em llevo a les 8. 

C) Jan. Faig cinc àpats al dia i m’agrada menjar de tot, faig esport 
cada dia, em raspallo les dents després de cada àpat i dormo 8 o 9 
hores cada dia. 

D) Pau. Menjo de tot, però sobretot m’encanten les llaminadures i els 
xiclets. Jugo a handbol i vaig a dormir d’hora perquè acabo molt 
cansat després d’entrenar. 

 

PREGUNTES OBERTES 

 

  

8. VALORS 
 

Quines actituds de joc net observes en 
aquestes imatges? Què està passant? 

Respon a les preguntes a sota. 

A

 

B

 

C

 

D

 

 

IMATGE A: esborreu i escriviu aquí la vostra resposta 

IMATGE B: esborreu i escriviu aquí la vostra resposta 

IMATGE C: esborreu i escriviu aquí la vostra resposta 

IMATGE D: esborreu i escriviu aquí la vostra resposta 

 



 
 

 

 

9. ALIMENTACIÓ 

 

Quin d’aquests menús creus que és 
més sa i equilibrat? I els altres, per què 
no ho podrien ser? Raona la resposta. 

A  

1r plat. Lluç amb 
salsa de pinya.  

2n plat. Pit de 
pollastre a la planxa.  

Postres. Gelat de 
xocolata.  

Beguda. Suc de 
taronja. 

B  

1r plat. Sopa de fideus.  

2n plat. Entrepà de 
formatge.  

Postres. Dues llepolies.  

Beguda. Aigua. 

C  

1r plat. Macarrons 
amb tomàquet i 
formatge.  

2n plat. Filet de 
llenguado 
arrebossat.  

Postres. Iogurt.  

Beguda. Coca 
Cola. 

D  

1r plat. Crema de 
carbassó i 
pastanaga.  

2n plat. Pollastre 
al forn amb 
patates rosses.  

Postres. 
Macedònia de 
fruita.  

Beguda. Aigua. 

 

Opció A: esborreu i escriviu aquí la vostra resposta 

Opció B: esborreu i escriviu aquí la vostra resposta 

Opció C: esborreu i escriviu aquí la vostra resposta 

Opció D: esborreu i escriviu aquí la vostra resposta 

 

 QUINA PUNTUACIÓ CREUS QUE HAS OBTINGUT? 
(totes les preguntes valen 1 punt excepte les dues 

últimes que valen 1’5 punts cadascuna): 

  

 
 

SEGONA ACTIVITAT       MOU-TE A CASA! 

-       D’aquesta activitat no cal que m’envieu res, només es tracta de gaudir amb la família i 
passar bones estones. 

 



 
 

JOC DE LA OCA --- MODALITAT EDUCACIÓ FÍSICA --- PER A JUGAR A CASA. 

-       Us deixo l’enllaç per tal de jugar amb la família online: 

https://view.genial.ly/5e879061260c290e39a07388?fbclid=IwAR0C1wCDWL7XDQA7_3OuH
sD-QuauJDTezaTK9IQp9GE8MMKPbev8LN2z_dY 

-       Per qui no pugui accedir a Internet us penjo aquí el joc en paper per si se’l voleu imprimir 
(si podeu utilitzeu el d’Internet, ja que és molt més dinàmic i interactiu). En el de paper 
només necessitareu un dau i una fitxa o qualsevol altre objecte que faci de fitxa per 
poder jugar. 

 
 

IMPORTANTÍSSIM REALITZAR ACTIVITAT FÍSICA A CASA EN AQUESTS DIES DE 
CONFINAMENT PER NO PERDRE MASSA MUSCULAR I EVITAR ATROFIAR-NOS. 

QUE ES DIVERTIU! 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e879061260c290e39a07388?fbclid=IwAR0C1wCDWL7XDQA7_3OuHsD-QuauJDTezaTK9IQp9GE8MMKPbev8LN2z_dY
https://view.genial.ly/5e879061260c290e39a07388?fbclid=IwAR0C1wCDWL7XDQA7_3OuHsD-QuauJDTezaTK9IQp9GE8MMKPbev8LN2z_dY


 
 

TECNOLOGIA  1r ESO.- Grups A, B i C 

Holaaaaa!!!!! Com esteu? Espero que molt bé. Alguns de vosaltres ja us heu posat                           

en contacte amb mi, però encara en falten uns quants. A veure si us animeu!! 

A continuació trobareu unes activitats que les podeu fer a la llibreta o a                           

l’ordinador (com un vagi més bé). Aniria molt bé que me les enviessiu cada                           

setmana; jo les revisaré i us les tornaré amb aclariments, comentaris, etc. Me les                           

podeu enviar per Drive, fotos des del mòbil,..... com vulgueu. 

Ànims i CUIDEU-VOS!! 

PRIMERA SETMANA: 

EL PROCÉS TECNOLÒGIC 

Anàlisi del problema o de la necessitat 

Com que aquests dies ens hem de quedar a casa, hem decidit renovar la decoració                             

de la nostra habitació. Una manera simple i econòmica de fer-ho és mitjançant                         

unes capes de pintura, però no ho hem fet mai. 

