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CIÈNCIES NATURALS  

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 dimarts 28 d'abril 
 

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

Dia  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 
ACTIVITAT 2 

Intenta explicar  algun fet que hagis vist o sentit aquests dies, que t’hagi cridat l’atenció i 
que estigui relacionat amb la natura, per exemple, aquests dies se senten més els cants 
dels ocells, per què et sembla què passa això? Veus els arbres més verds o florits des de 
la finestra de casa?  

 

ACTIVITAT 3 

 

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciències Socials. 
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). 

Durant el Paleolític els éssers humans: 
- vivien en tribus nòmades. En habitatge rudimentari: a prop dels rius, a l’aire lliure,              

coves, abrics o en cabanes fràgils. 
- vivien de la caça, la pesca i la recol·lecció de fruits (economia depredadora). 
-       Les seves eines eren de pedra tallada (sobretot de sílex), os, banyes i fusta. 
-       Vestien amb pells d’animals 
- Desenvolupen l’art rupestre. Les pintures parietals són pintures realitzades a           

les parets de les coves: amb finalitats màgiques, zoomòrfiques (representaven          
animals: bisons, cérvols, cavalls, ...) i policromes (utilitzaven diferents colors,          
realitzats amb pigments naturals, cendres, terres argiloses, ...) i naturalista (pretenien           
que semblessin reals). També trobem relleus en coves o objectes petits (banyes,            
os o fusta) i venus: petites escultures (figures) amb finalitat màgica           
(fertilitat/reproducció).  



 El Neolític: 
Fa uns 10.000 anys, a l’Orient mitjà es donarà el pas del Paleolític al Neolític. En                
aquest moment els éssers humans van aprendre a conrear la terra (aparició de             
l’agricultura) i a domesticar animals (aparició de la ramaderia). 

Aquests fets van suposar que els grups de persones passaran de nòmades a             
sedentaris, és a dir que s'estableixen de manera permanent en un lloc, sorgint els              
primers poblats, a prop dels rius.  

 

Aquesta nova forma de vida va aparèixer en llocs concrets del Pròxim Orient, en              

l’anomenat Creixent Fèrtil (terres banya-des pels rius Nil, Èufrates i Tigris) cap al             

8000 aC. 



Activitat 1: Cerca en el mapa els rius principals que regaven i donen aigua a les                
terres del Creixent Fèrtil. Cal escriure el nom de cadascun dels rius en el seu lloc. 

 

Durant el Neolític es va desenvolupar la propietat privada i es van fer més grans les                
desigualtats socials entre els membres del grup. 
 
Al llarg del Neolític es produiran tot un seguit d’avenços tècnics molt importants: 
 
a) Les eines de pedra seran de pedra polida. Realitzaran noves eines com l’aixada,             

la falç, el molí per moldre gra, la destral de pedra polida, ... 
b) Es va començar a elaborar teixits, mitjançant telers rudimentaris (molt senzills). 
c) Es va inventar la ceràmica, que es modelava a mà, permetent fer atuells per              

guardar el gra i bols per menjar o cuinar. 



 

Activitat 2: Identifica cadascun dels següents estris i explica’n la seva funció. 

 



Activitat 3. Enumera i descriu els tres avenços tècnics més importants del neolític. 
1. _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________2.______

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________3. 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

L’art i les creences van canviar en el neolític. Al llarg d’aquest període les persones               
adoraven les forces de la naturalesa (pluja, Sol, vent, aigua, ...) també tenia molta              
importància el culte a la fertilitat (mitjançant petites figures: deesses de la fertilitat). 
 
Al llarg del paleolític les pintures generalment representaven animals, eren policromes i            
realistes. En el neolític les pintures representen animals i persones de manera molt             
esquemàtica (gens realistes) representant escenes (accions, fets, històries),        
generalment eren monocromes (es pintaven amb un sol color). Aquestes s'anomenen           
pintures llevantines perquè les primeres es van trobar al llevant de la península             
Ibèrica. 

 



Activitat 4. A partir del primer dossier que vas realitzar, on explicàvem les             
característiques de l’art rupestre en el paleolític i d’aquest d0ssier, on hem tractat             
l’art durant el neolític omple el quadre següent: 

 PALEOLÍTIC NEOLÍTIC 

Cronologia. De quan a quan     
va? 

  

Com s’anomena el seu art?   

En quina zona de la     
península Ibèrica en podem    
trobar exemples? 

  

Quines figures hi   
representen? 

  

Monocromes o  
policromes? 

