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NOM: 
CURS: 
 
 

CIÈNCIES NATURALS 1r ESO A-B-C 
 
PRIMERA SETMANA 
ACTIVITAT 1 
 
“El mar és com un desert d’aigua… no hi ha camins ni hi ha 
senyals… el mar és un desert d’onades… una lluita sorda i 
constant…” 
 
 
1.- Què et sembla que vol dir aquesta frase?  
 
 
2.- Sabries trobar dues diferències entre un desert i el mar? 
 
 
 
ACTIVITAT 2 
Tria una d’aquestes imatges, la que més t’agradi... 
Què et suggereix? Quina relació hi trobes entre l’aigua, la natura i els 
éssers vius?  
Podríem viure sense aigua?  

imatge 1                                                                                       imatge 2 
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ACTIVITAT 3 
Els  desert es caracteritzen per la manca de vegetació, això vol dir que és 
possible detectar els deserts des de l’espai: són les zones que els satèl·lits 
veuen sense gens de color verd, el color de la clorofil·la, el color de la 
vegetació.  

- Recordes quins orgànuls de la cèl·lula contenen la clorofil·la?  
 

- Els animals tenen clorofil·la? 
 

- Per què creus que als deserts quasi no hi ha vegetació? 
 

- Sabries dir el nom d’alguns deserts del Planeta? 
 
 

Doncs bé, al mar també hi ha deserts!! 
Les zones oceàniques més riques, les zones oceàniques amb més clorofil·la i 
més vegetació, tenen els colors verd clar, groc i vermell. En canvi, els deserts 
oceànics es veuen de color blau. Per què? perquè són zones on no hi ha algues i 
tenen poca vegetació, molt poc fitoplàncton. 
 

- Saps el significat de fitoplàncton? 
- Per què penseu que  són importants les algues? 
- Recordes el grup d’éssers vius al qual pertanyen les algues? Ho pots 

buscar  als apunts de classe si no ho recordes.  
 

 
 
 
 
ACTIVITAT 4 
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TASQUES 
SEGONA 
SETMANA 

 

ACTIVITAT 5 

 
 
En aquesta activitat et proposem que ens expliquis alguna recepta de                     
cuina o algun petit experiment que hagis fet a casa durant aquests                       
dies i en el qual hagis utilitzat i necessitat AIGUA!!! Ens pots enviar fotos                           
que hagis fet també!!!! Si no n’has fet cap, ARA és el moment per fer-ne                             
un o cuinar algun plat BONÍSSIM i que ens puguis explicar!!!! 
 
 
 

ACTIVITAT 6 
 
Ompliu la taula següent: 
 

He repassat i après els continguts del 
treball 

 

M’organitzo  el temps per a treballar   
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a casa 

Estic content amb el resultat del 
treball 

 

Quina nota creus que et mereixes   

Quina activitat t’ha agradat més   
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MATEMÀTIQUES 1r ESO A-B-C   
(Primera setmana)  Mercè Gutiérrez 

 
1. Escriu la fracció que correspon amb cada dibuix: 
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Dos fraccions són equivalents si al multiplicar el numerador d’una fracció pel            
denominador de l’altra, el resultat és el mateix que si multipliquem el denominador de              
la primera pel numerador de la segona. 

a/b = c/d →  a·d = b· c 

 1/2 = 3/6  ja que  1·6 = 2· 3 

 

2. Pinta del mateix color les fraccions equivalents 

 

3. L’Enric ha menjat una vuitena part d’una truita. I després s’ha menjat una              
novena part. Calcula la fracció de truita que ha menjat.  
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Unitats de longitud:  
 
El metre és una unitat de mesura de longitud i es representa per m. Pertany al 
Sistema Internacional d'unitats (SI). Els seus múltiples i submúltiples principals són: 
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4. Expressa les següents longituds en decímetres (dm), seguint els exemples: 
 
Exemple 1: 3,33 km a dm = 3,33 x 10.000 = 33300 (la coma, es correrà cap a la                   
dreta, tantes vegades com zeros tingui la xifra per la qual es multiplica, com són 4                
salts baixant, seran 4 zeros). 
 
Exemple 2: 45 mm a dm = 45 : 100 = 0,45 (la coma, es correrà cap a l’esquerra,                   
tantes vegades com zeros tingui la xifra per la qual es divideix, com són 2 salts                
pujant, seran 2 zeros) 
  
 
a) 54 cm                        b) 21,08 m                      c) 8,7hm                    d) 327 mm. 
 
 
4.1. Realitza els canvis d'unitats que s'indiquen: 
 
a) 15,2 hm = _____  dm    b) 257 cm = ____     dam    c)3.500 dam = _____    km  
d) 345 mm = _____  m      e) 0,234 km = ____   dm     f) 23.000 cm = _____   hm 
g) 7,31 dm = _____  cm    h) 2,5 km = _____     dam 
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MATEMÀTIQUES 1r ESO A-B-C   
(Segona setmana)  Laia Rodríguez 

 

ACTIVITAT 1 

Uniu els 9 punts següents amb 4 segments rectes sense aixecar el llapis i sense anar 
endarrere: 

PISTA Petita ajuda que permet focalitzar l’atenció en allò que és és important, per a 
resoldre el repte. 

 

  

ACTIVITAT 2 

Resol els enigmes 

● Si tinc tres anys i el meu germà en té el doble que jo, quan jo en tingui 30, ell 
en tindrà? 

 

● Dues mares i tres filles surten a passejar amb tres barrets. Cadascuna en porta 
un i ningú es queda sense. Com és possible? 
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● SABRIES DIR… Quin és el valor de cada figura? 

