1r Bat - TREBALL RECOMANAT PER A L’ESTIU.
En un període tan llarg com les vacances d’estiu, és important recuperar els coneixements i hàbits de treball que no s’han aprés i també
mantindre‘ls si s’han aconseguit.
Presentem una PROPOSTA D’ACTIVITATS VOLUNTÀRIES que, una vegada realitzades, s’hauran de lliurar en setembre al professor corresponent
de cada matèria i que es tindrà en compte en el resultat de la 1a avaluació.

MATÈRIES

OBSERVACIONS

TREBALL RECOMANAT
El departament d’anglés utilitza l’avaluació contínua, això vol dir que sempre que expliquem continguts nous, repassem abans el
que ja sabem. Per tant, quan comencem el curs 20-21 i durant el primer mes, repassarem tots els continguts del curs anterior, per a
poder començar amb la matèria no apresa del curs anterior abans que acabe la primera avaluació. És per això que el professorat
del departament d’anglés recomana que l’alumnat estiga en contacte amb la llengua anglesa el major temps possible. Suggerim el
següent:

ANGLÉS

● Tornar a fer els exercicis (ja fets) del Workbook.
● Llegir (un o diversos) llibres adaptats al nivell. Si no en tenen, poden posar-se en contacte
amb el professor o la professora i agafar-los en préstec de l’institut, abans del 10 de juliol.
● Vore sèries i pel·lícules en anglés. (Suggeriment: FRIENDS agrada molt i és fàcil de seguir).
● Escoltar cançons en anglés i escriure els Lyrics. (suggeriment: lyricstraining.com)
● Escriure un diari sobre el que vas fent durant les vacances.
● Utilitzar els links que hi ha a la web del departament del centre per a poder practicar tots els
aspectes de la llengua anglesa  https://ieslesfoies.org/departaments/angles/
Tota la tasca de reforç que l’alumnat faça durant l’estiu, podrà ser entregada al principi de curs per a que es puga tindre
en compte a l’hora d’avaluar el primer trimestre.

Lectura recomanada:
La ciència dels Simpson. L'univers amb forma de rosquilla. Guia no autoritzada
Marco Malaspina
Altres lectures, videos o podcasts: divulgació científica amb cosetes interessants
BIOLOGIA I GEOLOGIA

http://biogeocarlos.blogspot.com/p/los-animalillos-de-las-peliculas-de.html
https://www.ricardomoure.com/
https://www.rtve.es/television/orbita-laika/
Activitats interactives autoavaluables:
http://www.educa.madrid.org/web/cc.nsdelasabiduria.madrid/ejercicios1b.htm
Dado que los contenidos de lengua castellana y literatura se reiteran cada curso, sobre todo los de
lengua, en las primeras semanas de septiembre, se repasarán y reforzarán aquellos contenidos
nuevos que no se hayan visto en este último trimestre.
Os recomendamos, para reforzar la comprensión lectora este verano, algunas lecturas:

CASTELLÀ

El túnel, Ernesto Sábato Ed. Cátedra
Sin mirar atrás, M
 ercedes Guerrero
La llama de la sabiduría, Juan Francisco Ferrándiz
Nada, C
 armen Laforet
Estas lecturas igual os interesan más (para el año que viene) por el simple hecho de que tendréis a Lorca y
a Buero en las pruebas PAU
https://youtu.be/pO-K_c0CTCY La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca [muchos la
leísteis en clase el año pasado, pensamos que os haría ilusión verla]
https://youtu.be/NKVHD1pBJtc Luces de bohemia. Valle Inclán [ha sido la obra del selectivo
durante años]

https://youtu.be/wvvBGAj1AYc Historia de una escalera. Buero Vallejo [La obra que vais a leer
porque os entra en las PAU. Así vais viéndola por primera vez]

También os proponemos que busquéis en internet artículos de opinión de los autores que os
indicamos, ya que tanto el tema como el estilo de sus escritos se ajustan bastante a los textos de
comentario de selectividad.
Autores:
-Rosa Montero
-Elvira Lindo
-David Trueba
-Almudena Grandes
-Manuel Vicent
-Juan José Millás
-

Dibuix Tècnic

És molt
important
desenvolupar la
capacitat
espacial, per
tant et
recomane jugar
als seguents
jocs, a més si
tens el Minecraft

Aprenem a traçar vectors:
thttps://bezier.method.ac
Desenvolupant el 3D:

thttp://juegos.superjocs.com/juego/cubo-3d/
thttp://moebio.com/santiago/diedrom/diedrom.html
on estiu!

