Franciscans
Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya
VILANOVA I LA GELTRÚ

CURS 2017-2018

TREBALLS D'ESTIU 2018 - 1r ESO

LLENGUA
CATALANA

L’alumne/a haurà de realitzar les activitats especificades a continuació:

Volum 1, pàgines 32 i 33, 58 i 59, 84 i 85

Volum 2, pàgines 120 i 121, 146 i 147, 172 i 173

Volum 3, pàgines 208 i 209, 234 i 235
Aquestes activitats avaluen les competències bàsiques de cada lliçó. És possible que calgui revisar el
contingut del tema corresponent a l’hora de fer-les. Cal presentar-les en forma de dossier.

CASTELLÀ

Teórico:

Realizar los resúmenes del apartado de la Comunicación Oral de los temas 1 al 12.

Realizar el resumen teórico de la literatura y de los tres géneros literarios: Género
narrativo, Género lírico y Género teatral.
Práctico:

Realizar los ejercicios de los apartados de gramática y ortografía de los temas 1 al 12.
Expresión y competencia:

Del apartado “Pon a prueba tus competencias”: escoger tres y realizar todos los
ejercicios.

Realització d’un dels dos quaderns de vacances:

ANGLÈS

-

Holiday English – 2n d’ESO. Ed. Oxford, o bé
Summer Fun - Català - 2n d'ESO. Ed. Burlington Books

NOTA: A més, s’ha lliurat a cada alumne/a un document personalitzat amb les tasques
concretes a realitzar.

GEOGRAFIA I
HISTÒRIA

Deures:

Fer el portafolis amb els exercicis de tot el curs per presentar-lo al setembre el mateix
dia que es faci la prova.

Veure una pel·lícula basada en una època històrica treballada aquest curs (Prehistòria,
Egipte, Grècia o Roma) i fer un treball on hi hagi una petita introducció de l’època
històrica en la qual s’insereix, l’argument i al final un apartat on s’incloguin els elements
històrics que surten a la pel·lícula. (suggeriment de pel·lícules: “A la recerca del foc”,
“Ágora”, “Pompeia”...).
Estudiar:

Repassar el temari de cada cas per a l’examen de setembre.

MATEMÀTIQUES

Dossier-treball proposat. Consulteu el document a la pàgina web.

BIOLOGIA I
GEOLOGIA

Dossier-treball proposat. Consulteu el document a la pàgina web.

TECNOLOGIA

Dossier-treball proposat. Consulteu el document a la pàgina web.
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Definició, tipus i característiques d’un escalfament. (2 fulls)
Dibuixa 10 estiraments i posa el nom del múscul estirat. (2 fulls)
Fes un llistat de totes les proves que hi ha en l’atletisme i busca una fotografia de cada
prova (5-6 fulls).
Dibuixa una pista d’atletisme i explica on es realitzen les diferents proves (2 fulls).
Treball sobre esport col·lectiu: futbol.
Orígens (1 full), tècnica (3 moviments, un full per moviment), 1 sistema de joc (1 full),
reglament (2 fulls).

1.

EX. VISUAL I
PLÀSTICA

Troba un mínim de 3 exemples a internet de figures impossibles, imatges ambigües i il·lusions
òptiques
2.
Crea una carta de textures on hi hagi textures gràfiques, textures tàctils i textures aconseguides
per frottage
3.
Teoria del color. Divideix la làmina en 8 espais diferents i irregulars, fes un dibuix a cada espai i
després pinta’l seguint aquestes instruccions:

Colors primaris

Colors secundaris

Colors terciaris

Gamma càlida

Gamma freda

Contrast: magenta/verd

Contrast: groc/lila

Contrast: cian/vermell
És molt important que facis una bona presentació i un bon acabat.

MÚSICA

Veure les activitats penjades a la pàgina web de la matèria:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/esomusica/10--recuperacions-de-setembre

RELIGIÓ

Resum dels temes de l’1 al 6.
Activitats de síntesi dels temes de l’1 al 6.

GLOBAL OPTATIU

Tria cinc activitats del Treball de Síntesi d’aquest curs i presenta-les fetes en un dossier.
Copia’n els enunciats.

RECORDA
La presentació dels treballs d’estiu de les matèries assenyalades es realitzarà els dies 3 i 4 setembre, segons
el calendari previst en el full de notificació que es va lliurar amb les notes finals.
En l’avaluació extraordinària es tindran en compte els treballs d’estiu (35% per a matèries amb prova i
85% per a matèries sense), l’evolució madurativa de l’alumne/a al llarg del curs (15%) i, en el seu cas, les
proves programades a tals efectes (50%).

BON ESTIU!
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