 

 

● SABRIES DIR… 

Si vas conduint un autobús amb 25 passatgers i en baixen 10, quants anys té el 
conductor? 

 

● Quin número igual sumat dona 60? (No és 30) 

  

  

ACTIVITAT 3 

● Col·loca els nombres de l'1 al 9 a les caselles sense repetir-ne cap, de manera 
que les sumes horitzontals i les verticals siguin iguals que els nombres indicats. 
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● Completa: 

 

  

ACTIVITAT 4 

En un bosc s'ha disputat una carrera «bestial». Després d'analitzar les pistes 
següents, seràs capaç d'endevinar l'ordre d'arribada a la meta de cada animal? 

a) El tigre ha guanyat la tortuga. 

b) El lleó ha guanyat la girafa. 

c) La serp ha guanyat el tigre, però ha perdut respecte a l'elefant. 

d) La tortuga i el tigre han guanyar el lleó. 

  

ACTIVITAT 5 

Amb les set peces d'aquest quadrat (cal retallar-les) construeix un rectangle 
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ECONOMIA I SOCIETAT A L'ANTIC 
EGIPTE. 
Recordem: 

 
Les primeres grans civilitzacions es van desenvolupar a Mesopotàmia, Egipte,          
l’Índia i la Xina. Reben el nom de civilitzacions fluvials perquè van sorgir al              
voltant d’un riu. Aquestes civilitzacions tenen tres característiques: 
1. El poder polític es va concentrar en un rei - gran sacerdot - faraó, que dictava                 
les lleis, dirigia l’exèrcit i solia complir les funcions religioses. 
2. La societat es dividia en dos grans grups: una minoria privilegiada            
(propietaris i alts càrrecs públics) i una majoria no privilegiada (sotmesos a la             
voluntat del privilegiats). 
3. Els governants van fer edificar grans obres públiques per demostrar el seu             
poder (palaus, temples i tombes) i mantenir la productivitat (canals i dics). 
  

COM JA HEU POGUT OBSERVAR HEM TORNAT A EGIPTE. 

TOT SEGUIT TREBALLAREM L'ANTIC EGIPTE A PARTIR DE LES DADES QUE 
US ANIRÉ DONANT COM A MATERIAL. 
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ECONOMIA I SOCIETAT A L'ANTIC EGIPTE. 

Com ja vam veure en el tema anterior les primeres civilitzacions van sorgir al voltant               
d'un riu. Ja vam treballar Mesopotàmia i ara toca el torn a Egipte. 

Aquesta civilització al igual que Mesopotàmia és una CIVILITZACIÓ FLUVIAL, que           
sorgí a prop d'un riu, el NIL. 

El Nil era la principal font d'aliments (les crescudes d'aquest eren beneficioses per             
fertilitzar els camps i millorar les collites) i el transport de mercaderies. Avui en dia               
encara és l'eix econòmic de la societat egípcia. 

 

Per altra banda la societat egípcia era una SOCIETAT MOLT JERARQUITZADA i             
IMPERMEABLE (no es podia canviar de grup social, era per naixement; no depenia             
del seu esforç viure millor o pitjor). A la societat egípcia el FARAÓ era el màxim                
representant de l'Estat i era considerat un déu. Era l'amo i senyor de tot el regne:                
controlava el comerç, era l'amo de les collites, les terres i les pedres i mines. D'ell                
depenia l'ordre, la justícia i la seguretat del regne, així com el manteniment dels              
canals i els dics, que controlaven les aigües del Nil. 
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La societat egípcia es dividia en tres grans grups: la classe alta (privilegiada), la              
classe mitjana (també privilegiada però amb més deures que l'anterior) i la classe             
baixa (no privilegiada). 

- La CLASSE ALTA (privilegiada) estava formada per rics comerciants, grans           
propietaris agrícoles i alts funcionaris de l'Estat: escribes, sacerdots i caps militars. 

- La CLASSE MITJANA (també privilegiada però amb més deures que l'anterior)            
estava formada per petits funcionaris, obrers especialitzats, mitjans propietaris         
agrícoles i professionals liberals: metges, arquitectes. 

- La CLASSE BAIXA (no privilegiats) formada per homes i dones lliures que o bé               
eren petits propietaris agrícoles o bé cultivaven les terres d'altres persones a canvi             
d'un sou. A la classe baixa hi podem incloure els treballadors no especialitzats:             
bracers, criats domèstics, mariners, ...però sempre treballaven a canvi d'un sou.           
Aquesta classe era la més nombrosa. 

- Els ESCLAUS, els quals ho eren per naixement, per deutes o per guerra (presoners               
de guerra), aquests, sobretot els darrers eren obligats a dur a terme treballs forçats i               
no podien ser alliberats. 

Cal destacar que la DONA en el món egipci era respectada i era considerada casi               
com un igual a l'home, res a veure amb la dona mesopotàmica. La dona podia               
heretar, comprar i vendre propietats, treballar per un sou i fins i tot governar:              
Neferusobek, Hatsepsut, Tausert, Nitrocris, Nefertiti, Meritneith, Khentkaus I,        
Khentkaus II o les reines ptolemaiques, les moltes Cleòpatres o Berenices. 

 ACTIVITAT 1: La primera activitat que heu de fer és la que correspondria a l'activitat 
"Classifica" de la pàgina 186 del llibre, però com sempre amb algunes modificacions. 