Tasca 1.- 

-  Anàlisi de la necessitat. Explica quina necessitat tenim. 

 

Recerca d’informació. 

Com que no sabem com s’ha de pintar una habitació, hem decidit repartir-nos la                           

feina entre els de casa i buscar informació sobre tres apartats concrets: passos                         

que cal seguir per pintar, càlcul de la pintura necessària i tria dels millors colors.                             

I la informació que hem trobat és la següent: 

 



 
 

Tasca 2.- 

- Recerca d’informació: Quins mitjans podem utilitzar per obtenir la informació i                       

quina informació hem aconseguit? 

  

 

 

Generació i selecció d’idees. 

Ara hem d’escollir els colors i per això se segueixen les recomanacions d’una de                           

les informacions que hem trobat. 

Tasca 3.- 

-  Selecció d’idees: Respon les preguntes següents: 

1.- Si l’habitació té poca llum natural, quin to de color haurem d’utilitzar? Perquè?  

 

 



 
 

2.- Si l’habitació és molt lluminosa, i es vol utilitzar un color semblant al de                             

l’espígol (lila) perquè fa joc amb l’edredó del llit. Et sembla correcta la decisió? 

 

Execució. 

Abans de pintar és convenient fer un pla de treball amb la informació que hem                             

obtingut. També cal calcular la quantitat de pintura amb la informació que tenim. 

Tasca 4.- 

- Perquè quedi més clara la informació, escrivim el pla de treball però, per error,                             

l’hem anotat desordenadament. Fes el pla de treball d’una manera ordenada: 

 

Tasca 5.- 

- Calcula la superfície de l’habitació que s’ha de pintar (parets i sostre) si les                              

mides són les següents: 

     . 4 m de llarg, 2  d’ample i 2,5 m d’alçària. 

     . la superfície de la porta d’entrada i de la porta de la terrassa és de 6 m2.   

 



 
 

 

Tasca 6.- 

- Calcula la quantitat de pintura necessària per a fer dues capes a la paret i al                                 

sostre de l’habitació. 

Avaluació. 

Ja està tot acabat. Ara cal revisar la feina feta i veure com ha quedat. 

Tasca 7.- 

- Escriu, almenys quatre preguntes que hauríem de respondre per a valorar la                          

feina feta. 

 

 

 

 

SEGONA SETMANA: 

INTRODUCCIÓ AL DIBUIX TÈCNIC 

Els mosaics àrabs estan formats per petites peces de vidre o de ceràmica que                           

encaixen unes amb les altres. Aquestes peces són figures geomètriques que                     

s’elaboren a partir de girs, simetries, etc. 

Una d’aquestes figures és l’os nassarita. Per deformació d’un quadrat es pot                       

obtenir una figura geomètrica en forma d’os que té la mateixa superfície del                         

quadrat original. 

 



 
 

 

 

Tasca 1.- 

-   Dibuixa l’os nassarita a partir d’un quadrat de 5 cm. 

- Dibuixa un petit mosaic d’ ossos nassarites semblant al que tens a continuació.                            

El pots dibuixar en un foli o fer peces de cartró o cartolina de diferents                             

colors i enganxar-los fent un mosaic. 

 

CUIDEU-VOS!! 

 

 

 

 

 

 



 
 

Matemàtiques 1r ESO. Grups A, B i C 

 (setmana 1 - del 27 d’abril a l’1 de maig) 
A continuació trobareu unes activitats a realitzar durant les pròximes dues setmanes.            
Una vegada acabades les activitats m'ho podeu enviar per email o Drive (amb fotos              
si cal). 

❏ Concepte de la regla de les prioritats: 

Recordeu que quan apareixen diverses operacions cal seguir la regla de prioritats o 
jerarquia d'operacions (unes s'han de fer abans que les altres): 

● Primer els parèntesis més interns. 
● Després les potències i arrels. 
● Després les multiplicacions i divisions, en l'ordre en què apareguin. 
● Finalment, les sumes i restes, en l'ordre en què apareguin.  

ACTIVITAT 1 

Resol les operacions següents, tenint en compte les prioritats en les operacions: 

Indica tots els passos que has seguit per obtenir el resultat, indicant d’aquesta 
manera la jerarquia de les operacions.  

a) 120 – (4 +12) · 6 + 13 · 7 = 

b) 325 : 13 + 156 : 12 + 2·(128 – 89) = 

c) 33·5:11 + 6·(8+15) – 120:2= 

d) 200 : 25 + 8 · 3 – 15 = 

e) [25 + (140 – 12) · 15] : (27 – 12) f) 2 · 25 – 60 : 12 = 

 

❏  Concepte de potència  

 

❖ Potència d’un nombre és el resultat que ens dona la multiplicació successiva 
d’un número per si mateix. 

❖ Una potència és una manera abreviada d’escriure un producte d’un nombre 
per si mateix.  

