FPB 1 - 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.

CASTELLÀ

El príncipe de la niebla, Ruiz Zafón.