  

Esquemàtiques o realistes?   

 



 

 

 
 



Activitat de síntesi: A partir de la imatge anterior identifica i descriu les activitats i               

innovacions que es produïren en el neolític. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATALÀ: Comprensió lectora 

 

 



 

 
 
 



7.. Després d’haver llegit la lectura t’has convertit en un treballador/a del zoo de              
Barcelona i el zoològic necessita que tu, que ets un expert en dracs de Komodo, facis un                 
vídeo on expliquis on solen viure, que mengen, quines son les seves característiques,             
entre d’altres qualitats del drac. Un cop tinguis fet el vídeo sobre el dragó de Komodo                
l’has d’enviar a susana.garcia@tapiro.cat si eres de 1E i si ets de 1D a              
xenia.gil@tapiro.cat. 

 

ORTOGRAFIA 

 

mailto:xenia.gil@tapiro.cat


 

 

 

 



Expressió escrita: descriure un personatge 

 

 



Expressió escrita: descriure un lloc 

 

 



ANGLÈS 
 

Heu d’anar al vostre correu de l’institut i clicar els puntets de dalt a la dreta. Si no                  
recordeu el correu o la contrasenya podeu consultar a les tutores. Recordeu que la              
contrasenya és TAPI en majúscules i 4 números més. 

  
Una vegada esteu dins al correu de l’institut, busqueu la icona del Google Classroom i               

introduiu el codi de la classe g5p5wky.  
  

Us dono 3 opcions per treballar durant la quinzena. En la mesura que pugueu, les               
opcions 1 i 3 són les preferibles.  
 
La opció 2 és només per aquells que tenen dificultats treballant amb els dispositius              
(mòbil, tauleta o ordinador) connectats a Internet. 
  

  
OPCIÓ 1 
Fer les activitats que hi ha al GOOGLE CLASSROOM de la vostra classe. Heu d’anar a                
TREBALL DE CLASSE i fer les activitats de la quinzena. Quan entregueu una tasca              
m’arriba directament al correu i quan està corregida rebreu una notificació amb la             
valoració i els comentaris.  
  

  
OPCIÓ 2 
Per si algú no té accés a Internet o bé té molts problemes treballant amb el Google                 
Classroom us poso uns exercicis similars que heu de fer durant aquesta quinzena.  
Teniu diferents maneres d’entregar la feina: 

1.     En un document de word o similar amb les respostes.  
2. Feu els exercicis a la llibreta, feu una fotografia i m’ho envieu per correu               

electrònic.  
  
OPCIÓ 3 
Podeu fer les activitats de la opció 1 i de la opció 2. És a dir, les activitats del Google                    
classroom i les activitats d’aquest document.  
  
 
 
 



 

 



 



 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



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 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_3OuHsD-
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


EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

 

Fes la teva pròpia textura visual! 

Material necessari: 

- Làmina DIN A-3 
- Pegament de barra 
- Revistes, diaris, paper de regal,.... de diferents colors 
- Tisores 
- i… Molta imaginació! 

Procediment: Fent servir papers de diferents colors i estampats que trobis en 
revistes, diaris,... crea la teva pròpia habitació. Utilitza la teva imaginació per crear 
el sostre, les catifes, les parets, els mobles,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matemàtiques 1r ESO. Grups D i E 

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). 

  

PRIMERA SETMANA 

  

·         Resol 

  

 

 



 

 

SEGONA SETMANA 

  

Recorda! 

 



 

 

Ara, resol 

1.- Defineix què és una... (i fes el seu dibuix corresponent) 

- Recta: _____________________________________________________________ 
___________________________________________. 

- Semirecta:_____________________________________________________ 
___________________________________________. 

- Segment: _____________________________________________________________ 
___________________________________________. 

  

2.- Observa les rectes i digues si són perpendiculars, paral·leles o secants. 

 



3.- Dibuixa: (utilitza el regle) 

 Rectes perpendiculars                              Rectes paral·leles                         Rectes secants 

  

  

  

 

4.- Dibuixa un punt P i traça 4 RECTES que passen per ell. 

  

  

 

  

5.- Assenyala dos punts qualssevol, M i N, i traça una recta “t” que passe per ells. 

  

  

  

  

6.- Assenyala un punt qualsevol P i dibuixa dos semirectes, A i B, que passen per P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TASQUES DE MÚSICA 

Instruccions: 

Aquí teniu les tasques de música per a les dues properes setmanes (del             
27-4 al 8-5) pels alumnes amb adaptació curricular i aquells que no tingueu             
llibre i no pugueu accedir al llibre digital facilitat per l’editorial. 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 3, 4 i 7 son de                 
pràctica instrumental. 