1. Dibuixa una piràmide de la societat egípcia. 

2. Indica-hi els següents grups: la minoria privilegiada composta pel FARAÓ i            
ALTA CLASSE MITJANA (en majúscula i en blau), els privilegiats amb           
obligacions (deures) composta per la CLASSE MITJANA (en majúscula en          
negre) i finalment una majoria no privilegiada composta per la CLASSE BAIXA I             
ESCLAUS (en majúscula en vermell). 

3. Tot seguit escriu-hi en minúscula, en l'apartat i amb el color corresponent els              
següents grups socials: 

Comerciants rics - grans propietaris agrícoles - alts funcionaris - petits           
funcionaris - esclaus - obrers especialitzats - professionals liberals - mitjans           
propietaris agrícoles - homes i dones lliures. 
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LA CIVILITZACIÓ EGÍPCIA: Una societat     
coetània a Mesopotàmia. 
Com ja us he dit moltes vegades, la història no és lineal, les civilitzacions no són una                 
darrera l’altra necessàriament, ans el contrari, sovint conviuen en el temps en            
diferents llocs del planeta. Aquest és el cas de Mesopotàmia i Egipte tal i com podeu                
observar en el següent quadre: 
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En la civilització egípcia podem distingir clarament tres períodes (regne Antic, regne            
Mitjà i regne Nou) els quals tenen uns períodes intermitjos, de crisi, de canvis que               
s’anomenaran I Període Intermig, II Període Intermig i III Període Intermig           
respectivament. 

A cadascun d’ells li corresponen uns característiques pròpies. 

ACTIVITAT 2: Elabora una línia del temps a partir de les següents dades: 

- Període protodinàstic (3200-2700 aC): I-II Dinastia. 
- Període dinàstic (2700-672aC). 

- Imperi Antic(2700-2200 aC): de la III a la VI Dinastia. 
- Primer període intermig (2200-2100 aC): VII-X Dinastia. 
- Imperi Mig (2100-1700 aC): XI-XIV Dinastia. 
- Segon Període intermig (Hikses): XV-XVII Dinastia. 
- Imperi Nou (1600-1100 aC): XVIII-XX Dinastia. 
- Tercer període intermig (1100-672 aC): XXI-XXVI Dinastia. 

- Període sota dominació de l’Imperi persa (s. VII aC- IV aC) 
- Període sota domini grec (330 aC-30 aC). 

 
ACTIVITAT 3: Copia en horitzontal i omple la següent taula a partir de la lectura               
del llibre pàgines 178-179 o del pdf que us vaig compartir al principi del              
confinament (diapositives 44-48). 

 

 



INS JOSEP TAPIRÓ 
CURS 19-20 

L’ART EGIPCI: Un art religiós i 
monumental. 
Igual que a Mesopotàmia, l’art egipci era de caràcter religiós i monumental. 
L’art egipci estava molt vinculat a la religió. Els egipcis eren politeistes: creien en              
molts déus: Ra, Osiris, Seth, Isis, Horus, Anubis, Thot, .... 
  
Els egipcis tenien tanta por a les forces de la naturalesa i als molts animals que els                 
envoltaven que acabaven venerant-los. Els ritus religioses eren doncs necessaris, o           
així ho creien, per mantenir l’equilibri de l’univers. Per aquest motiu era bàsic que              
cada divinitat tingués un temple on se li pogués donar culte: d’aquí la gran importància               
dels temples a Egipte. 
  
ACTIVITAT 4: A partir de les descripcions i imatges del llibre pàgina 184 o del               
pdf que us vaig enviar (diapositives 64-66) descriu i dibuixa un temple egipci,             
cal indicar-ne les diferents parts: avinguda de les esfinxs, obeliscos, pilons, pati            
porticat, sala hipòstila (de les columnes) i santuari. 
  
Els egipcis també donaven molta importància a la vida del més enllà i al culte als                
morts; per aquest motiu una altra activitat arquitectònica molt important a l’antic Egipte             
era la construcció de tombes. Aquestes van evolucionar al llarg del temps: primer             
foren les mastabes, després les piràmides i finalment els hipogeus. 
  

ACTIVITAT 5: A partir de la lectura i imatges del llibre pàgina 184 o del pdf                
(diapositives 72-75) dibuixa i descriu, indicant en cada cas a quina construcció            
et refereixes els següents tipus de tombes: 

-      una mastaba 

-      una piràmide 

-      un hipogeu. 

Així doncs, podem dir que l’arquitectura egípcia està vinculada a la religió:            
(temples i tombes), però no podem oblidar pas que aquesta arquitectura és també             
una mostra del poder polític del faraó (palaus i tombes de caràcter            
monumental), doncs aquest era considerat com un déu.  

 
ACTIVITAT 6: Després de veure i estudiar l’arquitectura egípcia explica què vol            
dir que una construcció té dimensions “faraòniques”.  
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LLENGUA I LITERATURA CATALANA 1r ESO A-B-C 
 
El Text descriptiu  
 
Descriure és expressar detalladament com és un objecte, una persona, un animal, un 
lloc, un ambient…. 

1.  Llegeix aquests text i contesta les preguntes següents: 

Va desaparèixer, el matí del dia 14, un senyor anomenat Hosmer Angel, Uns 5 peus, 7                

polzades d’alçada, robust, de pell groguenca, cabells negres, amb una petita calba en             

el centre, espesses patilles i bigoti negre; duu ulleres fosques, lleugera dificultat en el              

parlar. L’última vegada que se’l va veure, duia una levita negra amb solapes de seda,               

armilla negra i pantaló gris de xeviot Harris, amb polaines fosques sobre botes amb              

costat de goma. Se sap que treballava en una oficina de Leadenhall Street.   

