
TASQUES ESTIU 2020 1r d’ESO 
 

TRIA I  REMENA!!! Aquí us presentem un seguit de tasques que podeu fer durant l’estiu. 

El professorat, durant els primers dies de curs, us convidarà de manera voluntària a mostrar els vostres treballs, 

experiències i aprenentatges de les tasques triades. 

 

MATÈRIA RECURS TASQUES PER MOSTRAR  

CATALÀ Tria UN llibre de lectura per llegir aquest estiu i porta 

a terme UNA d’aquestes propostes, la que més et 

motivi!:  

 

● Càpsules de lectura 

● De personatge a influencer.pdf 

● Fem de booktubers.pdf 

 

Aquí et deixem algunes recomanacions per si no saps 

quin llibre escollir: Recomanacions lectures d'estiu 

primer cicle.pdf 

Podràs presentar i explicar la teva 

experiència al voltant de la lectura davant 

els teus companys i companyes d’aula. 

CASTELLÀ 
 
 
 
 
 
 

 Encontrarás una lista de libros con los que disfrutar 
este verano en la siguiente dirección: 
https://drive.google.com/file/d/1dQZLkjOz3AjGY1bR3
JclP1iVvfjG6lZf/view?usp=sharing 
Podrás elegir entre teatro, narrativa o poesía.  
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1BoIuscaoeB6hXeD-cn1mY9Ii9LfdEda0?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1grNB57A-ZRaRr0MEGg0zRLOZGAbRWkH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hcJSfLdHQbBC8KK5GpnROANM7AcIjACe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16W6tpr00JCDz7w6w9tlqGBrUO_VH8Z4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16W6tpr00JCDz7w6w9tlqGBrUO_VH8Z4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dQZLkjOz3AjGY1bR3JclP1iVvfjG6lZf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dQZLkjOz3AjGY1bR3JclP1iVvfjG6lZf/view?usp=sharing
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Cuando finalices la lectura, tendrás que realizar un 
trabajo sobre la misma. Hallarás las pautas en este 
enlace. 
 
En estas direcciones podrás realizar ejercicios de 
ortografía: 
http://www.xtec.cat/~jgenover/orto0.htm 
http://www.xtec.cat/~jgenover/orto3.htm 
http://www.xtec.cat/~jgenover/orto2.htm 
http://www.xtec.cat/~jgenover/orto4b.htm 
http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogj.htm 
http://www.xtec.cat/~jgenover/ortoh.htm 
 

 
En este enlace tenéis las actividades. 
 
https://drive.google.com/file/d/1DzfCMFV1jpqwaoAWc
aKLf5FS75lXgbHj/view?usp=sharing 
 

MATES Al curs moodle de 1r d’ESO, a la unitat feina d’estiu, 
trobaràs aquest link: 
Feina d’estiu 1r d’ESO 

L'alumnat que consideri que ha de fer 
aquest dossier, l'haurà de lliurar el mes de 
setembre seguint les instruccions següents: 

- Llibreta mida quartilla de 50 fulls. 

- A la portada hi haurà de constar de 
manera clara el teu nom, curs de l’any 
2019-2020 i curs de l’any 2020-2021. 

- Copiats els enunciats i resolts. 

- Bona lletra. 

- Bona presentació. 

http://www.xtec.cat/~jgenover/orto0.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/orto3.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/orto2.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/orto4b.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogj.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/ortoh.htm
https://drive.google.com/file/d/1DzfCMFV1jpqwaoAWcaKLf5FS75lXgbHj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DzfCMFV1jpqwaoAWcaKLf5FS75lXgbHj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PVRFWnlt31DC53ZVDB4srv5DlKCqAbHl/view?usp=sharing


Recorda que pots descarregar l'arxiu al teu 
ordinador i així no hauràs d'entrar sempre 
al moodle. 

ANGLÈS GOING BY PLANE 
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200102/resums/672
/5_plane.htm 

 

CIÈNCIES SOCIALS Línia del temps creativa 
Tria un personatge real o imaginari (un amic, el 
protagonista d’un conte, el teu cantant preferit …), 
investiga la seva vida, fes un recull de dades, imatges 
o petits objectes i confecciona la seva línia del temps. 
Aquí tens un tutorial que segur t’inspirarà! 
https://www.youtube.com/watch?v=iGITtpHWDfo 

Porta la teva línia del temps a classe i 
comparteix-la amb els companys. 

CIÈNCIES NATURALS L’UNIVERS: 

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=224 

EL SISTEMA SOLAR: 

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=120 

INVESTIGUEM LA TERRA: 

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=219 

INTRODUCCIÓ A LA METEOROLOGIA: 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/ud/meteoro/

index.htm 

WEBSTIONARIS (Els organismes): 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/ud/webstion

aris/organismes.htm 

Fer una presentació de 10 diapositives com 
a màxim, d’un dels 5 temes dels recursos 
proposats. 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200102/resums/672/5_plane.htm
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200102/resums/672/5_plane.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iGITtpHWDfo
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=224
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=120
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=219
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/ud/meteoro/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/ud/meteoro/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/ud/webstionaris/organismes.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/ud/webstionaris/organismes.htm


TECNOLOGIA Aquestes setmanes d’estiu et volem proposar que 

treballis una mica més amb algun dels entorns de 

representació gràfica d’objectes que hem treballat al 

llarg del curs. 

  

Pots triar entre utilitzar el Tinkercad o el BlocksCAD, 

tria el que t’agradi més o el que et resulti més fàcil de 

fer servir. 

  
Has de realitzar un petit projecte personal, de temàtica 

lliure, i fer un breu informe en un document de text o 

en una presentació de diapositives del teu compte de 

Drive de l’institut. 

  

L’informe ha de tenir els següents apartats: 

●   Títol del projecte 

●   Adreça web on està disponible 

●   Breu descripció del teu projecte (idea, 

passos realitzats per fer el disseny…) 

●   Captures de pantalla del teu projecte 

 

MÚSICA Ja coneixes el SONGMAKER. Experimenta i fes 

melodies de 8, 12 o 16 compassos. Posa-li un títol. 

 

https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
https://www.blockscad3d.com/editor/
https://www.blockscad3d.com/editor/


Guarda´t l’enllaç o baixa’t la música. Al setembre les 

escoltem.. 

EDUCACIÓ FÍSICA Per aquest estiu, us proposem tot un seguit 

d’activitats, rutines, sessions, jocs i esports per tal 

que continueu fent exercici físic. Recordeu que seria 

convenient realitzar entre 3 i 4 dies d’activitat física, 

adaptant la intensitat a les necessitats i condicions 

individuals de cadascú de vosaltres; feu estiraments 

per tal que el cos i la musculatura entri en calor i 

evitar possibles lesions; hidrateu-vos sovint i eviteu la 

realització de l’activitat física en hores puntes de 

calor; alimenteu-vos de manera saludable i 

descanseu adequadament. 

En aquest enllaç trobareu les activitats que us 

proposem: 

https://drive.google.com/file/d/13fwFRiHqkE7TAZPsm

LmMU-MeZ8PF3kM2/view?usp=sharing 

 

VISUAL I PLÀSTICA Explica una història (de misteri, romàntica, de terror...) 

utilitzant fotografies. Has d'editar les imatges per fer-

ne una tira còmica. Un cop acabat, cal afegir els textos 

que diuen els personatges. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13fwFRiHqkE7TAZPsmLmMU-MeZ8PF3kM2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fwFRiHqkE7TAZPsmLmMU-MeZ8PF3kM2/view?usp=sharing