2. M’heu de retornar una foto o un document amb els exercicis 1, 2, 5 i 6 fets, i si                   
és possible, un vídeo o àudio tocant l’exercici 3 i 7. Si no us podeu gravar en                 
vídeo o àudio i no podeu enviar la foto o el document digital, no passa res, ja                 
m’ensenyareu el que heu fet i com toqueu les cançons quan ens tornem a              
veure. 

3.      Recordeu que aquell qui vulgui i pugui, pot fer les activitats que us proposo 
en el classroom de música del vostre curs i no caldrà fer aquestes tasques 

  

Fins aviat i molta salut!! 

 

 

PRIMERA SETMANA 

  

1. Escriu 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 (‘) 

  

 

  



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

 

 

 

  

3. 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 

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

 



  

5. 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)

 

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

 

 

 

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

 

FI TASQUES DE MÚSICA 



LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA (1ª SEMANA) 
 

EL TEXTO INSTRUCTIVO – VERBOS EN IMPERATIVO 
 

1. Observa la imagen y responde a las preguntas de comprensión: 
 
 

 

 
 

 
a. ¿Qué se recomienda hacer al menos una hora al día? 

b. ¿Es recomendable comer dulces cada día? 

c. ¿Qué alimentos son los más recomendados para consumir diariamente? 

d. ¿Es recomendable beber más de un litro de agua al día? 

e.  ¿Qué lugar de la pirámide crees que ocuparía una bolsa de patatas fritas? 



f: ¿De qué alimentos debemos regular su cantidad según nuestro grado de actividad 

física? 

2. Fíjate en la propuesta de menú del Restaurante la Terracita y completa un diálogo en el                
restaurante. Utiliza la información de la pirámide de la alimentación sana y ten en              
cuenta que María come más sano que Pedro. 

 
 

RESTAURANTE LA TERRACITA 
MENÚ DEL DÍA 

  
PRIMER PLATO 

Ensalada de aguacate con mayonesa 
Embutidos con tostadas 
Canelones con bechamel 

SEGUNDO PLATO 
Paella de marisco 

Tortilla de espárragos y calabacín 
Bistec con patatas fritas 

POSTRE 
Helado 

Fruta de temporada 
Tarta de manzana 

  
Bebida: agua, zumo de naranja o refresco 

 
CAMARERO: ¿Saben ya lo que van a pedir? 
 
MARÍA: Sí. Yo de primero… 
  
PEDRO: Pues yo… 
 
CAMARERO: ¿Y de segundo, qué van a tomar? 
 
MARÍA:  
  
PEDRO:  
 
CAMARERO: ¿Tomarán postre? 
 
MARÍA:  
  
PEDRO: 
 
CAMARERO: ¿Qué desean para beber? 
 
MARÍA:  
  
PEDRO: 



 
CAMARERO: Muy bien. Ahora les traigo las bebidas. 
 
 

3. Estos días en los que debemos estar en casa y no podemos ir a un restaurante, solemos                 
aprovechar el tiempo para hacer recetas nuevas. Fíjate en estas recetas de cocina: busca              
los verbos y reescribe las instrucciones cambiando los verbos por su forma en             
imperativo. 

 

 

 
PRESENTE   →   IMPERATIVO 
  
  

1. Aplana el pan de molde con el rodillo. 

2.   

3.  

4.  



 

 

 
INFINITIVO     → IMPERATIVO 
 

1. Lávate las manos. 

2.   

3.  

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 



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. Escribe una tabla de consejos para estar bien estos días en casa. Básate en los dibujos y                 

escribe los verbos en imperativo. 
 

                                 
 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

 
 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA (2ª SEMANA) 
 

LA TARJETA POSTAL – VERBOS EN PRESENTE 

 

1. Ordena el texto para escribir una postal a Jaime. 

  

Hola Jaime 

También estamos teniendo mucha suerte con el tiempo… 

…porque hay muy buen ambiente en la calle y los museos son 

impresionantes. 

¡Un saludo! 



Hasta pronto 

…así que hemos aprovechado para visitar parques y caminar. 

¿Qué tal estás? ¡Tenías razón! Londres es una ciudad muy especial… 

Gracias por tus recomendaciones. 