 



 
 

En l’expressió de la potència d’un nombre es consideren dues parts: la base i 
l’exponent. 

● La base és el nombre que es multiplica per si mateix 
● L’exponent és el nombre que indica les vegades que hem de multiplicar la 

base 

Per nombrar o llegir una potència diem primer la base i després l’exponent:Si 
l’exponent es un dos elevat al quadrat, si l’exponent es un tres elevat al cub 

En els demés casos es diu elevat a la quarta, a la quinta, a la sisena .... 

  

ACTIVITAT 2 

Expressa en forma de potència i calcula: 

a) 2·2·2·2·2·2·2=                  b) 6·6·6=                   c) 9·9=    d) 3·3·3·3·3·3= 

Completa la taula següent: 

 

  

 

 

 



 
 

❏ Concepte de múltiple i divisor 

Múltiple d’un nombre 

El múltiple d’un nombre és el resultat de multiplicar aquest nombre per 0, 

per 1, per 2, per 3,… per 15,… per 52…per qualsevol nombre natural. 

Per exemple: Escriu múltiples del número 5. 

M(5)= 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,… 500,... 5.000 

 

Divisor d’un nombre 

Els divisors d’un nombre són tots aquells números que el poden dividir i les divisions 
donen de residu 0, és a dir, són divisions exactes. 

Per exemple: 2 és divisor de 10?. 

Sí, perquè si fem la divisió 10:2, em dona una divisió exacta, de residu 0 

(10:2=5 i residu 0). 

  

ACTIVITAT 3 

·         En una divisió el divisor és 12 i el quocient 8. Si el residu sabem que és 4, 
podries dir quin dividend tenim? 

·         Posa els nombres adequats (tens moltes possibilitats) 

....,....,.....,......,.....,..... és múltiple de 24 

....,....,.....,......,.....,..... és divisible per 7 

18 és divisor de....,....,.....,......,.....,.....  

 

·         Troba els cinc primers múltiples dels nombres següents: 

a) 6 

b) 23 

 



 
 

c) 3 

d)101 

·         Escriu tots els divisors dels nombres següents : 

a) D(4) 

b) D(13) 

c) D(18) 

  

Problemes: 

a) Un tècnic guanya 13,50 €/hora. Quant cobrarà en una jornada de 7 hores ? I en                
un mes de 21 dies de treball ? 

  

  

b) Una alumna ha fet el seu «planning econòmic" per anar d'excursió: viatge 142,75             
€, visita al museu 3 €, i dinar 5,50 €. Els seus estalvis són: Un bitllet de 20 €, un                    
altre bitllet de 5 € i dues monedes de 50 cèntims.Quina quantitat li falta o li                
sobra? 

  

c) He comprat per 28,75 € uns guants, una pilota i un llibre. Els guants m'han costat 
6,50 € i la pilota el doble dels guants. Quant valia el llibre ? 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Continuació de la matèria de Matemàtiques 

(setmana 1 - del 27 d’abril a l’1 de maig) 
❏ Nombres Fraccionaris                  (Per Mercè Gutiérrez) 

ACTIVITAT 4 

Creació d’un laberint amb frase amagada i ús de fraccions que no es poden reduir.               
Recorda que per reduir o simplificar una fracció s’ha de dividir numerador i             
denominador pel mateix número. 

 

1-    Escriure el missatge del professor 
2-    Sumar les fraccions on estaven les lletres de l’última paraula que has escrit 
3-    Sumar les fraccions de la primera fila 
4-    Sumar les fraccions de la segona columna 

 



 
 

ACTIVITAT 5 

Construcció d’un dòmino amb fraccions. Recordeu que un dòmino ha de tenir 28 
peces. 

Farem servir fraccions equivalents a les següents. Recordeu que si multipliqueu en 
creu cada parell de fraccions us ha de donar el mateix resultat, llavors així 
sabreu que són fraccions equivalents. 

 

 

 Un cop muntat heu d’explicar com funciona el joc. 

Crear grups de quatre alumnes (jugant per parelles). Podeu aprofitar aquesta           
activitat per jugar a distància amb una videotrucada amb els vostres companys/es de             
classe. Heu de fer quatre partides cada grup. Els grups han d’anotar els resultats              
obtinguts. En aquest cas, guanya el que menys punts ha fet. 

 



 
 

❏  Nombres Enters  

Recordeu: 

 

 Valor absolut d’un nombre es defineix així: 

 

ACTIVITAT 6 

1.  Indica els valors absoluts dels següents nombres: 
a. 327 -157 -92 
b. (-269) 205 -1001 

 

2.  Fes les següents operacions: 
1. 3 +  (-5) =                       12 + (-9) = 
2. 12 – (–14)= 7 – 12 = 
3. 37 – 42 =  – 23 + (– 14) = 

  
3. Treu els parèntesi i després efectua les operacions: 

1. (+5) + (– 6 )  – (– 3)  – (+9) = 
2. (+123) – (–145) + (– 133) – (+135) = 

  

 



 
 

