C/Amèrica, 53
08924 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 391 16 61
Fax 93 468 22 71
ieslesvinyes@xtec.cat
www.institutlesvinyes.cat

ACTIVITATS DE REFORÇ D’ESTIU (CURS 2017-2018)
PER ALS ALUMNES DE L’ESO
Les vacances d’estiu són un temps per descansar de l’activitat escolar ordinària i per realitzar activitats de
lleure que permetin els nois i noies desconnectar de la rutina i afrontar amb forces renovades el nou curs. Al
mateix temps, el període estival també brinda una bona oportunitat per mantenir i reforçar competències
bàsiques com la lectura o el raonament matemàtic, i per consolidar hàbits personals de treball i
d’iniciativa personal.
És en aquest sentit que des del nostre centre volem fer una sèrie de propostes i recomanacions d’activitats
d’estiu perquè les famílies pugueu facilitar als vostres fills i filles recursos apropiats perquè, de manera
autònoma, puguin mantenir i reforçar aquest hàbits de treball.
El Departament d’Ensenyament ofereix diferents recursos digitals que es poden trobar a Internet.

Recursos generals:
▪ Edu365.cat → El web http://www.edu365.cat/eso/index.htm conté recursos per al desenvolupament de la
competència comunicativa, especialment la lectura, així com recursos i activitats de les diferents matèries
d’ESO.
▪ XTEC → A la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, trobareu recursos per treballar totes les àrees
d’ESO. Entreu al web http://www.xtec.cat/lic/centre/index.htm# a “Recursos” i seleccioneu ESO.
▪ Què llegeixes → El web http://www.quellegeixes.cat/ és espai de trobada entre lectors i lectores, amb
propostes adreçades a l’alumnat d’entre 12 i 16 anys sobre lectures i sobre l’escriptura del que es llegeix.
▪ Edu3.cat → El web http://www.edu3.cat/ conté recursos audiovisuals relacionats amb diferents àmbits, amb
nombroses experiències escolars. Clicant a “cerca avançada” pots seleccionar nivell d’ESO i àrea.

Recursos de l’àmbit matemàtic:
▪

Mediateca

del

CREAMAT

(apartat

Recursos

http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/)

→

El

web

http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/mediateca conté múltiples recursos matemàtics, amb
enllaços orientats i comentats a materials diversos. Visiteu sobretot els recursos Àlia.
▪

Famílies

del

CREAMAT

(apartat

Recursos

http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/)

→

El

web

http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/families recull idees i activitats proposades pel CREAMAT
per contribuir, des de la família, a l’educació matemàtica dels fills i de les filles.

D’altra banda, les diferents editorials publiquen diversos recursos en format paper que també són molt útils.
Són recomanables els quaderns d’activitats d’estiu de les principals editorials amb les quals treballem en el
nostre centre: Vicens-Vives, Santillana i Burlington per anglès.
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Recomanacions:
♦ Matemàtiques:
▪ 1r d’ESO: Els alumnes que tenen un suficient (5) han de fer obligatòriament el dossier d’estiu que està
penjat a la plataforma ELEVEN.
Els altres alumnes el poden fer també voluntàriament per consolidar els continguts del curs. Recomanem
especialment les parts d’estadística i d’àrees i perímetres.
Aquest treball es tindrà en compte en la nota del primer trimestre de segon d'ESO.
▪ 2n d’ESO: Els alumnes que tenen un suficient (5) han de fer obligatòriament el dossier d’estiu que està
penjat a la plataforma ELEVEN.
Els altres alumnes el poden fer també voluntàriament per consolidar els continguts del curs. Recomanem
especialment la part d’operacions amb fraccions i enters i les equacions.
Aquest treball es tindrà en compte en la nota del primer trimestre de tercer d'ESO.
▪ 3r d’ESO: Els alumnes que han aprovat la matèria, han de fer obligatòriament les quatre proves de
competències bàsiques que estan a una carpeta de la plataforma ELEVEN.
Aquesta feina es tindrà en compte en la nota del primer trimestre de quart d'ESO.
Els alumnes que han aprovat la matèria poden fer també voluntàriament el dossier d’estiu per consolidar
els continguts del curs. Recomanem especialment les parts d’àrees i volums i racionals.
▪ 4t d’ESO: Els alumnes que han aprovat la matèria poden fer també voluntàriament el dossier d’estiu per
consolidar els continguts del curs. Recomanem especialment les parts de càlcul amb fraccions i arrels.

