PR4 - 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
recomendada

Os pido que no olvidéis todo lo que habéis aprendido: motivación, esfuerzo, superación, disciplina,
hábitos de trabajo. Recordad siempre que los objetivos pueden cumplirse si planificamos y
organizamos nuestras tareas. Muchos comenzaréis una nueva etapa fuera del centro y deseo que sea
fructífera y provechosa para vuestro futuro.
Nos quedaba una lectura por hacer así que os recomiendo algunos libros por si este verano queréis
seguir descubriendo el placer de leer:

CASTELLÀ

-

Es recomana
veure el següents
vídeos
relacionats amb
la matèria

97 formas de decir “te quiero”. Jordi Sierra i Fabra (muchos lo tendréis comprado ya)
Por ti daré mi vida. Elia Barceló
Miedo. Care Santos
Malas compañías. Paloma Bordons

Feliz verano
El vol parabòlic - subtítols en anglès
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes-subtitulats/el-vol-parabolic-subtitols-en-angles/co
leccio/5074/5730105/
Gravetat, una qüestió de pes - subtitulat a l'anglès
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes-subtitulats/gravetat-una-questio-de-pes-subtitulat
-a-langles/coleccio/5074/5710589/
Homeopatia, creencia o evidencia. (Subt. castellà)

CIÈNCIES APLICADES

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programes-subtitulats/homeopatia-creencia-o-evidencia-subtcastella/coleccio/5074/5051132/
QQC i...Arquimedes
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-arquimedes/video/5031331/
QQC i... l'escalfament global a fons
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-lescalfament-global-a-fons/video/5978286/
QQC i ...enginyeria: túnels, canals i aqüeductes

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-enginyeria-tunels-canals-i-aqueductes/video
/5957295/
QQC i... lògica matemàtica
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-logica-matematica/video/5999228/
QQC i ... la física
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-la-fisica/video/4890191/
Com volen els globus aerostàtics
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/com-volen-els-globus-aerostatics/video/5597461
/
Interrogant la matèria

EDUCACIÓ FÍSICA

RELIGIÓ

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/atom-interrogant-la-materia/video/2542259/
Els alumnes teniu 2 treballs de reforç per a l’estiu penjats a AULES. El primer és sobre L’ULTIMATE
FRISBEE, 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 triar una de les dos opcions que vos planteje (o ambdues).
Una és construir un frisbee a casa, una manualitat que podeu fer de manera molt creativa i
entretinguda. L’altra és vorer els vídeos que vos he penjat i aprendre un poc més sobre el reglament
d’aquest esport alternatiu..
El segon treball voluntari és més pràctic i vos ajudarà a mantindre-vos en forma aquest éstiu. És sobre
les aplicacions que existeixen i els Canals de Youtube que podeu trobar 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 4º de ESO y ver las actividades:
“EL OTRO PAR” cortometraje sobre la sencillez del corazón.
El CRISTIANISMO es un MENSAJE UNIVERSAL (Pasapalabra).
VIA CRUCIS con imagenes del pintor BOTERO.

lectura
recomanada
TECNOLOGIA

CRESCENDO. (audiovisual) ¿Las Notas Discordantes anulan la Sinfonía ?.
elegir un llibre
● “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

TREBALL ESTIU VALENCIÀ

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).

VALENCIÀ

MENTIDA.
FRANKESTEIN,
LES PARAULES INÚTILS
DESCONEGUTS
EL TRIANGLE ROSA .

CARE SANTOS
MARYSHELLEY
MARC ARTIGAU.
DAVID LOZANO
SILVESTRE VILAPLANA

Ed. EDEBË
Ed LABUTXACA
Ed. FANBOOKS
Ed. BROMERA
Ed. BROMERA

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.
5. Booktrailer
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!!!

