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CURS 1r ESO
Tots els materials, recursos i activitats que trobeu en aquesta pàgina són de caràcter voluntari i no avaluables. Us demanem que aneu fent el 
màxim possible per no perdre el ritme. Per qüestions de temps, no podem oferir-vos una presentació millor. Preguem que accepteu les disculpes.

RECOMANACIÓ A LES FAMÍLIES: prepareu un horari amb els vostres fills de manera compatible amb el vostre confinament (cadascú pot venir 
circumstàncies diferents). Assegureu-vos que dediquen un temps raonable a aquestes propostes. Condicioneu un lloc a casa on els pogueu fer 
un seguiment.  Prioritzeu les activitats en què no calgui ordinador o mòbil. Respecteu l'horari de treball sense interrompre'ls i, en acabat, 
demaneu que us expliquin què han après.

COMPARTIU AQUEST MISSATGE AMB D'ALTRES FAMÍLIES QUE NO L'HAGIN REBUT

MATÈRIA TIPUS
Anglès Lectura

1r ESO
All about Britain
Fer exercicis al final dels capítols (1r EsoD,E,F)

Anglès Lectura
1r ESO
Llibre de lectura "All About Britain"
Acabar de llegir el llibre fins a la pàgina 57 i fer totes les activitats al llibre o a la llibreta (en el cas que el llibre no sigui vostre). 
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=1hmCcOka_fVY7eQ5_aCxSx3LDPqURExCi
En una llibreta petita que tingueu per casa o en alguns fulls blancs, com vosaltres vulgueu, cada dia escriureu 2 o 3 frases 
sobre allò que feu durant el dia en anglès. S'escriurà utilitzant el present. Teniu un fitxer amb l'exemple d'un dia. Es pot 
consultar el diccionari o el traductor per buscar paraules concretes, però no es pot fer servir el traductor per traduir tot el text. 
S'escriurà a mà, no a l'ordinador. 

Castellà Lectura
1r ESO
1- "El monstruo del sótano" pág.26 y 27 del libro de texto.
Leer detenidamente y responder a todas las preguntas que hay sobre el texto en la pág. 27
"El poder de la infancia", pág.28 y 29 del libro de texto.
Leer detenidamente y responder a todas las preguntas que hay sobre el texto en la pág. 29



Castellà 1r ESO
https://drive.google.com/open?id=1TgwComsWColmYq8Ydg7oPUW0656GACx8
Crear capítol nou de Manolito Gafotas

Català Enllaç a una pàgina web amb recursos
1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO
http://www.edu365.cat/eso/catala/index.html
En aquesta pàgina teniu jocs per aprendre la llengua,  podeu fer Glops, Gali, Mud de mods, aventurat amb l'ortografia, aixi 
podeu anar repassant
http://aulaacollida-sonia.blogspot.com/2008/05/material-adaptat.html
en aquest link teniu activitats variades de més assignatures
Lectura
http://aulaacollida-sonia.blogspot.com/2008/05/material-adaptat.html

Català Dossier en format pdf/word o equivalent
1r ESO
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/
Aquí trobareu jocs de paraules, endevinalles, jeroglífics i molts més passatemps. 
Dossier en format pdf/word o similar
La volta al món en 80 dies. Jules Verne
Lectura de la novel·la d'aventures La volta al món en 80 dies. 

https://drive.google.com/open?id=1cM-HYXBCXLQic_ZKrMiiClWGgGCqL6u9Ps0iekJMF54
Activitats per fer abans, durant i després de la lectura del llibre.
Lectura

Català Lectura
1r ESO
Treballem les competències bàsiques unitats 5 i 6
Llegir els textos del llibre de classe (volum 2) i fer-ne les activitats del llibre.

Català 1r ESO
Presoners del Mar
Respongueu en paper les preguntes de les tasques que trobareu en aquest dossier.
https://drive.google.com/open?id=1ry86G_KD_XlmOpiv6Uaz22NZqj6UJ0MJ
A mida que us llegiu Presoners del Mar podeu anar responent i fent activitats de la lectura.
Lectura

Ciències 1r ESO
https://drive.google.com/open?id=1_ieq0xVuBCiysbNJoKL8_yHgYsIaWDzemQK69Q7_czI
(Molt important) Aquestes proposta d'activitats  només és pels grups de 1r D i de 1 E 



Ciències 1r ESO
https://drive.google.com/open?id=1GDsMfXfgPQXQHZwj8XhX0vfscSyMkpuk
1r F Ciències Naturals. Al document hi ha diverses activitats per fer al llarg d'aquests dies. Visualització de documentals curts, 
repàs del que ja s'ha donat als dos trimestres anteriors i activitats del llibre amb una activitat extra sobre els minerals.