4. Efectua les següents operacions tenint present la regla dels signes: 

1. 4·(-5) = (-7) · (-9)= 
2. (-144) : (12) = (-225) : (-25)= 
3. (+18) · (+7) = (-23) · (32) = 
4. (+625) : (+25) = (+196) : (–28) = 

5. Un centre hospitalari el seu ascensor té nombres marcats del -4 al +6, respon a 
les següents preguntes: 

 

 

 

 

  

 

FI DE LES TASQUES DE MATEMÀTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELIGIÓ CATÒLICA 

 

Complir els manaments i seguir Jesús 

1. Busca a la Bíblia (Biblija.net) el capítol 20 del llibre Èxode i fes aquestes 
activitats: 

a) Copia de manera abreujada els manaments que Déu dóna al poble. 
b) Explica el significat d’aquestes expressions: 

. consagrar el repòs del dissabte 

. jurar en fals pel nom de Déu 

. cometre adulteri 

. acusar falsament 

      2.  Llegeix aquesta llista de condicions i digues quines fan que els nostres 
actes siguin bons o dolents. 

a) Els motius pels quals obrem. 
b) Els fins que perseguim amb la nostra acció. 
c) La bellesa dels nostres gestos. 
d) Els mitjans que utilitzem. 
e) Les conseqüències no volgudes. 

3. Elabora un petit DIARI de confinament (aprox. 10 línies). 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Tasques de música  
Instruccions: 

Aquí teniu les tasques de música per a les dues properes setmanes (del             
27-4 al 8-5) pels alumnes dels grups A, B i C que teniu llibre i no podeu                 
accedir al llibre digital facilitat per l’editorial. Els alumnes que no teniu            
llibre heu de fer les tasques dels grups D i E , i els alumnes que esteu                 
fent les tasques del classroom de música no heu de fer aquestes            
tasques. Llegiu bé tots els punts abans de començar... 

1. Si no vols o no pots, no cal imprimir aquest document. Pots            
fer les activitats en fulls o en una llibreta i enviar-me una foto.             
Els exercicis 7, 10 i 13 son de pràctica instrumental. 

2. M’heu de retornar una foto o un document amb els exercicis           
que no son de pràctica instrumental fets, i si és possible, un            
vídeo o àudio tocant els exercicis 7 i 13. Si no us podeu gravar              
en vídeo o àudio ni podeu enviar la foto o el document digital,             
no passa res, ja m’ensenyareu la feina feta i com toqueu les            
cançons quan ens tornem a veure. 

3. Recordeu que si podeu fer les activitats que us vaig           
proposant en el classroom de música del vostre curs, no caldrà           
fer aquestes altres tasques 

  

  

  

Fins aviat i molta salut!! 

   

 

 

 



 
 

PRIMERA SETMANA 

  

1. Llegeix les pàgines 94 i 95 del llibre (tema 8) i fes l’activitat 2 de la p. 95 sobre                   
una cançó que t’agradi. Has de dir el títol, l’intèrpret i l’estructura o forma amb               
lletres majúscules (A, B,...) com en els exemples. 

  

2. Llegir la p. 96 i escriure les diferències entre música folklòrica i música ètnica. 

  

  

  

3. Llegir la p. 97 i fer l’activitat 6 de la p. 97 

  

  

4. Busca informació sobre l’instrument tradicional que has escollit a l’activitat 
anterior i explica a quina família pertany i fes una descripció de com és i de quin 
material es fa (3 o 4 línies) 

  

  

 

5. Ara recorda les notes escrivint el nom d’aquestes notes musicals. Fixa’t que estan 
ordenades i recorda que la primera nota és un do i, a partir del do agut posem una 
coma (‘) 

  

  

 



 
 

6. Ara copia la cançó Himne de l’alegria en els pentagrames inferiors i posa el nom a 
totes les notes : 

  

 

 

 

 

 

 

 7. Interpreta amb la flauta o amb l’instrument que vulguis (també pot ser el mòbil 
amb l’aplicació gratuïta “Walk Band”) els vuit  primers compassos d’aquesta melodia.  

 

 

 

 



 
 

SEGONA SETMANA 

8. Llegeix la pàgina 98 del llibre i respon aquestes preguntes: 

a)      Quin és el nom artístic i la nacionalitat del músic Juan Esteban Aristizábal 
Vásquez? 

  

b)      Escriu el nom de dos ritmes tradicionals que has llegit 

  

  

c)      Quin instrument (nom i família) està tocant aquest músic a la fotografia? 

  

9. Llegeix la p. 99. Busca informació sobre l’argument o història de “El amor brujo” 
de Falla i escriu un resum de tres o quatre línies. 

