
 
 

1r  ESO  - 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  

ANGLÉS  
 

  
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: 

● 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. 

  

 

https://ieslesfoies.org/departaments/angles/
https://ieslesfoies.org/departaments/angles/


BIOLOGIA I GEOLOGIA 

El departament 
de Biologia i 
Geologia proposa 
idees per posar 
en pràctica els 
continguts vistos 
durant el curs de 
forma més 
lúdica. No s’ha de 
lliurar cap 
document. 
 

 Escape room sobre la classificació dels éssers vius 
http://www.larubiscoeslomas.com/breakout-digital-1oeso/ 
 
Experiments amb plantes: 
https://view.genial.ly/5edfb3f8fecd2e0dafa67a4e 
 
Experiments per repassar el cicle de les roques: 
https://www.youtube.com/watch?v=eUrymUpPvYo&feature=youtu.be 
 

 

CASTELLÀ 
 

  Para este verano recomendamos las siguientes lecturas: 
1º ESO: a)  completar la lectura de la tetralogía de las Crónicas de la Torre, de Laura Gallego.  
b) Momo, excelente novela de Michael Ende. Cada uno de estos libros se pueden encontrar en varias 
editoriales. 
 

ED. FÍSICA 
 

  Es recomana visitar la web de estilos de vida saludable per aprendre  aspectes  relacionats amb una vida saludable: 
alimentació, activitat física, tabac, alcohol, benestar emocional i lesions. 

Elaborar un PLA DE VIDA SALUDABLE amb 10 objectius a aconseguir seguint les recomanacions en cadascun del 
aspectes i posar en pràctica el pla. 

FRANCÉS 
 

  Treball d’estiu voluntari descrit a AULES. 

GEOGRAFIA I Hª  
 

Lectures i 
pel·lícules 
recomanades 

 El departament de Geografia-Història us recomana dos llibres sobre els temes d'història que s'han donat 
al llarg del curs: 
 
-El sol no se detiene (de Gabriele Beyerlein i Herbert Lorenz) 
-Cuentos y leyendas del Antiguo Egipto (Brigitte Evano). 
 
Us proposem que elaboreu un xicotet resum i la vostra opinió sobre el llibre. 
 

http://www.larubiscoeslomas.com/breakout-digital-1oeso/
https://view.genial.ly/5edfb3f8fecd2e0dafa67a4e
https://www.youtube.com/watch?v=eUrymUpPvYo&feature=youtu.be


El primer llibre és una història ambientada en el Neolític. Es pot completar amb dues pel·lícules que us 
agradaran: 
 
-En busca del fuego (Jean Jacques Annaud) 
-Alpha (Albert Hughes) 
 
La primera és un clàssic en la qual es poden identificar diferents tipologies del procés d'hominització. 
Podeu intentar reconéixer-les. La segona parla d'un suposat inici de la domesticació d'animals. Està 
ambientada en l'última glaciació. 
 

RELIGIÓ  
 

  Entrar en la página web TIC EN EL ÁREA DE RELIGIÓN   ir a la pestaña  de  1º de ESO  y ver las 
actividades: 
EL PAÍS DE JESÚS. 
LA CREACIÓN . 
LOS EVANGELIOS. 
VIA CRUCIS ( con imágenes del pintor BOTERO) 
EL ÁRBOL DE LAS RELIGIONES.  
 

TECNOLOGIA 
 

lectura 
recomanada 

 elegir un llibre i fer un resum 
●  “De la tierra a la luna “ autor Julio Verne 
●    “Viaje al centro de la tierra” autor Julio Verne 
●        “ 20000 leguas de viaje submarino” autor Julio Verne 
●        “ Yo robot” autor Isaac Asimov 

VALENCIÀ 
 

Lectures 
recomanades: 

-La biblioteca 
dels llibres buits. 
Jordi Sierra. 
Editorial Cruïlla 

   

TREBALL ESTIU VALENCIÀ 

  

  



-Maleït Napoleó. 
Jesús Cortés. 
Editorial 
Bromera. 

-Amics robots. 
Isaac Asimov. 
Editorial Vicens 
Vives. 

-Les llàgrime de 
Shiva. César 
Mallorquí. 
Editorial EDEBÉ 

 

 

  

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). 

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

recomanacions: 

  

1. Descripció detallada dels personatges principals. 

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

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). 

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

vostres paraules. 



  

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!!! 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