SIR ARTHUR CONAN DOYLE, Les aventures de Sherlock Holmes 

a) En què ens hem de fixar per fer el retrat físic d’una persona? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Quines característiques pots trobar en aquesta descripció?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Escriu un sinònim dels adjectius del text que estan en negreta. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Escriu un antònim dels adjectius del text que estan en negreta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.  Llegeix aquest text i contesta les preguntes següents: 

Sormunda era un prodigi de bellesa i amabilitat, d’intel·ligència i de sensibilitat. Els             

cabells de color caoba, els ulls foscos com la nit, els llavis carnosos, sensuals, que               

convidaven al bes, les formes plenes, arrodonides, el posat elegant, distingit...           

Sormunda sabia ser brillant i discreta alhora, podia parlar amb qui fos de ciència o               

filosofia, de música, de literatura, d’arquitectura o d’art i, sabia escoltar i aprendre             

d’aquells que en sabien més.                                             J.M. MORRERES, Temps era temps 

a) Escriu tres adjectius que defineixin el caràcter de Sormunda. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Busca en el text cinc mots plans. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c) Subratlla el so de vocal neutra de les paraules següents: bellesa, intel·ligència,             

arquitectura, literatura, aprendre. 

Podeu enviar per mail (arxiu o fotos de la llibreta) o compartir el document              
d’aquestes activitats als/les vostres professors/es:  
joan.massana@tapiro.cat, isaura.figueres@tapiro.cat, merce.gutierrez@tapiro.cat  

Esperem que tothom estigueu bé de salut a casa i gràcies per la vostra atenció. 
MOLTS ÀNIMS!!!!! 

FI DE LES TASQUES DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA 

 

mailto:joan.massana@tapiro.cat
mailto:isaura.figueres@tapiro.cat
mailto:merce.gutierrez@tapiro.cat
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ED. VISUAL I PLÀSTICA    I  LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA   

 
GESTOS QUE CUREN 

L’objectiu d’aquesta activitat és ANIMAR les persones malaltes per una ràpida           

recuperació i donar les gràcies a tots els professionals dels hospitals i residències pel              

gran esforç que estan fent en aquesta situació tan difícil per a tothom. 

El coronavirus ha fet que ens haguem de quedar a casa per protegir-nos; però moltes               

persones han de sortir per cuidar de tots nosaltres. Són les que s’ocupen d’atendre              

els malalts als hospitals, les que ens atenen a les farmàcies i als supermercats i en                

tots els serveis bàsics i de seguretat... 

Els podem agrair la feina que fan enviant-los cartes, postals, dibuixos i totes aquelles              

creacions que ens permetin expressar el nostre agraïment i solidaritat. 

 

ACTIVITATS: 

1. La tasca que hauràs de fer és crear i dissenyar una targeta postal en la que                 

hauràs d’escriure a l’anvers un missatge positiu, d’ànims als malalts o als            

professionals sanitaris. Utilitza el material que creguis convenient. 

Respecte al missatge positiu, hauràs d’utilitzar les expressions que has treballat           

aquestes setmanes anteriors relacionades amb la matèria de llengua castellana          

(Núria Mayoral). 

2. Dissenya un segell de correus i el representes a l’anvers de la postal a mà                

esquerra. 

En finalitzar, faràs fotos del teu treball i ens         

l’hauràs d’enviar per correu. 

A continuació tens les mides  d’una postal. 
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En aquest enllaç, trobaràs idees de què dissenyar. 

CÒPIA L’ENLLAÇ 

https://www.pinterest.es/search/pins/?q=Tarjetas%20de%20acuarela&rs=srs&b_id=B

ELPAVRts1NAAAAAAAAAAAASOs8_K6upQ1mhZ04FplbsOZamK5kCO3zHyP5py40

Sc5-8yFDltBQr0b2XaTlymzY&source_id=RpySoH7s 

 

3. Si vols, és opcional, però m’agradaria que enviessis les fotos del teu treball per               

correu electrònic, a les següents adreces: 

 

A Assumpte has de ficar: #cartesquecuren 

 

https://www.pinterest.es/search/pins/?q=Tarjetas%20de%20acuarela&rs=srs&b_id=BELPAVRts1NAAAAAAAAAAAASOs8_K6upQ1mhZ04FplbsOZamK5kCO3zHyP5py40Sc5-8yFDltBQr0b2XaTlymzY&source_id=RpySoH7s
https://www.pinterest.es/search/pins/?q=Tarjetas%20de%20acuarela&rs=srs&b_id=BELPAVRts1NAAAAAAAAAAAASOs8_K6upQ1mhZ04FplbsOZamK5kCO3zHyP5py40Sc5-8yFDltBQr0b2XaTlymzY&source_id=RpySoH7s
https://www.pinterest.es/search/pins/?q=Tarjetas%20de%20acuarela&rs=srs&b_id=BELPAVRts1NAAAAAAAAAAAASOs8_K6upQ1mhZ04FplbsOZamK5kCO3zHyP5py40Sc5-8yFDltBQr0b2XaTlymzY&source_id=RpySoH7s
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 Música 
Aquestes són les tasques de música per a les dues properes           

setmanes (de l’11-5 al 22-5) 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. 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. 

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 l’exercici             
1. 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. 