  

  

  

  

10.  Recorda com es toca i s’escriu la nota si bemoll 

  

  

 



 
 

11.  Ara escriu el nom de totes les notes de la cançó Titànic (fixa’t que tots els si son 
bemolls ja que hi ha un bemoll a l’armadura) 

 

12.  Copia en els pentagrames les dues primeres línies (introducció) de la cançó 

 

 

  

 13. Intenta tocar amb la flauta la “Estrofa” (3ª i 4ª línies) i l’ “Estribillo” (les tres 
últimes línies) de la cançó 

 

  

FI DE LES TASQUES DE MÚSICA 

 



 
 

ANGLÈS 
Heu de fer les següents tasques al Google Classroom: 

- TASK 5. Weather vocabulary. 
- TASK 6. Weather forecast. 
- TASK 7. Reading: Weather in the UK.  
- TASK 8. Questions 

Els que no teniu possibilitat de treballar amb Google Classroom cal que feu les següents 
activitats i enviar les respostes per correu electrònic.  

TASK 5. Weather vocabulary 

 

 



 
 

 

TASK 6. Weather forecast 

 

 

 

 



 
 

LISTENING: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/weather-fo
recast 

 

 

TASK 7. Answer the questions with a sentence 

1. What day is today? 
2. What season is it?  
3. What’s the weather like today? 
4. What’s your favourite type of weather? 
5. What type of weather do you hate? 
6. What’s the weather usually like in your city or town? 

TASK 8. Reading: Weather in the UK 

Weather in the UK 

The weather affects everyone, and everyone has something to say about the            
weather. This is especially true in a country like the UK that has very changeable               
weather. In the UK the weather from one day to the next can be completely different,                
or even from the morning to the afternoon. The weather can change from being rainy               

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/weather-forecast
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/weather-forecast


 
 

one day to sunny the next, or from strong wind and gales in the morning to snow in                  
the afternoon.  

In the UK there are four seasons, spring, summer, autumn and winter, and the              
weather is different in each of them. However, there is not a sudden change between               
the seasons. The end of the winter season is the same as the start of the spring                 
season. It takes several weeks for the weather to change enough for people to notice               
the difference. 

Summer is the season with the best weather. In general, it is hot and sunny with only                 
a little rain sometimes. However, it can sometimes be cold and wet for one or two                
weeks at a time. British people like to spend a lot of time outside when it is nice in the                    
summer. After the summer is the autumn. In this season, the weather gets colder              
and there are stronger winds, also it will rain more. All the leaves will start to fall off                  
the trees as it is cold. Frost might start to form on the ground towards the end of the                   
autumn. 

Winter is the coldest season in the UK. The temperature will often be at zero degrees                
Celsius. This means that ice will often form on the ground overnight where there              
were puddles. This makes it difficult to walk sometimes. There might also be snow,              
but the UK does not get much snow, mainly just cold rain in the winter. Then when                 
winter ends the spring starts. The temperature will start to get warmer and the winds               
will not be as strong. Plants start to grow again and new leaves form. It is always                 
nice when the spring starts as it means the nice weather in the summer is nearly                
back again. 

Many people in the UK complain about the weather, but as the weather changes so               
much it is very interesting and gives the people something to talk about all year               
round. 

Reading comprehension:  

1.  How is the weather in the UK? 
a)    Boring 
b)    Wet 
c)    Changeable 
d)    Humid 
  

2.  How quickly can the weather change? 
a)    From one week to the next. 
b)    From one morning to afternoon. 
c)    From one day to the next day. 
d)    The weather does not change much. 

 
 
 

 



 
 

3.  How many seasons are there in the UK? 
a)    Two 
b)    Three 
c)     Four  
d)     Five 

  
4.  The weather is the same in each season 

a)    True 
b)    False 

  
5.  Which is the season with the best weather? 

a)    Spring 
b)    Summer 
c)     Autumn 
d)    Winter 

  
6.  When will frost first start to form on the ground? 

a)    In the spring 
b)    In the summer 
c)    In the autumn 
d)    In the winter 

  
7.   Why do people like the spring? 

a)    It means the summer is nearly back. 
b)    It is not winter. 
c)    It is the shortest season. 
d)    It only happens every other year. 

  
8.  All the leaves start to fall off the trees… 

a)    In the spring 
b)    In the summer 
c)    In the autumn 
d)    In the winter 

  
9.  Which is the coldest season? 

a)    Spring 
b)    Summer 
c)    Autumn 
d)    Winter 

  
10.  What is a puddle? 

a)    A small piece of snow that falls from the sky. 
b)    A small pool of liquid on the ground, especially from rain. 
c)    A current of air moving. 
d)    A grey or white mass in the sky made up of small drops of water. 
 

 



 
 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA (1ª SEMANA) 
 

El TEXTO INSTRUCTIVO – VERBOS 1 

1. Lee los textos y completa sus definiciones ¿qué texto es o dónde 
podemos encontrarlo? 

A 

Bienvenido a la red de cajeros del Banco Mercantil 
Inserte su tarjeta 
Marque su clave secreta de 4 dígitos 
Recuerde no brindar su información personal a nadie ni aceptar ayuda de extraños 
Seleccione el tipo de operación que desea realizar: 
– Depósito – Extracción/adelanto – Transferencia 
– Consultas – Gestión de claves – Compras/recargas 
 

Instrucciones para utilizar el cajero automático 
 

B 
  
Introduce la ropa en la lavadora 

 Cierra la puerta de la lavadora 
Añade el detergente en el primer compartimiento, y/o la lejía en el segundo, y/o el 
suavizante en el tercero 
Selecciona el programa de lavado de acuerdo al contenido: rápido, intenso, delicado 

 
  

C.  
  
