
 
 
 

TASQUES RECOMANABLES (1r ESO) 

 
MATÈRIA 

 
TASQUES 

Llengua catalana Quadern d'estiu de repàs amb solucionari (autocorrecció). Feina voluntària 

(aconsellable a qui té AS). Qui faci el quadern, el pot portar fet i autocorregit 

al professor de 2n. 

A més, lectura voluntària: novel·la lliure o bé una de les dues següents:  

● CAPMANY, M. Aurèlia (2005): El malefici de la reina d’Hongria. 

Barcelona: Editorial Barcanova. 

● VERNE, Jules: La volta al món en 80 dies (diverses editorials). 

Llengua castellana 1. Cuaderno de refuerzo ¡Escribo sin faltas!: acabar los apartados de 

ortografía y léxico y corregirlos en bolígrafo rojo. Esta tarea es voluntaria pero 

muy aconsejable. 

2. Lectura voluntaria de estas novelas: 

● Allan Poe, Edgard: Cuentos, editorial Anaya (Clásicos a medida) 

● Asimov, Isaac: Amigos robots, editorial Vicens Vives (Cucaña) 

3. Tareas lúdicas ya enviadas por correo la última semana de clase. 

Matemàtiques Feina voluntària.  Fer un quadern d’estiu de repàs de matemàtiques de 1r 

d’ESO que tingui solucionari.  Un cop fet corregir-ho. 

Pot ser de qualsevol editorial però aconsellem Barcanova ja que és la mateixa 

editorial que s’ha utilitzat durant el curs. 



 
 

Biologia i Geologia ESTIU 1r BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Llengua anglesa Activitats d’estiu: Anglès 
 

Ciències Socials → Veure pel·lícules històriques, com per exemple ”Troia” 

→ Mirar la secció del temps de les notícies 

→ Mirar mapes quan aneu de vacances 

E.F. → Fer activitats al medi aquàtic. 

→ Fer activitats a la natura. 

→ Fer activitats amb música. 

Música Ara que ja comença a despertar la cultura, et recomano per aquest estiu,  

anar a algun concert de música en directe, tant de grups que coneixes com 

grups desconeguts. O també d’estils que no són els teus favorits i així podràs 

experimentar coses noves (en directe la música és molt especial). 

La primera setmana del següent curs comentarem els concerts als que hi heu 

assistit. 

ViP Per aquest estiu proposo observar i que us fixeu com l'art ens envolta per 
molts llocs del nostre entorn. Busqueu obres artístiques pel vostre poble i per 
tot arreu on aneu aquest estiu:  
- Escultures a espais públics de pobles, ciutats, carreteres, rotondes...  
- Graffitis a les parets.  
- Pintures antigues i actuals, als museus i centres d'art.  
 
Si voleu podeu fer un recull fotogràfic, podeu apuntar on es troben… 
Que tingueu un estiu molt artístic! 
Neus 

 

https://drive.google.com/file/d/1ebV7txUbJ3vjIq0FnkXwtuxe124V5s30/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WkM9PH9DBNp4pXpE1_1KjccbzQLEvWl8/view?usp=sharing

