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ACTIVITATS: #joemquedoacasa  
CURS: 1r ESO 
 

En aquest document us posem les orientacions de les activitats que es poden fer des de casa 

aquests dies, per no perdre el fil de l’activitat lectiva.  Estan diferenciades per grup, 

depenent d’on estaven en cada moment. Aquest és el primer document, no hi ha totes les 

matèries per fer-ho esglaonadament. En algunes matèries hi ha un document adjunt amb 

l’activitat. Anirem posant més documents a mida que tinguem la informació. Algunes de les 

matèries tenen la feina posada en el moodle del centre.  

Esperant que tots i totes estigueu bé.  

Rebeu una salutació ben cordial. 

Equip docent 

Matèria Grups Activitat i comentari professorat 

Català A, B, C, D i E Activitats detallades en l’annex 1, més avall. Es poden 
enviar les activitats als correus del professorat indicat més 
avall 

Ampliació Català C Activitats detallades en l’annex 2 

Castellà A, B, C, D i E Activitat a l’annex 3. La tasca es pot enviar al correu 
de la professora indicat 

Anglès A Activitats en el moodle del centre en l’apartat “Work 
for the stay at home days” 

Matemàtiques A, B, C, D i E Tenen penjades activitats en el Classroom de mates. 
Han de fer una activitat cada dia, poden consultar amb 
les professores tot el que necessitin 

Cultura i Valors 
Ètics 

Alumnes de 
tots els cursos 

Inventar-se un rap, o una cançó o una narració sobre el 
coronavirus, ho poden gravar en el seu mòbil, explicar el 
perquè és un virus tan perjudicial per la salut i a qui afecta 
més. 

Socials A, B, C, D, i E Activitats en el classroom 

Francès Alumnes de 
l’optativa 

Activitats explicades en l’annex 4 

 

Annex 1: Llengua catalana. 1r ESO 

Tasques optatives de reforç i d’ampliació de llengua catalana, que podeu fer durant els dies 
de confinament.  
L’ENTREVISTA 

1. ENTREVISTA REAL: Busqueu informació de l’investigador i expert en epidèmies Oriol 
Mitjà. Prepareu una entrevista referida a la crisi sanitària pel coronavirus. Què li 
preguntaríeu? Recordeu que, abans de començar amb les preguntes, cal que escriviu 
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una ressenya per presentar la persona a la qual entrevistareu. Tingueu en compte 
que cal que les preguntes siguin obertes, i no tancades. Escriviu també les respostes 
que penseu que us faria la persona entrevistada. 
 

2. ENTREVISTA CREATIVA: Imagina’t que has pogut viatjar en el futur en una màquina 
del temps, i has pogut veure què passarà amb la situació de la crisi sanitària pel 
coronavirus. Inventa’t una entrevista que un periodista et fa, preguntant-te què ens 
espera en el futur proper (d’aquí 3 setmanes, o d’aquí un mes i mig). Recorda fer la 
presentació del personatge abans de començar amb les preguntes. Escriu les 
preguntes que et fa el periodista i les respostes que tu li donaries, imaginant-te un 
escenari totalment inesperat (com més imaginació hi posis, millor!). 
 

PODEU FER LES ENTREVISTES PER ESCRIT I ENVIAR-LES ALS MAILS:  
1r A i 1r ESO C: laura.dot@fxlluchirafecas.cat 
1r ESO B: albert.pons@fxlluchirafecas.cat 
1r ESO D i 1r ESO E: julia.zabala@fxlluchirafecas.cat 
 
TAMBÉ PODEU PREPARAR-LES ORALMENT. Quan tingueu les preguntes i les respostes 
preparades, busqueu algú de la vostra família que vulgui fer d’Oriol Mitjà (en el cas de la 
primera proposta) o de periodista (en el cas de la segona proposta), l’assageu unes quantes 
vegades i, quan ja surti bé, us podeu gravar i enviar-me la gravació. 
REPÀS ORTOGRAFIA I GRAMÀTICA 
Activitats autocorrectives on-line per repassar continguts ja treballats: 
APÒSTROF: http://enxaneta.info/activitats/definit/19 
  http://www.mariainmaculada.es/valencia/RECURSOS/apostrof.htm 
ACCENTUACIÓ: http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3 

http://enxaneta.info/activitats/diftongs/5 
http://enxaneta.info/activitats/dieresi/6 

PLURALS  http://enxaneta.info/activitats/plural/18 
 https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-
aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl13/scl13_03.htm 
PREPOSICIONS http://enxaneta.info/activitats/preposicions/37 
CATEGORIES GRAMATICALS 
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/categories/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.c
at/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://c
lic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=null&skin=default&user=mibanez1&assessm
ent=categories&&skin=default 
 