♦ Castellano: es recomana la lectura d’algun llibre durant aquests mesos d’estiu:
1. Los mejores relatos fantasmagóricos de Juan José Plans. Ed. Alfaguara (per a 1r i 2n d’ESO).
2. Cuentos de un invierno de Manuel Rivas. Ed. Alfaguara, serie roja (per a 3r d’ESO).

♦ Català: es recomana als alumnes que tinguin la matèria aprovada que facin alguna de les activitats
següents: (També poden fer-les totes)
a) Quadern d’estiu*.
b) Lectura d’un llibre** i realització de les activitats corresponents*** i/o de la fitxa tècnica***.
- Les feines recomanades s’hauran d’entregar al professorat de la matèria durant la primera setmana
de curs i el resultat es tindrà en compte per a la nota del 1r trimestre (si compleix les condicions de
correcció positiva).

Referències bibliogràfiques
*Quaderns d’estiu (cal triar-ne un dels que es proposen)
1r ESO

1) BRU ROIG, JOSEP MARIA. Pont llengua, 1 ESO. Valls: Nadal-Arcada, 2008. ISBN 978-84-7887-
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496-5
EDITORIAL CASTELLNOU
2) Reforç de llengua 1. Ortografia, gramàtica i lèxic. ISBN 978-84-8287-864-5
3) Per aprovar: Llengua catalana 1 ISBN 978-84-9804-924-4
4) Quadern d'estiu. Llengua catalana 1 ISBN 978-84-9804-377-8
5) EDITORIAL BARCANOVA Quadern d’estiu llengua catalana BARC S1 Estiu/català. ISBN 978-844892-582-6
2n ESO

1) BRU ROIG, JOSEP MARIA. Pont llengua, 2 ESO. Valls: Nadal-Arcada, 2008. ISBN 978-84-7887500-9
EDITORIAL CASTELLNOU
2) Reforç de llengua 2. Ortografia, gramàtica i lèxic. ISBN 978-84-8287-865-2
3) Per aprovar: Llengua catalana 2. ISBN 978-84-9804-947-3
4) Quadern d'estiu. Llengua catalana 2. ISBN 978-84-9804-378-5
5) EDITORIAL BARCANOVA Quadern d’estiu llengua catalana BARC S2 Estiu/català. ISBN 978-844892-583-3

3r ESO

1) CLOTA GARCÍA, D.

I

GUILLAMON VILLALBA, C. Llengua Catalana, 3 ESO. Quadern de reforç.

Barcelona: Editorial Barcanova, 2011. ISBN 978-84-489-1716-6
EDITORIAL CASTELLNOU:
2) Reforç de llengua 3. Ortografia, gramàtica i lèxic. ISBN 978-84-8287-854-6
3) Per aprovar: Llengua catalana i literatura 3. ISBN 978-84-9804-979-4
4) Quadern d'estiu. Llengua catalana 3. ISBN 978-84-9804-379-2
5) EDITORIAL BARCANOVA Quadern d’estiu llengua catalana BARC S3 Estiu/català. ISBN 978-844892-584-0

**Lectures recomanades (cal triar-ne una de les que es proposen en funció de curs)
1r i 2n ESO

CLAMP. Sakura, La caçadora de cartes. Barcelona: Editores de Tebeos, 2011.
ISBN: 978-84-8357-494-2

1r i 2n ESO

BURGAS, A. L’edat dels despertar. Tercer trimestre del club de la cistella.
Barcelona: La Galera, col·lecció Grumets, 212. 2012. ISBN 13: 978-84-2463721-7

2n ESO

MARTÍN, A I J. RIBERA, J. Els vampirs no creuen en Flanagans. Barcelona:
Columna Edicions, col·lecció Columna Jove, 177. 2003. ISBN 10: 84-664-0204-7

3r ESO

SALINGER, J.D. El vigilant en el camp de sègol. Barcelona: La butaxa, 2010.
ISBN: 978-84-96863-21-7

3r ESO

SHAMI, RAFIK. Una mà plena d’estels. Barcelona: Edicions de la Magrana, 1995.
ISBN: 978-84-7410-372-4
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