Ciències 1r ESO
https://classroom.google.com/
Entreu al classroom de la classe i hi trobareu activitats per fer. Podeu aprofitar per acabar o entregar tot allò que tingueu 
pendent o penseu que podeu millorar.
https://drive.google.com/open?id=1xPpFANjY4olSG7m0bzXunGN6E28iyAAK
Podeu fer les activitats que trobareu en el document adjunt. A més a més, en el classroom de classe hi anireu trobant 
enllaços i recomenacions per fer.
Enllaç a una pàgina web amb recursos

Diversitat Enllaç a una pàgina web amb recursos
1r ESO
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-equations-and-geometry
Entreu en aquest enllaç i visualitzeu i feu les activitats!

Diversitat Dossier en format pdf/word o equivalent
1r ESO
http://lengua-literatura1eso.blogspot.com/2014/12/el-texto-la-carta.html
Castellà: hacer una carta explicándonos (a Marian y a Vicky) cómo te sientes y qué haces estos días. También puedes hablar 
de las cosas o personas que echas de menos. (mínimo 10 línias)

Antes tienes que leerte y hacer un resumen en tu libreta de la teoría que encontrarás en esta página web. 

Teoria carta personal
http://lengua-literatura1eso.blogspot.com/2014/12/el-texto-la-carta.html

Diversitat Enllaç a una pàgina web amb recursos
1r ESO
https://classroom.google.com/c/NjQ3NDMxMjQwOTha
Codi de la classe
4btbplc



Diversitat Dossier en format pdf/word o equivalent
1r ESO, 2n ESO
https://www.youtube.com/watch?v=KQQAGJIWD24
MIRA EL VÍDEO. EN PARLAREM AL TORNAR A CLASSE.
https://www.youtube.com/watch?v=xZ28tm5S5HI
MIRA EL VÍDEO. EN PARLAREM AL TORNAR A CLASSE
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=1U5XSC-IhK58K7aQLT91oXE2k9NEEAhY3
CADA SETMANA HAURÀS DE FER COM A MÍNIM 3 DIES D'EXERCICIS. SI PIQUES AL NOM ET REDIRECCIONA AL 
ENLLAÇ ON PODRÀS VEURE COM FER ELS EXERCICIS.

Diversitat Dossier en format pdf/word o equivalent
1r ESO
http://www.xtec.cat/~mbanere6/in1reso.html
En la següent web podreu trobar un recull d'activitats per practicar el projecte d'informàtica. 
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=125cAchGR4yT8FFdpcHjCcYxetjHZYwtb-FFQLPkK9Nc
Activitat Projecte: En el següent document trobareu dues activitats del projecte d'informàtica que ens haureu d'enviar durant 
aquests dies sense classe. 

Diversitat 1r ESO
la volta al món en 80 dies
fes un resum de cada capítol i de cada personatge descriu els trets físics i psicològics i després fes els folis següents
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=1IWMj2Tfqwn0VNQaivi5BTmW0pzYyyV7S
per l'lumnat de 1rE

Diversitat 1r ESO
https://drive.google.com/open?id=1AcKHQw65mFs1x6hkqTG3qdXpKsY0hhcW
English: de la pàgina 1 a la 5 del dossier de la roba. 

Diversitat 1r ESO
Qualsevol que tingueu a casa en català
Al primer foli escriu els persnatges del llibre i escriu característiques, físiques i psicològiques, de casascun.A continuació, en 
un foli nou, escriu el resum de cada capítol, entre 5 i 10 línies cada resum.
https://drive.google.com/open?id=1HDXTGcQNWjssGFNY7NgngFdW4UIMezw3
Inventa't 10 números, escriu-los en columna i al costat en lletres ( D-U-C).  Del text de elctura, escriu i contesta les preguntes 
a la llibreta i escriu les paraules de vocabulari, estudia-les. Inventa't un conte (màxim1 foli pel davant i darrere) 
Lectura

Educació Física Dossier en format pdf/word o equivalent
1r ESO
https://docs.google.com/document/d/1SV4w_vzDHVNg_Ch3E08f5-9SCMuLcqDngaSMCsHEW5E/edit
Ho tenen tot ben explicat al Classrroom de 1r F



