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FEINA ESTIU Curs 2015/16 
1r ESO  

Recordeu que cal lliurar la feina encomanada el dia de la prova extraordinària del mes de setembre. 
Les tasques indicades són obligatòries per a l’alumnat amb la matèria suspesa i opcionals per a 
l’alumnat amb la matèria aprovada. 

 

                    
 

 
MATÈRIA:  
Anglès 
FEINA ENCOMANADA: 
Fer les activitats del llibre Oxford Holiday English 1r ESO ISBN 978-0-19-401454-0 
AVALUACIÓ: 
- Deures d´estiu: 30% 
- Prova setembre: 60% 
- Feina curs: 10% 

 
 

MATÈRIA: 
Ciències Naturals 
FEINA ENCOMANADA: 
Realitzar el dossier d’activitats que trobareu a la Llibreria Estudiantil de l’institut.  
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:40% 
-Prova setembre:50% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Ciències Socials 
FEINA ENCOMANADA: 
Elaborar el dossier que trobaran a la Llibreria Estudiantil del centre. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 30% 
-Prova setembre: 60% 
-Feina del curs: 10% 
 

 
MATÈRIA: 
Llengua Castellana 
FEINA ENCOMANADA: 
Cuaderno de verano. Lengua castellana. ESO 1 . Ed. LA GALERA. ISBN: 9788441219328 
Presentar 10 dictats corregits. 
Presentar 10 redaccions. 
Presentar, en castellà, el resum d’una novel·la de lliure elecció. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: La correcta presentació dels deures d’estiu suposa un 30% de la nota. 
-Prova setembre: La prova escrita suposa un 60% de la nota. 
-Feina del curs:Tornar a lliurar de manera completa i acurada totes les activitats fetes durant el curs en folis grapats suposa 
un 10% de la nota. 
 

 
MATÈRIA: 
Llengua Catalana 

A més, podeu aprofitar la nostra pòpia app educativa (PICA’t) i repassar 
els continguts de totes les matèries d’una forma més divertida 
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FEINA ENCOMANADA: 
Obligatòria per a l’alumnat suspès i optativa per a la resta:  

- Bloc d’activitats 1r ESO Llengua catalana i Literatura. Editorial Teide. 
- Redacció de textos breus (entre 5 i 10 línies) sobre el teu dia a dia a l’estiu (mínim 8 textos). 
- Llegir un llibre (escollit per vosaltres) i fer-ne el resum i una valoració personal (Per fer la tria del llibre podeu 

consultar l’adreça electrònica següent: www.edu365.cat , a l’apartat Llegir i descobrir). 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:30 % 
-Prova setembre:60% 
-Feina del curs:10% 

 
 

MATÈRIA: 
Matemàtiques 
FEINA ENCOMANADA: 
Dossier Feina d’Estiu Matemàtiques 1r E.S.O. (El trobaran a la llibreria estudiantil del propi centre) 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre:70% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Educació Visual i Plàstica 
FEINA ENCOMANADA: 
Elaborar el dossier que trobaran a la Llibreria Estudiantil del centre i presentar el quadern que s’ha utilitzat duratn el curs amb 
les activitats fetes totalment acabades. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:60% 
-Prova setembre:30% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Música 
FEINA ENCOMANADA: 
- Presentar el dossier de classe de tot el curs 2015-16 
- Examen escrit de tota la matèria .  
- Tocar dues cançons de flauta del repertori del curs.  
- Elaborar un treball sobre un d’aquests temes: Els instruments musicals / La veu humana. 
AVALUACIÓ: 
- Prova setembre: 50 % 
- Feina del curs: 20% 
- Treball estiu: 30% 
 

 
MATÈRIA: 
Tecnologia 
FEINA ENCOMANADA: 

1. La Tecnologia i el Procés Tecnològic: pàg.16 exercicis 1 i 4 
2. El Dibuix Tècnic: Materials i Estris:  pàg. 28 exercici 3 ; pàg. 29 exercici 5  
3. Perspectives, Vistes i Escales:  pàg. 40 exercici 3 ; pàg. 41 exercici 6 
4. Acotacions i Mesures:  pàg. 52 exercicis 1 i 2 
5. Els Materials: Propietats:  pàg. 64 exercici 1 ; pàg. 65 exercici 6 
6. Classificació dels Materials:  pàg. 78 exercicis 2 i 5 
7. Les Eines: Classificació:  pàg. 90 exercicis 2 i 4 
8. Altres Eines de l'Aula de Tecnologia:  pàg. 102 exercici 3 ; pàg. 103 exercici 5 
9. Les Estructures. Introducció: pàg.114 exercici 1 ; pàg. 115 exercici 5 
10. Tipus d'Unions i Elements d'Unió: pàg. 126 exercicis 3 i 4 

AVALUACIÓ: 
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-Deures d’estiu:50% 
-Prova setembre:40% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Educació Física 
FEINA ENCOMANADA: 
Presentar els exercicis del llibre de text de cada tema treballat durant el curs. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre:60% 

Proves físiques: (40%) 
Test de Cooper (12’). 
Força resistència abdominal (1’) 
Flexibilitat de tronc. 
Test dels steps (1’) 

Examen teòric: (20%) 
Condició Física I cos humà. Atletisme. Esports de raqueta, Voleibol, Handbol 

-Feina del curs:20% 
 

 


