
 

 

Per aquest estiu, i per poder recuperar la matèria de ciències naturals o reforçar els teus 

aprenentatges, et proposo diverses activitats. És molt important que abans de començar 

llegeixis i entenguis bé el que has de fer. 

Si fas la feina perquè has suspès Ciències Naturals de 1r d’ESO: 

El dia 3 de setembre a les 11:00h m’hauràs de lliurar el dossier (50% de la nota) i fer  

una exposició oral on explicaràs amb el suport d’un power point les activitats 

realitzades, els aprenentatges adquirits, les dificultats... L’exposició oral ha de tenir una 

durada mínima de 3 minuts. 

Si fas la feina per reforçar els aprenentatges del curs: 

Durant la primera setmana de classes del curs 2018-2019, fes-me arribar el dossier en 

el format que hagis triat. 

 

 

En tots dos casos, el dossier ha d’incloure: 

- portada 

- índex 

- feina feta (tres activitats de les proposades a la taula) 

- diari personal d’aprenentatge: hi has d’anotar quin dia fas cada feina, què estàs 

aprenent, quins problemes t’estàs trobant i com els resols (almenys 8 entrades de dies 

diferents i com a mínim dues pàgines). 

En tots dos casos, d’entre les activitats proposades a la taula: 

 Has d’escollir i marcar a la taula següent tres de les activitats proposades de manera 

que no pertanyin les tres al mateix trimestre de feina.  

 Pots triar el suport en el que presentaràs els materials: digital on line (blog, web,…), 

digital off line (documents digitals en un pendrive) o paper. Però has de tenir en 

compte que cal presentar-los tots en el mateix suport (si esculls paper, tot en paper; 

si esculls digital off line, tot en una carpeta al pendrive…) i identificats clarament amb 

el teu nom i cognom. 

 

A continuació tens la taula d’activitats proposades. 

 

Bon estiu i bona feina! 

 

 

 

Ciències naturals                                                1r d’ESO 

APROFITA L’ESTIU 

Nom:                                                          



Taula d’activitats: 

Marca les 
activitats 
que triïs 

Activitat Com acreditar-la 

 

Visitar l’exposició permanent 
“Planeta Viu” del Museu de 
Ciències Naturals de 
Barcelona, Museu Blau. 

- Presentar el tiquet de l’entrada. 
- Escriure un article periodístic com si anunciessis la 

inauguració de l’exposició. L’article ha de tenir una 
extensió de 20 línies i ha de parlar dels aspectes 
que tenen relació amb el que hem treballat a la 
matèria, fent servir el vocabulari propi de cada tema. 

- Incloure una fotografia on surtis tu (i se’t pugui 
identificar) davant l’element del museu que hagis 
trobat més interessant. 

 
Visitar l’exposició permanent 
del Cosmocaixa, a Barcelona. 

- Presentar el tiquet de l’entrada. 
- Escriure un article periodístic com si anunciessis la 

inauguració de l’exposició. L’article ha de tenir una 
extensió de 20 línies i ha de parlar dels aspectes 
que tenen relació amb el que hem treballat a la 
matèria, fent servir el vocabulari propi de cada tema. 

- Incloure una fotografia on surtis tu (i se’t pugui 
identificar) davant l’element del museu que hagis 
trobat més interessant. 

 
Visitar un jaciment de fòssils o 
un parc natural o una zona 
forestal. 

Fer un reportatge com els de la revista National 
Geographic. Consulta articles del National Geographic 
(en trobaràs a la biblioteca pública) per veure quin 
aspecte tenen els articles d’aquesta revista. El 
reportatge ha d’incloure dibuixos i fotografies 
(ambdues coses) dels aspectes que tenen relació 
amb els temes de geologia, meteorologia i/o éssers 
vius que hem treballat a classe. Cal especificar nom, 
localització i referència web del lloc visitat, i incloure 
alguna prova que hi heu estat: entrada, fotografia al 
costat del cartell de l’entrada,… 

 

Fer un experiment que 
demostri alguna de les coses 
que hem tractat durant el curs. 
L’experiment ha partir d’una 
hipòtesi que es vulgui 
comprovar. 

L’informe de l’experiment ha de tenir l’estructura de 
les que hem fet a classe durant el curs (objectiu, 
hipòtesi, material, metodologia, resultat i conclusions). 
Cal acompanyar el text amb fotografies de tot el 
procés i has de sortir a les fotografies (almenys en 
algunes) de manera que se’t pugui identificar. 

 

Organitza un viatge per visitar 
formacions geològiques o 
evidències biològiques que 
tinguin relació amb el que hem 
fet durant el curs. Ha de 
comptar amb almenys 5 punts 
d’interès, tots els 5 punts han 
d’estar situats a menys de 100 
km de casa teva i cal fer un 
mapa Google maps que els 
geolocalitzi. 
No cal que facis el viatge, 
només que l’organitzis. 

Fer un petit recull dels 5 punts en forma de dossier 
com si fos dirigit a convèncer una agència de viatges 
que et compri la proposta de viatge i t’enviï clients. 
Cal que el dossier inclogui les descripcions dels punts 
d’interès, justificacions de per què són importants i la 
informació del viatge: transport, preus, distàncies, 
mapes, imatges de les formacions a visitar, o de les 
espècies biològiques, adreça web del mapa… 

 