Pelar y picar los tomates, la cebolleta y el pepino en cuadros muy pequeños y colocar 
en una ensaladera. 
Lavar, secar y picar las hierbas igualmente y añadir a la ensaladera. 
Dejar el cuscús en remojo unos minutos hasta que esponje. Luego añadir a la mezcla. 
Verter el aceite, agregar la sal y rociar con limón, luego remover todo. 
Cubrir la ensaladera y meter al refrigerador dos horas antes de servir. 
  
 
 

  

 



 
 

D. 
  
Vierta el contenido del sobre en un vaso. 
Añada agua y espere a que el preparado se disuelva completamente. 
No tome el medicamento en ayunas. 
No olvide seguir las instrucciones de su médico o farmacéutico. 
 

 
  

E. 
  
Lee el siguiente texto con atención. Busca las categorías gramaticales flexibles y subráyalas. 
Clasifícalas en la siguiente tabla. Después, escribe una redacción y usa las mismas palabras 
que has subrayado. Revisa la ortografía de tu redacción. 

 
  
Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textos-instructivos 

 
 
 

RECUERDA: Generalmente, escribimos textos instructivos con… 

Infinitivo: cortar, poner, servir 

Imperativo: orden directa a 2ª persona del singular y plural: estudia, estudiad. 

Presente de subjuntivo: orden negativa directa 2ª persona del singular y plural: no 
estudies, no estudiéis. 

Presente de subjuntivo: orden directa y orden negativa 3ª persona del singular y 
plural (usted, ustedes): lea, lean, no lea, no lean. 

 

2. Fíjate en los textos de la actividad 1 y completa la tabla. 

 

texto verbos ejemplos 

A  presente de subjuntivo  inserte, marque, recuerde, seleccione 

   

   

 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-textos-instructivos/#ixzz6KKu9uXBF


 
 

   

   

 
 

3. Escribe en la tabla escribiendo los verbos que representan estas 
imágenes. Añade un dibujo para formar otro verbo y completar la tabla. 
 
 

 
imagen 
 

 
infinitivo 

 
imperativo 

 
presente de subjuntivo 

 

 
 

 
 
hacer ejercicio 

  

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
no duermas 

 
 

 
 

  
 
 
lee  

 

 

 
 
 

   

 

 

   

 



 
 

 
 

 

 
 
 

   

 

 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 

4. Subraya las opciones correctas. 
  

Utilizamos el imperativo para… 

  

Dar consejos: Lávate las manos.    Hablar del presente: Estudié mucho ayer. 

Explicar historias: Un día me caí.            Dar instrucciones: Añade el queso.  

Dar órdenes: Recoge la habitación. Escribir notas: Llegaré a las siete. 

  

  

  
5. Utiliza los verbos de la tabla de la actividad 3 y escribe consejos para 

llevar bien el confinamiento con imperativo y presente de subjuntivo. 
  

No duermas más de ocho o nueve horas al día… 

 

 

 

 

6. Mira las tablas de conjugación verbal de los anexos del libro de texto y 
marca la opción correcta: 

  
a. La forma Comprar es un verbo… 

 



 
 

en forma impersonal  
en modo subjuntivo  
en modo indicativo 
b. En la oración El otro día encontré el sobre el verbo está en… 
en modo subjuntivo 
en modo indicativo 
en gerundio 
c. En la oración beba dos litros de agua al día el verbo está en… 
en modo subjuntivo 
en imperativo 
en modo indicativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA (2ª SEMANA) 
 
 

 



 
 

El CORREO ELECTRÓNICO – VERBOS 2 

  
  

1. Lee el siguiente texto y escribe V si es verdadero o F si es falso. 
  
  

De: Patricia Mayoral 

Asunto: Visita a Barcelona 

  
Hola Anna, 
  
¿Cómo estás? Espero que estés contenta de haber terminado los 
exámenes del curso. 
  
Te escribo para preguntarte cuándo vas a venir a pasar un fin de 
semana a Barcelona. El próximo fin de semana hay un concierto de 
Friends, es un grupo de música pop que me gusta mucho. ¿Te 
apetece venir? No sé si tienes pensado qué quieres hacer cuando 
vengas. Sé que te gustan mucho los museos, pero… ¡creo que ya los 
has visto todos! 
  
El otro día vi a tu amiga Laura. Estaba sentada en una cafetería cerca 
de mi casa. Me presentó a su novio y me dijo que la avisara cuando 
estuvieras por aquí. 
  
Bueno, ya me escribirás y me dirás si podrás venir. Vendré a 
buscarte a la estación. ¿Me avisarás cuando llegues?  
  
¡Qué ganas tengo de que vengas a verme! 
Ojalá que puedas venir pronto. 
  