Veure els videos que tracten de les forces de fregament

https://youtu.be/xzBAbMd9Ze8

https://youtu.be/-FryHCPhdy4
FÍSICA I QUÍMICA

Si voleu un resum general del tema:

https://youtu.be/fXaRw7auIMI

FRANCÉS

Treball d’estiu voluntari descrit a AULES.

El departament de Geografia-Història recomana per als alumnes que han cursat 1r de BAT la lectura
d'alguna de les següents novel·les:
.- 14 de julio de Éric Vuillard, (sobre la Revolució Francesa),
.- El último paraíso de Antonio Garrido, (sobre el crac del 29),
.- El retorno del soldado de Rebecca West (sobre la Primera Guerra Mundial),
.- Adiós a todo esto de Robert Graves (sobre I.G.M.),
.- La trilogía de Auschwitz de Primo Levi (sobre II G.M.).

GEOGRAFIA I Hª

També recomanem pel·lícules sobre diferents temes tractats al llarg del curs:
-El hombre que pudo reinar.
-Daens
-Senderos de gloria
-El hundimiento
-Cartas desde Iwo Jima.
ENTRAR en la página web TIC EN EL ÁREA DE RELIGIÓN ir a la pestaña BACHILLERATO y ver las
actividades:
LA CATEDRAL DE CIUDAD REAL (Retablo).
LOS CIENTÍFICOS Y DIOS.
TESTIMONIO DE FE. ¿Cómo respondes tú?.
¿EXISTE DIOS?.
¿POR QUÉ SUFRIMOS?
¿CÓMO ES DIOS?.

RELIGIÓ

TECNOLOGIA

VALENCIÀ

Lectures
recomanades:
-

El jardí dels
cirerers


Anton P.
Txèkhov –
Adaptació de
Manuel
Molins. Ed.
Bromera.
Teatre
-

-

-

-

Si una nit
d’hivern un
viatger – Italo
Calvino – Ed.
Labutxaca.
Narrativa

La
metamorfosi
– Franz Kafka
– Educaula62
- Narrativa


TREBALLESTIU VALENCIÀ NARRATIVA

El departament de valencià recomana la lectura d’almenys dos llibres al llarg de l'estiu. Cal
dir-vos que hi ha temps per a tot.
Podeu triar entre el llistat que teniu a continuació o d’altres que siguen adequats a la vostra
edat. La recomanació sol aparèixer a la part de darrere del llibre (contraportada).

El joc de
pistes –
Andrea
Camilleri –
Ed. 62. Narrativa

Com a proposta orientativa de treball a realitzar en cadascun d'ells, teniu a continuació unes

Un crim a
Holanda –
Georges
Simenon – Ed

2. Descripció de l'espai i l'època en què ocorren els fets.





recomanacions:
1. Descripció detallada dels personatges principals.

3. Resum de l'argument. Cal fer referència a cadascuna de les parts del text narratiu:
plantejament, nus i desenllaç (dos pàgines com a mínim).

Columna Narrativa
-

-

Antologia
poètica –
Vicent
Andrés
Estellés – Ed
Bromera Narrativa

4. Definició de deu paraules desconegudes que trobeu a la lectura. Cal explicar-les amb les
vostres paraules.



Ser Joan
Fuster.
Antologia de
textos
fusterians –
Ed Bromera Assaig


Aquest treball pot sumar un punt en la primera avaluació del proper curs. Haurà d'estar
correctament redactat amb una presentació adequada: escrit a ordinador i lletra Arial 12. El
nivell del llenguatge emprat serà adequat al nivell cursat durant aquest curs. En cas contrari,
no puntuarà.

ENS VEIEM A SETEMBRE!!
US DESITGEM UN BON ESTIU I QUE GAUDIU DE LES VACANCES!!!
POESIA I ASSAIG
- En cas que es llegiu Ser Joan Fuster, fer un resum breu del contingut de les seues reflexions i un
comentari personal de cinc entrades .
- En cas que es llegiu l’Antologia poètica de Vicent Andrés Estellés, caldrà comentar cinc poemes.