EXERCICIS 

1. Llegeix la pàgina 102 del llibre, activitat 6 (Toquem plegats). Escull una de les 3 cançons                 
que hi ha encadenades en aquesta partitura: Pocahontas, La bella i la bèstia, o Aladdin; i                
copia-la i escriu el nom de les notes (en aquests pentagrames o en un altre full). Vigila les                  
repeticions. Finalment, interpreta-la amb la flauta o l’instrument que vulguis. 
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2. Ara llegeix atentament les pàgines 106 i 107 (tema 9) del llibre. Recorda l’escala de do 
Major  copiant en aquest pentagrama la que tens a la p. 106. No t’oblidis la clau de sol ni 
les indicacions de to i semitò i la doble barra final. 

 

3. Fes el mateix (copiar-la) amb l’escala de mi menor harmònica que tens a la p. 107 i                 
compara la relació dels intervals d’aquesta escala amb l’escala Major que jo he escrit. 

 

 Comparació: (Recorda T-to, S-semitò. Pel to i mig utilitza la M) 

 Escala Major: T T S T T T S 

 Escala m. Harmònica: 

  

4. Escriu tot el que falta en aquesta foto del llibre de la p. 107 

   

5. Fes els exercicis 1a, 1d i 1e de la p.107 en aquest pentagrama 
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  6. L’activitat 3 en aquests pentagrames 

 Fa Major 

 

Sol menor harmònica  

 

7. Llegeix la lletra d’aquesta cançó (No ens desdibuixeu) i escriu unes línies (2 o 3) explicant                
de què creus que tracta o parla. 
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TECNOLOGIA 1r ESO A, B i C 

LA REPRESENTACIÓ D’OBJECTES: 
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EDUCACIÓ FÍSICA 
Enviar la tasca per correu electrònic o compartir-la per Google Drive a l’adreça: 

omar.alonso@tapiro.cat 

T’ATREVEIXES AMB EL BÀDMINTON? 

PRIMERA ACTIVITAT (setmana 1) 

Llegeix el següent text sobre el bàdminton i marca la resposta correcta a les              
preguntes tipus test del final (només s’han d’enviar per correu les preguntes            
contestades o copiar-les en un full/llibreta i arxivar-les per lliurar-les en tornar a             
l’Institut). 

El bàdminton és una versió moderna d'un joc primitiu i més senzill anomenat             
battledore, que va ser inventat a la Xina i que en els primers anys era una simple forma de                   
diversió. Es practicava amb 2 pales de fusta i una pilota. Aquesta va ser modificada de                
manera que el seu vol fos més lent, semblant al del "gall" modern. L'actual joc de bàdminton                 
va sorgir a l'Índia, a la Poona, nom d'una població del país on va ser jugat originalment.                 
Alguns oficials de l'exèrcit britànic van veure el joc a l'Índia i el van portar a Anglaterra al                  
voltant de 1873. Allí, el duc de Beaufort es va interessar en el joc. Com que es practicava amb                   
regularitat en la seva finca campestre de Gloucestershire, coneguda com a Bàdminton,            
aquest nom va continuar associat amb el joc. Alguns nobles van proposar jugar a la Poona                
(l'origen del Bàdminton modern) aprofitant unes raquetes de tennis i improvisant uns volants             
amb taps de suro de xampany als quals se'ls va incrustar algunes plomes. Després de               
comparèixer en diverses ocasions com a esport d'exhibició, se li va acceptar com a esport               
olímpic a partir dels Jocs Olímpics de Barcelona, en 1.992. 

REGLAMENT: 

La pista. És un rectangle de 13'40 m de llarg per 6,10 d'ample, dividida per una xarxa                 
subjecta en els seus extrems per dues barres metàl·liques de 1'55 m d'alt, fixades al sòl. En                 
els partits individuals, l'ample de la pista es redueix 46 centímetres en els seus dos costats. 
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La xarxa. Està formada per una malla fosca de corda delgada o de fibra sintètica d'un ample                 
igual al del camp (6'10 m) i 75 centímetres d'altura. En la seva vora superior porta cosida una                  
cinta blanca de 7-6 centímetres a la mateixa altura que el topall dels pals. Del sòl a la xarxa hi                    
ha 75 centímetres. 

La raqueta. En la seva fabricació, els materials tradicionals com la fusta i metall han deixat                
pas a la fibra de carboni i la ceràmica, més fins i lleugers. Encara que les seves mesures no                   
són rígides, ha de tenir una longitud màxima de 68 centímetres i un marc d'un ample inferior a                  
23 centímetres. 

El volant. És una semiesfera de suro que porta fixades entre 14 i 16 plomes d'oca o de plàstic                   
de 6 centímetres de llarg a una base de 2'9 centímetres de diàmetre. La part inferior de la                  
base és rodona i està recoberta per una fina capa de cuir blanc o un altre material similar. La                   
característica més destacada d'aquest artefacte són els seus bruscos canvis d'acceleració:           
pot adquirir una velocitat superior als 200 quilòmetres per hora i en escassos metres reduir-la               
fins a quedar completament frenat. 

El partit. El partit es disputa al millor de tres sets de 21 punts cadascun. 

Posició bàsica. Cames semiflexionades, pes en la part anterior dels peus i raqueta a l'altura               
del pit. 

El servei. El servei és una acció defensiva fonamental en el desenvolupament del joc: per a                
anotar-se els punts és necessària la seva possessió. Varia dels partits individuals als de              
dobles: en els primers, els serveis són alts i profunds, fins al fons de la pista; en els de dobles                    
se serveix en diagonal, començant per l'àrea de servei dret, en curt i gairebé a la mateixa                 
altura de la xarxa. 