Hasta pronto 
  
Patricia. 
  

 
 
 

 



 
 

En este correo electrónico hay saludo inicial pero no hay despedida. 

Patricia hace una propuesta a Anna para el próximo fin de semana. 

En el texto, hay un párrafo nuevo cuando se cambia de tema. 

Patricia le explica a Anna cómo le va la vida. 

Los signos de interrogación y admiración solo aparecen al final de la oración. 

Patricia expresa deseos al principio y al final de su correo. 

 
 
 

2. Clasifica las formas de indicativo de los verbos subrayados en la carta de 
Patricia en la siguiente tabla. 

  

verbos en pasado verbos en presente verbos en futuro 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
 
   
3. Patricia le ha escrito un correo a su amiga Anna. ¿Lo hubiera escrito igual 

si el correo fuera para su profesora? Decide si las siguientes expresiones 
son propias del estilo formal o informal. 

  

- Oye, ¿cuándo vas a venir? 

- Un saludo 

- Espero que estés bien 

- ¡Nos vemos pronto! 

- Pásame los apuntes de mates 

- ¿Cómo te va? 

- Te agradezco de antemano tu colaboración 

 



 
 

- Cuídate mucho 

- ¿Podrías enviarme las actividades de la semana pasada? 

- A ver si quedamos y nos ponemos al día 

 
 

RECUERDA: 

- En el correo electrónico debemos especificar siempre el asunto. 

- Es necesario iniciar el correo con un saludo y cerrarlo con una despedida y 

nombre al final. 

- Debemos cambiar de párrafo al cambiar de tema. 

  

  

4. Escribe un correo a Patricia como si fueras Anna. Piensa que debes 
responder a su correo teniendo en cuenta lo que te pregunta y 
respondiendo a sus propuestas. 
 

De: 

Asunto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Fíjate en la expresión que utiliza Patricia para formular buenos deseos: 
  
Ojalá que puedas venir pronto. 
  

 



 
 

  
Utiliza estas expresiones para formular buenos deseos como mensaje para          
las personas que estos días están en el hospital: personal sanitario, personal            
de servicios, pacientes ingresados… Guarda estas oraciones: las necesitarás         
para completar la actividad de la postal de Visual y Plástica que os va a               
proponer la profesora Eva Ruiz en el próximo dossier de tareas. 
  
Ojalá que… 

Deseo que… 

Me gustaría que… 

Espero que… 

  
 

REPASO DE ORTOGRAFÍA POR MERCÈ GUTIÉRREZ 

 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN:  
 

A- EL PUNTO 
 
 El punto, que indica una cierta pausa en la lectura, se usa: 

1) Al final de un escrito: punto final. 
2) Al final de una oración, para indicar que lo que precede tiene sentido             

completo. Se llama punto y seguido cuando se sigue escribiendo sobre el            
mismo tema en el mismo renglón. Se llama punto y aparte cuando el período              
siguiente se refiere a un tema diferente y se escribe en distinto renglón. 

- Por fin llegamos a la sierra. Había caído una gran nevada. El             
puerto de acceso estaba en malas condiciones. 

Mientras el conductor colocaba cadenas en las ruedas        
posteriores del autocar, nos entretuvimos cantando. Así pudimos        
llegar a la cima. Al llegar, el autocar quedó vacío en un momento. 

  

3)  Detrás de las abreviaturas: etc., Uds., Srta., Dr. 
4) Cuando en el diálogo se usen rayas, el punto irá después de la raya. 

¿Eso es lo que he de hacer yo? _. dijo Sam_. Y tú ¿qué vas a hacer? 

 



 
 

5) Después de los signos de interrogación y admiración, no se pondrá punto,            
pues tales signos sustituyen al punto. 

¡Si estás hablando! chilló Fernando ¡Si no paras de hablar! Ahora sigue … 
¿No puedes decirlo ahora? Ahora no hablo. 

  

6) Se puede poner punto en las cifras tras las unidades de mil y de              
millón, pero jamás en los números de años o de teléfono. 

-  Les ha costado 2.300 €. 
- Señorita, he marcado, como me dijo, el prefijo 915, y luego el             

número 31313, pero no con- sigo comunicación. 

-  Mi número de documento de identidad es el 23.575.575. 

-  El accidente ocurrió en 1989, pero todavía no le han indemnizado. 

-  Ya tienen más de 25.000 socios. 

 

 

 

 B- LA COMA 

 



 
 

1) El vocativo (palabra que sirve para nombrar al interlocutor) se escribirá           
seguido de coma si va delante de la frase; pondremos coma delante y detrás              
si va en medio de la frase, si va al final de la frase la coma irá delante. 

-  Camarero, triganos otro café. 

-  No sabes, Juan, cuánto lo siento. 

-  No me has entendido, Luis. 
 

2) Para separar palabras o frases de una misma clase que forman una serie, a              
menos que mediare alguna de las conjunciones y, e, ni, o. 

-  La tarde estaba gris, fría y triste. 

-  María, Juan, Luis e Inés van de paseo. 