Educació Física Dossier en format pdf/word o equivalent
1r ESO, 2n ESO
https://www.youtube.com/watch?v=xZ28tm5S5HI
VISUALITZA AQUEST VÍDEO. EN PARLAREM A CLASSE AL TORNAR
https://www.youtube.com/watch?v=KQQAGJIWD24
VISUALITZA AQUEST VÍDEO. EN PARLAREM A CLASSE AL TORNAR
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=17LWdz_xy_xN6YOvCk2PQQBHlR8x2Iha-
CADA DIA TÉ EL SEU ENLLAÇ AMB ELS EXERCICIS A REALITZAR. HAURÀS DE FER COM A MÍNIM 3 DIES DE LA 
SETMANA. SI ÉS AMB UN FAMILIAR MOLT MILLOR. FEU FOTOS PER ENSENYAR-M'HO

Educació Física 1r ESO
https://drive.google.com/open?id=1nNYZXY833LB1tDJ5MI9kEZStAGIwbsT_
Aprofitem a practicar exercici físic i entrenar dins de casa!

Expressió Lectura
1r ESO
Llibre "Cultura i valors ètics": Llegir"Temps lliure" de la pàgina 20  
Reflexionar sobre " I tu, què penses, d'aquestes afirmacions". Les trobaràs a la part inferior de la pàgina 20 del llibre.
Llibre "Cultura i valors ètics": Llegir "De conflictes, en té tothom! pàgina 30.
Respondre a les reflexions i preguntes plantejades a la pàgina 31 del llibre.

Expressió 1r ESO
https://drive.google.com/open?id=1PVY0tkJj5LVbhH-Z22bW67HmD5iFe98b
Audicions respectives, si us plau!

Expressió 1r ESO
https://www.museunacional.cat/ca
Entreu i busqueu la pestanya col·lecció i mireu les obres d'art. Trieu la que més us agradi per fer l'activitat vinyeta a vinyeta.
https://drive.google.com/open?id=1TBYe8clg6cV8Y49KDaj6iDpPJv50olnv
Llegiu el fulletó sencer. Per completar l'activitat  heu de visitar la pàgina web del museu MNAC i trieu alguna obra de la 
col·lecció del museu.
Enllaç a una pàgina web amb recursos

Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
1r ESO, 2n ESO
https://classroom.google.com/
Cultura i Valors 2E. - Codi de classe 675u2wv
https://classroom.google.com/
Cultura i Valors 2D - Codi de classe 6uhnzov
https://classroom.google.com/
Cultura i Valors 2A - Codi de classe eexpfle



Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
1r ESO
https://classroom.google.com/
Cultura i Valors 1F - Codi de la classe d37vgwf
https://classroom.google.com/
Cultura i Valors 1F - Codi de la classe a2mc4vt
https://classroom.google.com/
Cultura i Valors 1E - Codi de la classe 22zz6d3

Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
1r ESO
https://classroom.google.com/
Cultura i Valors 1D - Codi de la classe: a2mc4vt

Geografia i Història Dossier en format pdf/word o equivalent
1r ESO
https://docs.google.com/document/d/1qS1wdu8ShfkknpY08dc78ZkGB4Wr2jpvitoPHWKNKiM/edit?usp=sharing
Document amb la feina, especificada per dies.
https://juegos-geograficos.com
Pàgina web de juegos-geográficos que utilitzem a classe. 
https://www.youtube.com/watch?v=oIXnbDgdroY 
Vídeo sobre els ibers de Calafell, haveu de contestar unes preguntes que teniu al document.
https://www.mindmup.com 
Pàgina web per fer esquemes/mapes conceptuals.

Tecnologia Enllaç a una pàgina web amb recursos
1r ESO, 4t ESO
https://youtu.be/LqaRELYZ1yE
Veure el vídeo, resumir-lo incloent el "pas a pas" de com es fan els xips o circuit integrats. Després, fer un dibuix d'un xip per 
dins i incloure-hi les parts amb fletxes.

Tecnologia Dossier en format pdf/word o equivalent
1r ESO
https://i.pinimg.com/originals/a6/92/87/a69287ce2320b0347ec51f549a8a9727.jpg
Ja que no ens deixen sortir... Aneu a una finestra de la vostra casa on es vegi un edifici o façana al davant vostre. Feu un 
dibuix, amb regle, del que veieu (façana, casa). L'objectiu és practicar el fer línies rectes, com hem fet a classe, a partir de la 
observació d'un objecte real. M'encantarà veure-ho quan ens veiem de nou a classe i podrem fer una exposició del que veieu 
per la finestra. Una abraçada macus! 

Tecnologia Dossier en format pdf/word o equivalent
1r ESO
https://drive.google.com/open?id=1BqX0Y77URpnSK5hl3BhRaMOwK2RUq93K



Tecnologia 1r ESO
TECNOLOGIA TEMA 6 ELECTRICITAT
Llegiu i FEU ELS EXERCICIS corresponents al tema 6


