Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

INSTITUT FRANCESC RIBALTA

1r d’ESO
Inici de curs , dijous 12 de setembre a les 8,15 h. El mateix dia es lliuraran els llibres de reutilització
Matèries

Recomanacions estiu
Es recomana la lectura dels següents llibres relacionats amb temàtiques científiques:

Ciències
de la
Naturalesa

-

“Un estiu a Borneo”de Pilar Garriga, una història on podràs “descobrir éssers vius d’altres indrets.
“ Resurrecció”de Silvestre Vilaplana, Una història sobre com torna a la vida als morts, fins on pot arribar la ciència.
“ La clau APSU”de Laura Baix, descobriu un planeta diferent degut al canvi climàtic.

Us recomanem veure els següents documentals o pel·lícules:
-

“Wall-E”, descobriu les aventures d’un robot que s’encarrega de netejar el que l’home ha embrutat la Terra.
“Deep Blue”, documental sobre el mar i els seus secrets.
“Una aventura extraordinària”
, pel·lícula sobre el salvament d’un grup de balenes al cercle Polar Artic.

Ciències
socials

El Departament de Ciències Socials recomana com a activitats optatives la lectura d’algunes obres del llistat disponible al moodle.

Educació
física

Es recomana fer de manera regular (tres cops per setmana) algun tipus d’activitat física: anar a caminar o córrer, nedar, anar amb bicicleta, jugar a tennis, saltar a
corda,.... Així millorarà la condició física i la salut.
Opcional per reforçar l'ortografia, 
alerta conté solucionari
:

Llengua
castellana

Llengua
catalana

-Cuaderno de refuerzo de lengua castellana 1.
● Autoria: Francisca Ezquerra Lezcano
● Codi Comercial: 1463048
● ISBN: 978-84-489-1722-7
Es pujarà un 0'25en la nota final del 1r trimestre si l'alumne llegeix un conte o novel·la i fa un bokktrailer. 
I 0'25 més
, si l'alumne llegeix un altre llibre (conte o
còmic) i redacta un final alternatiu. Tot en llengua castellana.
Increment fins a 0.5 de la nota del 1r trimestre.
Es poden escriure un parell de ressenyes literàries. No cal dir que han de ser originals, inèdites. Trobareu les pautes per a fer-les en el Moodle de Llengua Catalana
de 1r d’ESO.
També es pot resoldre un quadern d’estiu de llengua catalana del curs que heu fet.
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Anglès

Activitats online: https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/english/english.htm
Escoltar música, mirar sèries i/o pel·lícules i llegir llibres en anglès
Si viatges a l’estranger, intenta fer-te entendre en anglès
Have fun in English!

Matemàtiques

Només hi haurà tasques recomanades per als alumnes que hagin de reforçar alguna part del curs. El tutor adjuntarà a les notes un full amb aquestes tasques
personalitzades que seran del dossier penjat al 
Moodle.

Música

Recomanem assistir a algun concert durant l'estiu, de qualsevol gènere musical.

Francès

Es recomana escoltar música, vídeos, series i pel.lícules. També poden fer les activitats i jocs del moodle de 1r a mode de repàs.