-  Se produjo mucho trigo, arroz y maíz. 

-  Ni el joven ni el viejo vendrán. 
 

3) Para separar unas oraciones de otras en las cláusulas que constan de varias,             
vayan o no precedidas de conjunción. 

 

- Todos mataban, todos se compadecían, ninguno sabía detenerse. 
- Al apuntar el alba cantan las aves, y el campo se alegra, y el ambiente cobra                

movimiento y frescura. 
 

4) Cuando se interrumpe el sentido de la oración y se intercalan palabras o             
frases, éstas irán entre comas. Por este mismo motivo, van entre comas o             
seguidas de coma expresiones como éstas: por último, esto es, es decir, en             
fin, por consiguiente, sin embargo, no obstante, etc. 

-  El accidente, según la policía, fue provocado. 
- La verdad, escribe un político, se ha de sustentar con razones y             
autoridad. 

-  Dime, por último, la capital de Francia. 

 

5) Cuando se invierte el orden regular de las palabras en la oración, debe             
escribirse coma al fin de la parte que se adelanta (orden regular: sujeto,             
verbo, atributo o complementos). 

-  Donde se gasta más que se gana, viene pronto la ruina. 

 



 
 

-  Porque las cláusulas no estaban claras, nadie firmó el contrato. 

-  Cuando paró de llover, salió el sol. 

-  Con serenidad, el capitán sujetó el timón. 

-  Si eso es verdad, hiciste bien 

6) La ausencia o supresión del verbo se suele suplir con coma. Esto es muy              
corriente en los refranes. 

-  El mejor alcalde, el rey. - La mejor estufa, el sol. 
-  Año de nieves, año de bienes. - Luisa es alegre; Juana, triste. 

7) Se pone coma después del lugar desde donde se escribe una carta. 

-  Zaragoza, 14 de febrero de 1998 

8) Se pone coma para separar la calle del número 

-  Calle Asín y Palacios, 12. 

9) Se pone coma entre el nombre propio de una persona y su seudónimo o              
apodo. 

-  José Martínez Ruiz, Azorín - Juan Tola, el Chinche. 

10)Estas palabras y expresiones pueden llevar coma delante, detrás y          
delante y detrás: además, al menos, a pesar de todo, así,           
asimismo, de todos modos, de todas formas, en cambio, en efecto,           
en general, en fin, es decir, mejor dicho, no obstante, o sea, pero,             
pues, por consiguiente, por ejemplo, por lo menos, por supuesto,          
sin embargo. 

  

11)Hay oraciones introducidas por los pronombres relativos (que ,         
cual, quien, cuyo) que sirven para explicar o aclarar. Estas          
oraciones van entre comas. 

-  El más alto, que vestía pantalones vaqueros, nos ayudó a saltar. 

 

 

 

1. Las siguientes frases están escritas sin puntos ni comas. Pon estos           
signos donde hagan falta. 

 

 



 
 

●  Una noche cuando las calles estaban desiertas se oyó una explosión 
●  El domingo en efecto llegó Rebeca La niña sólo tenía once años 
●  La casa se llenó de humo No podíamos respirar 
●  Te aseguro María que no tienes razón Piénsatelo mejor 
● Allí tomaban café contaban chistes jugaban al dominó y lo pasaban bien 

 

2. Coloca el punto donde lo requieran las frases siguientes; escribe con           
mayúscula la palabra que sigue al punto: 

 

1. Se llenó el bus nadie llegó tarde. 
2. La prueba fue demasiado difícil todos reprobaron. 
3. ¿Qué es la vida? he ahí el problema. 
4. El lago estaba tranquilo caía la noche. 
5. Empezó el eclipse dejamos de cenar. 
6. Llora se siente abatido nadie lo comprende. 
7. No dejes de comer bien mañana saldremos de gira. 
8. Llegaron todos la cena empezó hubo comentarios. 
9. Los alumnos protestaron el maestro se disgustó el director concilió los 

intereses de todos. 
10.Asistí a la ceremonia noté rostros enfadados. 

3. Anota las comas que falten en los siguientes ejemplos: 

1. Andando el tiempo realizaremos nuestros planes. 
2. Me insistió mas no acepté. 
3. Llegué nadie me esperaba. 
4. Hermano presta atención. 
5. Salieron exentos Pedro Juan Antonio Rosa y Luis. 
6. Quien calla otorga. 
7. Confundí las llaves no pude abrir la puerta. 
8. Iré contigo aunque estoy muy cansado. 
9. Niños dejen de gritar. 
10.Al declarar ante un juez cayó en contradicciones.   

 



 
 

 
 

Si queréis repasar los signos de puntuación, podéis clicar en el siguiente enlace y              
una vez allí, vais a SINTAXIS - SIGNOS DE PUNTUACIÓN:  
http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm 

Además, también podréis repasar allí los temas del 1ª y 2º trimestre. 
 

 

 

 

 

 

 FIN DE LAS TAREAS DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÈTICA I VALORS (tasca al Google Classroom) 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