COPS: 

1. El clear. Serveix per a respondre als volants llançats a molta altura. Va dirigit sempre a la                  
línia de fons. Se'l considera un cop defensiu si la seva trajectòria és molt alta, i d'atac                 
quan el volant supera lleugerament l'altura de la raqueta del contrari. 

2. El drop. És una deixada alta (o ràpida) que intenta enganyar a l'adversari. El jugador frena                 
el moviment del braç que agafa la raqueta, i en lloc de colpejar el volant, l'empeny amb                 
suavitat. El contrari, que espera un mat, rep el volant que cau verticalment després de               
superar la xarxa. 

3. El mat. És un cop fort amb el qual s'intenta decidir el punt. La raqueta colpeja el volant de                    
dalt a baix (frontal o lateralment), la trajectòria del volant culmina prop de la xarxa, en el                 
mitjà de la pista o en una zona pròxima al fons de la pista, segons on s'hagi llançat.                  
L'angle de caiguda dificulta la resposta del contrari. 
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4. El lob. En el lob o globus, el volant es colpeja prop de la xarxa, alt i al fons de la pista.                       
S'utilitza per a retornar una deixada alta, baixa o un mat. Ha de ser un cop fort perquè el                   
volant guanyi altura. La posició del jugador és la mateixa que en la deixada. 

5. La deixada. La deixada baixa, de dreta o del revés, és un cop que normalment respon a                  
un mat o una altra deixada del rival. La raqueta, paral·lela al sòl, envia el volant molt                 
ajustat a la xarxa. De la seva execució, la cama dreta roman flexionada amb el peu                
avançat per a suportar el pes del cos durant el moviment. 

6. El drive. És un cop mitjà, s'executa entre el maluc i el cap, recte i d'atac. El volant passa                    
molt prop de la xarxa, amb una trajectòria paral·lela al sòl. 

CONSIDERACIONS: 

· En els partits individuals, els jugadors executen el servei des del costat dret de la pista quan                  
la seva puntuació és zero o nombre parell. Quan la seva puntuació és nombre imparell, el                
servei s'executa des de l'esquerra. 

· Si en treure, el volant toca la part superior de la xarxa i cau en la pista contrària, aquest                    
servei és vàlid. 

· Els jugadors no podran posar la raqueta molt prop de la xarxa per a impedir que el volant                   
passi al seu camp. Igualment, el volant no podrà ser colpejat abans que creui la xarxa. 

El bàdminton, practicat amb regularitat, enforteix braços i cames, i desenvolupa qualitats            
físiques com la velocitat, agilitat i resistència. La velocitat i resistència requerides pel             
bàdminton, practicat amb intensitat, són majors que les de la resta d'esports de raqueta. No               
obstant això, el bàdminton practicat com a esport de manteniment de la forma física, pot               
mantenir-se durant pràcticament tota la vida, ja que, encara en edats avançades, el             
bàdminton és un esport que es pot practicar realitzant l'esforç que desitgi el propi jugador. 

  

PREGUNTES (marca la correcta): 

 

1. En Bàdminton, quant mesura una pista? 

a) 28x15 m 

b) 90x45 m 

c) 40x20 m 

d) 13’40 x 6’10 m 
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2. En Bàdminton, a quant està la xarxa del sòl? 

a) 2’44 m 

b) 1’55 m 

c) 3’05 m 

d) 0’918 m 

3. En Bàdminton, com en altres esports de raqueta, des d'on es treu? 

a) A la dreta si parell o zero 

b) A l'esquerra si és imparell 

c) En diagonal i no hi ha mitja 

d) Totes les anteriors són vertaderes 

4. En Bàdminton, guanya un partit el millor de… 

a) 3 sets, cada set són 6 jocs 

b) 3 sets, cada set són 21 punts 

c) 2 temps de 30 minuts 

d) 25 punts 

5. En Bàdminton, s'ha de treure… 

a) Com en voleibol, com vulguis 

b) Com en tennis, per sobre del cap 

c) Com en pàdel, per sota de la cintura 

d) Com en ping-pong, botant en el teu camp i en l'altre 

6. En Bàdminton és falta… 

a) Tocar la xarxa com en la resta d'esports de pista dividida 

b) Que caigui fos el volant, com en la resta d'esports de pista dividida 

c) Colpejar sense que hagi passat la xarxa, com en la resta d'esports de pista dividida 

d) Totes les anteriors són vertaderes 

 



INS JOSEP TAPIRÓ 
CURS 19-20 

 

7. En Bàdminton, el Clear és… 

a) Quan el volant és colpejat directament cap avall 

b) Quan és colpejat al fons de la pista des del fons de la pista 

c) Quan és colpejat al fons de la pista des de la xarxa 

d) Quan el volant va paral·lel al sòl prop de la xarxa 

8. En Bàdminton, el Mat és… 

a) Quan el volant és colpejat directament cap avall 

b) Quan és colpejat al fons de la pista des del fons de la pista 

c) Quan és colpejat al fons de la pista des de la xarxa 

d) Quan el volant va paral·lel al sòl prop de la xarxa 

9. En Bàdminton, el Lob és… 

a) Quan el volant és colpejat directament cap avall 

b) Quan és colpejat al fons de la pista des del fons de la pista 

c) Quan és colpejat al fons de la pista des de la xarxa 

d) Quan el volant va paral·lel al sòl prop de la xarxa 

10. En Bàdminton espanyol, quina és la millor jugadora de la història? 

a) Gemma Mengual 

b) Mireia Belmonte 

c) Garbiñe Muguruza 

d) Carolina Marín 
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SEGONA ACTIVITAT (setmana 2) 

 Ara que ja coneixes en profunditat l’esport del bàdminton, series capaç           
d’identificar les següents trajectòries dels volants? Quin tipus de cop és cadascun? 