Annex 2:Ampliació de català 1r ESO C 
 
Activitats (CATALÀ 1r C d'ESO Ampliació) durant tancament de centres #joemquedoacasa 
Llegir capítols 10 i 11 (Qui no ho hagi fet) del llibre 50 coses sobre mi  de Care Santos 
Respondre les preguntes següents: 
 

mailto:julia.zabala@fxlluchirafecas.cat
http://enxaneta.info/activitats/definit/19
http://www.mariainmaculada.es/valencia/RECURSOS/apostrof.htm
http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3
http://enxaneta.info/activitats/diftongs/5
http://enxaneta.info/activitats/dieresi/6
http://enxaneta.info/activitats/plural/18
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl13/scl13_03.htm
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl13/scl13_03.htm
http://enxaneta.info/activitats/preposicions/37
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/categories/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=null&skin=default&user=mibanez1&assessment=categories&&skin=default
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/categories/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=null&skin=default&user=mibanez1&assessment=categories&&skin=default
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/categories/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=null&skin=default&user=mibanez1&assessment=categories&&skin=default
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/categories/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=null&skin=default&user=mibanez1&assessment=categories&&skin=default
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6. Tu ets un adolescent?                                                                  
6.1 Què t’agrada fer en el teu temps lliure? 
6.2 Quin és el teu color preferit? 
6.3 Si poguessis escollir el menjar del dia del teu aniversari demanaries…. 
6.4 Amb qui t’agrada compartir els teus bons moments?...... i els problemes? 
6.5 Si poguessis decidir què fer durant  una setmana de vacances … on aniries? Aniria 
a... Què faries?  

 
7.  Coneixes l’expressió : “Está en la edad del Pavo “ saps què vol dir? Explica-la! 
 
8. La teva il·lusió principal és…. 
 
9. El teu problema principal és ..... 
 
10. Consideres que hi ha algunes coses amb les quals et pots identificat amb l’Albert, el 
protagonista del llibre?  Amb quines?     

 
Llegir capítols 12,13 , 14 i 15  del llibre 50 coses sobre mi  de Care Santos 

 
COMPORTAMENTS ADOLESCENTS                                                           
 (Visualització Cap. 1 Polseres vermelles. 01:18- 09:45 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/polseres-vermelles/polseres-vermelles-capitol-
1/video/3321430/ 
 
Respondre les preguntes següents: 
 
11. En Benito diu que en un grup sempre hi ha sis tipus de persones: 
 

1.El líder 2. el guapo 3. el llest 4. l’imprescindible 5. el 2n líder 6. la noia  
Amb quin dels tipus d’identifiques o t’identificaries per la teva manera de ser? 

 
12. Quins són els comportaments  que identifiqueu com a propis de l’adolescència? 
 
                Enumeració.(Escriviu-ne cinc o sis) 
 
13. Us heu trobat alguna vegada davant d’un company o companya que us hagi fet sentir 
malament per una situació similar a alguna de les que han aparegut en aquest vídeo? 
 

 
 
Annex 3: Castellà 
LENGUA CASTELLANA  1º ESO  

 

 Investigar sobre “el viaje del héroe” (qué es, identificar las etapas…)                        
Posibles webs: https://creamundi.es/la-estructura-del-viaje-del-heroe/ 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/polseres-vermelles/polseres-vermelles-capitol-1/video/3321430/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/polseres-vermelles/polseres-vermelles-capitol-1/video/3321430/
https://creamundi.es/la-estructura-del-viaje-del-heroe/
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https://mundosdeleyendas.com/herramientas-narrativas/el-viaje-del-heroe-12-pasos/   
 

 Crear un relato basado en el viaje del héroe; se puede ambientar en la época que se 
desee (pasado, presente, futuro…). El formato deberá ser Power-point o vídeo.  Se 
puede realizar individualmente o en parejas (obviamente, trabajando on-line). 

 
No es obligatorio ni evaluable, pero podría subir nota. Al regreso al instituto intentaremos 
verlos todos en clase (siempre que sea posible) y comentarlos. 
Se pueden enviar a mi correo: eva.garcia@fxlluchirafecas.cat  
 
 
Annex 4: Optativa francés 

1r ESO FRANCÈS 
MODULE 3 

1. Je vous envoie quelques liens pour réviser les pays et les nationalités.  
https://fleneso.blogspot.com/2011/11/pays-et-nationalites.html 

2. Je vous envoie également ce lien pour pratiquer la prononciation des nationalités.  
https://www.youtube.com/watch?v=zt1Se2Knufo&feature=emb_logo 
 3. Jeu pour le niveau débutant : les pays et nationalités en Europe  
https://www.cia-france.com/page/dqz/2715/quizz-test-niveau-debutant-les-pays-et-
nationalites-en-europe 
4. Jeu grand pays et nationalités dans le monde ( Débutants ) par ici  
https://www.cia-france.com/page/dqz/2785/quizz-test-niveau-debutant-grands-pays-et-
nationalites-dans-le-monde 
5. Révision du verbe « être » au présent de l’indicatif  
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-51465.php 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-88111.php 
6- Révision du verbe « avoir » au présent de l’indicatif  
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-33819.php 
7. Chanson en français – KIDS UNITED – On écrit sur les murs (Clip Officiel)  
https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc 
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https://fleneso.blogspot.com/2011/11/pays-et-nationalites.html
https://www.youtube.com/watch?v=zt1Se2Knufo&feature=emb_logo
https://www.cia-france.com/page/dqz/2715/quizz-test-niveau-debutant-les-pays-et-nationalites-en-europe
https://www.cia-france.com/page/dqz/2715/quizz-test-niveau-debutant-les-pays-et-nationalites-en-europe
https://www.cia-france.com/page/dqz/2715/quizz-test-niveau-debutant-les-pays-et-nationalites-en-europe
https://www.cia-france.com/page/dqz/2785/quizz-test-niveau-debutant-grands-pays-et-nationalites-dans-le-monde
https://www.cia-france.com/page/dqz/2785/quizz-test-niveau-debutant-grands-pays-et-nationalites-dans-le-monde
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https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-88111.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-33819.php
https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc

