DEURES D’ESTIU 2021
DEURES A MIDA PER L'ALUMNAT D’ESO: Tres propostes tria la que més et
convingui!!!
Enguany posem a la teva disposició diferents propostes de Deures d’Estiu des de la
més acadèmica (A) fins la que vol potenciar les teves capacitats de la forma més
lúdica i vivencial (B), passant per aquella que vol una mica de tot (C). TU TRIES!!!
En qualsevol cas no deixis de disfrutar en cap moment de la LECTURA:
Alguns títols:
https://drive.google.com/file/d/1TiI1TGHgcblDcR0_hxUWkaGYL2NNSuKm/view?usp=sharing
Has sentit parlar d'eBiblio? Només necessites tenir el carnet de la biblioteca pública i llestos: se t'obre
tot un ventall de títols per a fer la teva tria personal.
Aquí ve l'explicació oficial:
eBiblio Catalunya és un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que fa possible el préstec de
continguts digitals a totes les persones usuàries amb carnet de biblioteca pública. Es pot accedir als
continguts des de diferents dispositius: tauletes, telèfons, ordinadors i lectors de llibres electrònics.
Podreu veure i llegir una bona selecció de continguts en línia. Cal que tingueu a mà el carnet de
biblioteques per donar-vos d'alta a la plataforma.
Aquest servei ha estat promogut pel Ministerio de Cultura y Deporte amb la col·laboració del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de
Barcelona.

Les propostes:
( Els professors a títol personal us han pogut suggerir, recomanar o demanar tasques
concretes per reforçar algunes de les CCBB).
Proposta A- Especialment recomanat per aquells alumnes que no han superat alguna matèria
instrumental o l’han superat molt justet (AS) i volen fer treball més acadèmic.
Metodologia: Es fa la unitat del quadernet i després es practica l’autocorrecció amb el solucionari
(correccions en bolígraf vermell)- L’ autocorrecció atenta és una bona eina per a l’autoaprenentatge. En
cas d’activitat virtual també podran autoavaluar-se cercant la solució.
El professor supervisarà les tasques d’estiu al setembre. Propostes de quadernets, poden ser aquests o
altres que pugueu adquirir o altres que se us hagin pogut oferir.
1r ESO
Català

●

Quadernet de compra (opció1):

Prepara 2n ESO Llengua catalana
Aina Perelló Llabrés
Editorial La Galera Text | ISBN
9788441230361

● Plataforma Weeras (opció 2):
Fer les CCBB de cada unitat del llibre digital weeras
(U-1 a la U-9) copiar la pregunta i escriure la resposta
escollida.
● Lectura i expressió escrita:

Pilar Garriga
Un estiu a Borneo

Editorial Barcanova | ISBN 9788448952990
(Escriure petits resums amb molt bona lletra per
capítols)
Castellà

Prepara... 2n ESO Lengua castellana. Editorial Text la
Galera. ISBN- 9-788441230408

Matemàtiques

Prepara... 2n ESO Matemàtiques. Editorial Text la
Galera. ISBN- 9-788441230446

Anglès

Tasques al classroom (obligats per aquells
que no han superat la matèria i per qui
vulgui recomanat)

Socials

En el lloc on estiueges descobreix un personatge
històric rellevant i fes-ne una recerca sobre la seva
biografia.
Analitza el temps i el clima del lloc on estiueges i
fes-ne un registre.

2n ESO
Català

●

Quadernet de compra (opció 1):

Prepara 3r ESO Llengua catalana
Autora: Aina Perelló Llabrés
Editorial
La Galera Text
9788441230378

|

ISBN

● Plataforma Weeras (opció 2):
Fer les CCBB de cada unitat del llibre digital weeras
(U-1 a la U-9) copiar la pregunta i escriure la resposta
escollida.
● Lectura i expressió escrita:

Patrick Ness
Un monstre em ve a veure
Sembra Llibres | ISBN 9788416698073
(Escriure petits resums amb molt bona lletra per
capítols)
Castellà

Prepara... 3r ESO Lengua castellana. Editorial Text la
Galera. ISBN- 9-788441230415

Matemàtiques

Prepara... 3r ESO Matemàtiques. Editorial Text la
Galera. ISBN- 9-788441230453

Anglès

Tasques al classroom workbook virtual
(obligats per aquells que no han superat la
matèria i per qui vulgui recomanat)

Socials

En el lloc on estiueges descobreix un personatge
històric rellevant i fes-ne una recerca sobre la seva
biografia.
Analitza el temps i el clima del lloc on estiueges i
fes-ne un registre.

3r ESO
Català

● Quadernet de compra
Prepara... 4t ESO Llengua catalana. Editorial Text la
Galera. ISBN- 9-788441230385
● Lectura i expressió escrita:

Trevor Noah
Prohibit néixer
Edicions de 1984 | ISBN 9788416987825
(Escriure petits resums amb molt bona lletra per
capítols)
Castellà

Prepara... 4t ESO Lengua castellana. Editorial Text la
Galera. ISBN- 9-788441230422

Matemàtiques

Prepara... 4t ESO Matemàtiques. Editorial Text la
Galera. ISBN- 9-788441230460

Anglès 3r i 4t ESO

Tasques al classroom workbook (obligats
per aquells que no han superat la matèria i
per qui vulgui recomanat)

Socials

ACTIVITATS DE TOTA MENA

Descobrir i visita rmuseus (Aprenentatge
interdisciplinari)-Comentar un quadre, fer
una publicitat a partir del quadre o alguna
escultura o obra d’art.

Proposta B – Es recomana per a tothom
Què?
Fer un recull de vivències i activitats (una creació
personal per expressar sensacions, emocions
viscudes, descobriments, viatges,…) que portis
a terme al llarg de l’estiu I que et vingui de gust
compartir amb un document gràfic

Com?
Elaborar un Power-Point, Muntatge de Vídeo,
Infografia, Prizze, Canal de Youtube, mural… a
partir d’anar recollint diferents tipus d’activitats o
alguna en concret que la documentis i en arribar
al setembre a l’institut el teu tutor et demanarà
que la pengis a un classroom de tutoria.

ALGUNES IDEES PER TENIR PRESENTS A L’HORA DE RECOLLIR MATERIALS PER A LA PROPOSTA B

Qualsevol activitat que impliqui un desenvolupament lingüístic, cientificotecnològic, d’expressió
artístico-corporal, en definitiva d’experiència vital, és vàlid per ser recollit i elaborat per aquest treball
d’estiu.
- Activitats de tota mena - Recull d’activitats de les quals probablement en faràs alguna al llarg de
l’estiu.
https://drive.google.com/file/d/10c0pB1VWoK2bIiZYBXd1RMDboFYQkFC_/view?usp=sharing
-

Activitats per a la secundària recomanacions des del Departament d’Educació
https://drive.google.com/file/d/12QNnxzR_1kVswFd8IE-9WO17B6tW5GV5/view?usp=sharing

Proposta C – Es pot fer un combinat de la proposta A i B (per exemple faig una mica de mates i
quelcom de la proposta B o bé faig una mica de …)

PROPOSTA PER A L'ALUMNAT QUE VOL FER BATXILLERAT
-Llegir molt
- Repassar alguna matèria del curs (en cas de portar-la més justeta).
Bon estiu a tothom!!!