  

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

  

Dels 6 cops que coneixem, quin creus que falta a la imatge? Dibuixa el camp 
com la imatge anterior i marca la trajectòria del volant (pots fer foto i enviar-me-la 
per correu o bé plasmar-ho en un full/llibreta i arxivar-ho per quan tornem a 
l’Institut). 
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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA (3ª SEMANA) 
LOS GÉNEROS LITERARIOS 1. 

EL GÉNERO DRAMÁTICO: EL DIÁLOGO / EL TEXTO DESCRIPTIVO 
  

1. Observa la tabla de las características de los géneros literarios. 

 

 

 

A. Escribe a qué género literario corresponden los siguientes ejemplos. 
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B. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. 

  

(Un tramo de escalera con dos rellanos, en una casa modesta de vecindad. [...] En el segundo                 
rellano hay cuatro puertas: dos laterales y dos centrales. Las distinguiremos, de derecha a              
izquierda, con los números I, II, III y IV. [...] Nada más levantarse el telón vemos cruzar y                  
subir fatigosamente al COBRADOR DE LA LUZ, portando su grasienta cartera. Se detiene             
unos segundos para respirar y llama después con los nudillos en las cuatro puertas. Vuelve a la                 
I, donde le espera ya en el quicio la SEÑORA GENEROSA: una pobre mujer de unos                
cincuenta y cinco años.) 
  
COBRADOR: La luz. Dos pesetas. (Le tiende el recibo. La puerta III se abre y 

Aparece Paca, mujer de unos cincuenta años, gorda y de ademanes 
desenvueltos. El cobrador repite, tendiéndole el recibo.) La luz. Cuatro diez. 

GENEROSA: (Mirando el recibo.) ¡Dios mío! ¡Cada vez más caro! No sé cómo vamos 
a poder vivir. (Se mete.) 

PACA: ¡Ya, ya! (Al cobrador.) ¿Es que no saben hacer otra cosa que elevar la 
tarifa? ¡Menuda ladronera es la Compañía! ¡Les debía dar vergüenza chuparnos 
la sangre de esa manera! (El cobrador se encoge de hombros.) ¡Y todavía se ríe! 

COBRADOR: No me río, señora. (A Elvira, que abrió la puerta II.) Buenos días. La 
luz. Seis sesenta y cinco. 
(Elvira, una linda muchacha vestida de calle, recoge el recibo y se mete.) 

  
ANTONIO BUERO VALLEJO: Historia de una escalera. Austral. 
 

¿A qué genero literario pertenece este fragmento? 
  
¿Cuántos personajes aparecen en la escena? 
  
¿Sobre qué tema hablan en el diálogo que mantienen? 
  
¿Dónde están los personajes? 
  

C. Fíjate en cómo pueden aparecer los diálogos escritos y responde a las preguntas. 
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¿En qué género literario podríamos encontrar un diálogo en estilo indirecto? 
  
 
Escribe las siguientes frases de un diálogo directo en estilo indirecto. 
El príncipe: “¿Quieres bailar conmigo?” 
El príncipe le preguntó… 
La princesa: “Me encantaría bailar toda la noche”. 
La princesa… 
La princesa: “¿Qué hora es? ¡Tengo que volver a casa antes de las 12:00!” 
La princesa… 
El príncipe: “Una joven ha perdido aquí su zapato”. 
El príncipe… 
El criado: “Esa joven con la que bailó era del pueblo”. 
El criado… 
 
  
Sigue el diálogo. 
  
ANNA – Hola profe. 
PROFESORA – Hola Anna. Llegas tarde. ¿Qué ha pasado? 
ANNA – 
PROFESORA – 
ANNA – 
PROFESORA – 
ANNA – 
PROFESORA – 
ANNA – 
PROFESORA – 
 

D. El texto teatral contiene diálogos y distintas notas del autor en las que se indica 

cómo debe representarse la obra: aclaraciones sobre el escenario, los decorados, 

el vestuario, el movimiento de los actores, su tono de voz...; esas notas se 

denominan acotaciones. 

Fíjate en el primer párrafo del texto Historia de una Escalera, de A. Buero Vallejo: es 

una acotación en la que se describe el espacio. El autor utiliza un adjetivo: casa 

modesta de vecindad. ¿Qué significa? 
 

Escribe un breve texto descriptivo que sirva de acotación para la escena del diálogo de 

Anna y la profesora. 
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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA (4ª SEMANA) 

LOS GÉNEROS LITERARIOS 2. 
EL GÉNERO NARRATIVO: LA ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN 

  
1. Fíjate en el cuadro 

 

A. Lee el siguiente texto sobre el mito de Aracne.  
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¿Cuál era el defecto de Aracne? 

  

¿A quién retó Aracne y en qué consistía el reto? 

  
¿Qué consecuencias tuvo para Aracne su defecto? 

  

El texto se divide en cinco párrafos. Indica cuáles de ellos pertenecen a cada parte de la 

estructura de la narración. 

  

Introducción: 

Nudo: 

Desenlace: 

2. Lee el siguiente fragmento de la novela Nada de Carmen Laforet i completa la 

información. 

El coche dio la vuelta a la plaza de la Universidad y recuerdo que el bello edificio me 
conmovió con un grave saludo de bienvenida. 

