PMAR - 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

ÀMBIT CIENTÍFIC I
MATEMÀTIC

ÀMBIT LINGÜÍSTIC I
SOCIAL

OBSERVACIONS

TREBALL RECOMANAT

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.

Lectures recomanades:
- El diari vermell de la Carlota: un llibre sobre la sexualitat. Gemma Lienas
- El diari vermell de Flanagan. Andreu Martín i Jaume Ribera.
Enllaços a Infografíes i jocs:
https://view.genial.ly/5ea302e28cfd990d7d729cb5
Llista de reproducció dels capítols de la sèrie “Érase una vez… la vida”
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGUXlYAlP4EJ2y7vsmMU_UNQe3PtXqm_K
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:
La oveja negra, Pasqual Alapont Ed. Edebé
Las luces de septiembre, Carlos Ruiz Zafón Ed. Planeta (Publicat també ambé en valencià)
El palacio de la medianoche, Carlos Ruiz Zafón Ed. Planeta (Publicat també ambé en valencià)
Raquel, I sabel-Clara Simó

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:

ÀMBIT LLENGUES
ESTRANGERES

● 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.

EDUCACIÓ FÍSICA

RELIGIÓ

Els alumnes teniu 2 treballs de reforç per a l’estiu penjats a AULES.
El primer és sobre el bàsquet, un esport que no vam poder realitzar al 3r trimestre, on heu de llegir el
tema, fer el resum, l’esquema dels conceptes clau i respondre a les preguntes.
El segon és sobre les aplicacions i llocs web per a fer esport a casa i mantindre-vos actius. Podeu triar
l’aplicació que més vos agrade o el canal de Youtube i fer el treball que vos propose d’investigació,
anàlisi i posada en pràctica del material que heu triat.
Els treballs que vullgau fer vos els valoraré el proper curs com a treball voluntari que puja la nota i els
podeu presentar per Aules fins el dia 7 de setembre. També ho podeu fer de forma voluntaria i
personal, sense presentar ni fer cap treball, tan sols com una forma de pràctica, descobriment,
d’ocupació activa i saludable del vostre temps d’oci i esbarjo en estiu. Bones vacances!
Entrar en la página web TIC EN EL ÁREA DE RELIGIÓN ir a la pestaña 3º de ESO y ver las actividades:
“EL OTRO PAR” cortometraje sobre la sencillez del corazón.

TECNOLOGIA

lectura
recomanada

VIA CRUCIS con imágenes del pintor BOTERO.
La Carta de MAHOMA a los CRISTIANOS.
El primer museo virtual de la BIBLIA.
NUEVO TESTAMENTO en Imágenes.
Historia de la BIBLIA en Imágenes.
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