 

 

2. Marca la opción correcta. 

Una postal es… 

  

a. Un texto largo en el que explicamos cada día todo lo que nos ha pasado. 

b. Un texto breve con el que explicamos nuestra experiencia en un viaje. 

c. Una nota de agradecimiento para un amigo. 

d. Un escrito para preguntar dudas sobre qué visitar en otras ciudades. 

 

 

3. Lee la carta que le escribe Patricia a Anna y completa con y, j o x cuando sea necesario. 

RECUERDA 

Se escriben con j: 

· Las formas de los verbos que llevan el sonido j y que no tienen ni g ni j en su infinitivo. 

· Las palabras que comienzan y terminan en aje o eje. Excepto las palabras agenda, agencia y agente. 

Se escriben con y: 

· Las palabras que terminan en los diptongos -ay, -ey, -oy, -uy, menos algunas excepciones, como fui. 

· Las formas de los verbos que llevan el sonido y (ye) y no tienen ni y ni ll en su infinitivo. 

Se escriben con x: 

·      Las palabras que comienzan por los prefijos ex- y extra-. 



· Las palabras que comienzan por la sílaba  ex- seguida del grupo consonántico  pr. 

· Muchas palabras que empiezan por la sílaba  ex- seguida del grupo consonántico  pl. Se exceptúan 

palabras como espliego o espléndido . 

· Las palabras de la misma familia que otras que se escriben con x. 

 

Querida Anna, 

Espero que estés bien. 

Te agradezco mucho que me invites a venir a Barcelona. ¡Me encanta ir de via__e! Vendré el 

próximo fin de semana. No hace falta que va__as a buscarme a la estación. Ojalá que haga un 

tiempo e__pléndido __ que no llueva tanto como la otra vez. Espero que podamos pasear por el 

parque este verano __ que podamos tomar café e__preso en aquella terraza tan bonita que ha__ 

en la plaza Mayor. También quiero ver la Pedrera, que es mu__ bonita. 

Deseo que tengas mucha suerte en los e__ámenes de fin de curso. 

Un saludo 

Patricia 

 

4.. Fíjate en las expresiones que utiliza Patricia para formular buenos deseos y 

agradecimientos: espero que…, ojalá que…, deseo que…, te agradezco que... 

Utiliza estas expresiones para formular buenos deseos y para expresar agradecimiento a los 

sanitarios y el resto de personal que están trabajando tanto estos días.  

 

Espero que… 
 
Ojalá que…. 
 
Deseo que… 
 
Os agradezco que…. 

 

5. Escribe una carta a de respuesta a Patricia como si tú fueras Anna. y ya hubieras terminado los 

exámenes. Explícale qué tal te ha ido el curso y qué planes tienes para cuando ella venga a verte. 

 

FIN DE LOS DEBERES DE CASTELLANO 



TECNOLOGIA  1r ESO.- Grups D i E 

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 anéssiu enviant 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: 

Una de les activitats que vam fer a l’aula de tecnologia va ser veure i conèixer el nom                                   

d’algunes de les eines que hi podíem trobar. Les recordes? 

EL NOM DE LES EINES: 

A continuació tens el dibuix de les eines que pots trobar a l’aula de tecnologia. Escriu                               

a sota de cada dibuix el nom de l’eina. 

 

SOPA DE LLETRES: 

Troba el nom de les següents eines a la sopa de lletres que tens a continuació: 



 

 

“A CASA TINC...” 

A casa tots tenim eines que fem servir per fer el manteniment i les petites                             

reparacions de la nostra llar. Fes una llista de 5 eines o màquines eina que tinguis a                                 

casa. Fes el dibuix, posa el nom i per a què serveixen. 

  

  NOM PER A QUÈ SERVEIX? DIBUIX DE L’EINA 

EINA 1       

  

  

  

  



EINA 2       

  

  

  

  

EINA 3       

  

  

  

  

EINA 4       

  

  

  

  

EINA 5       

  

  

  

  

  

  

     



SEGONA SETMANA: 

INTRODUCCIÓ AL DIBUIX TÈCNIC: 

RECTES PARAL·LELES INCLINADES: 

Amb l’ajuda de l’escaire i el cartabó, traça rectes paral·leles per les divisions                         

indicades i completa el ratllat dels requadres conservant-hi la mateixa separació                     

inicial. Cal fer el traçat en el sentit indicat per la fletxa. 

 

 



MESURAR I TRAÇAR ANGLES AMB EL TRANSPORTADOR D’ANGLES: 

 

Mesura cadascun dels angles que tens a continuació: 

 

Dibuixa els angles següents; 

 

 

CUIDEU-VOS!! 

 