Enfilamos la calle Aribau, donde vivían mis parientes, con sus plátanos llenos aquel octubre de 
espeso verdor y su silencio vívido de mil almas detrás de los balcones apagados. Las ruedas del 
coche levantaban una estela de ruido, que repercutía en mi cerebro. De improviso sentí crujir y 
balancearse todo el armatoste. Luego quedó inmóvil- 

-Aquí es- dijo el cochero. 

Levanté la cabeza hacia la casa frente a la cual estábamos. Filas de balcones se sucedían 
iguales con su hierro oscuro, guardando el secreto de las viviendas. Los miré y no pude 
adivinar cuáles serían aquellos a los que en adelante yo me asomaría. Con la mano un poco 
temblorosa di unas monedas al vigilante, y cuando él cerró el portal detrás de mí, con un gran 
temblor de hierros y cristales, comencé a subir muy despacio la escalera, cargada con mi 
maleta. 

Todo empezaba a ser extraño en mi imaginación; los estrechos y desgastados escalones de 
mosaico, iluminados por la luz eléctrica, no tenían cabida en mi recuerdo. 

Ante la puerta del piso me acometió un súbito temor de despertar a aquellas personas 
desconocidas que eran para mí, al fin y al cabo, mis parientes y estuve un rato titubeando antes 
de iniciar una tímida llamada a la que nadie contestó. Se empezaron a apretar los latidos de mi 
corazón y oprimí de nuevo el timbre. Oí una voz temblona: 

“¡Ya va! ¡Ya va!” CARMEN LAFORET, Nada 
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ESPACIO ¿Dónde sucede la historia? 

  

TIEMPO ¿Cuándo tiene lugar la historia? (Busca el tiempo de los verbos.) 

ACCIÓN: ¿Qué sucede en este fragmento? 

  

PERSONAJES: ¿Cuántos personajes aparecen en el fragmento? ¿Quiénes son? 

  

Busca en el fragmento un ejemplo de texto descriptivo y cópialo. 

  

¿En qué estilo aparecen los diálogos de la novela? 

 

3. Escribe una anécdota que te haya sucedido o inventada cuidando la estructura de             

tu narración: introducción (dónde estabas, con quién, qué hacías), nudo (qué pasó)            

y desenlace (cómo terminó la anécdota). 
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ANGLÈS 

Les activitats d’anglès d’aquesta quinzena són les que hi haurà al classroom. Els que no               

treballeu amb el classroom podeu fer aquestes activitats que substitueixen les del classroom: 

Mira el següent enllaç per saber quan s’utilitza CAN i quan s'utilitza CAN’T: 

https://www.youtube.com/watch?v=GDIBlsJOPGc 

 

 

WHO CAN DO THIS? 

1. Five funny monsters! Look at the ticks and crosses.  

  

Which monster? Write the names.  

a) He can sing but he can’t run, read, fly, swim or jump.    ………... 

b) She can jump, run, sing and read but she can’t fly or swim.    ………... 

c) He can’t fly or read or jump or run or sing but he can swim.    ………... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDIBlsJOPGc
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2. Read about me and my classmates. Write our names.  

 

 

1. ………………….. 2. ……………………. 3. ……………………….. 

4. ………………….. 5. ……………………. 6. ……………………….. 

7 …………….…….. 8. ……………………. 9. ……………………….. 

10. ……………………….. 
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WHAT’S THE CLASS DOING? 

3. Look at the picture and write if you are looking at picture 1 or picture 2.  

 

a) The teacher is reading a story. picture ….. 

b) A boy is eating a banana. picture ….. 

c) One girl is jumping. picture ….. 

d) The children are sitting down. picture ….. 

e) One girl is painting. picture ….. 

f) The children are listening to the teacher. picture ….. 

g) A boy is sleeping on his desk. picture ….. 

h) Two boys are drawing on the board. picture ….. 
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4. Put the words in the cupboard. (+ ING) 

read    run    smile    stop    draw    swim    wave    ride    sleep    clap    count 

 

5. Complete the crossword.  
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ÈTICA I VALORS 

Activitat 1. Mira aquest vídeo i després contesta les preguntes. 

https://www.youtube.com/watch?v=XlWo1sw2LTk 

1. Quina feina han de fer el nen i la nena? 

2. Quin premi reben per la feina que han fet? 

3. Hi ha la mateixa quantitat de caramels als dos pots? 

4. Per quin motiu no és així? 

5. Què et sembla el motiu que li diuen? 

6. Quina solució troben al final? 

7. Creus que el nen ha tingut una bona actitud? (raona la resposta) 

8. Tu què hauries fet en el seu lloc?  

Activitat 2. Busca per Internet o en una altra font d’informació el nom de quatre o més                 
jugadors de futbol de primera divisió. Han de ser un mínim de dos jugadors de futbol                
masculí i com a mínim dues jugadores de futbol femení.  

EQUIP: 

Jugadors de futbol masculí: 

Jugadores de futbol femení: 

Activitat 3. Busca quin és el salari anual de cadascun d’ells.  

jugador/a: …………………………….. salari anual: …………………… € 

jugador/a: …………………………….. salari anual: …………………… € 

jugador/a: …………………………….. salari anual: …………………… € 

jugador/a: …………………………….. salari anual: …………………… € 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XlWo1sw2LTk
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Activitat 4. Quina és la teva opinió després de veure els resultats de l’exercici anterior? 
Què has descobert? T’ha sorprès? Et sembla just? (Escriu mínim 4 línies) 

 


