TASQUES PER REALITZAR PELS ALUMNES DEL 13 AL 30 DE MARÇ DEL 2020 DE LA
MATÈRIA DE SOCIALS:

1er ESO grups A, B i C






Llegir el tema 2 del llibre de text de Socials, “El Relleu Terrestre”.
Realitzar un dossier amb tots els exercicis del tema:
o CLAUS PER ESTUDIAR
o PENSA
o INTERPRETA EL DIBUIX
o INTERPRETA EL MAPA
Exercici de la pàgina 36 “Fes-ho així”
Exercici de la pàgina 45 “50 maneres de pensar”

Recordeu que tots els exercicis han d’estar escrits amb l’enunciat d’un color i la
resposta amb un altre color, amb bona lletra i una correcta presentació.

DEURES SOCIALS 2n ESO –C-

-

-

Havien de comprar dos mapes polítics de Catalunya, Espanya, Europa, Àfrica, Àsia,
Amèrica. Si no els han comprat els poden imprimir polítics buits o calcar-los i omplir els
mapes següents:
o Fer mapa polític de Catalunya (comarques i capitals) i estudiar-lo. Al tornar hi
haurà examen.
o Fer mapa polític d’Espanya (províncies i capitals; comunitats autònomes i
capitals) i estudiar-lo.
A la següent pàgina poden repassar:

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm

-

L’examen de recuperació queda postergat fins nova data, que se’ls comunicaria a ells
amb suficient antelació.

Pautes treball 3r ESO A, B, C, D
Com que no tornarem fins el dia 30, no podrem fer l'examen de
recuperació que teníem previst pel dia 19. No us preocupeu, ja el farem.

Per aquest dies farem un treball sobre el tema 8 del llibre de text. L'haureu de
presentar com un dossier individual el mateix dia 30 i servirà per nota examen.
Per tant feu-lo molt ben fet.
Títol: El descobriment d'Amèrica
 Portada
 Índex
 Introducció
 Explicar les causes del descobriment d'Amèrica i també les millores
tècniques que ho van possibilitar.
 Explicar què es van trobar al nou continent:
Cultura, economia i organització dels: MAIES, INQUES i ASTEQUES
 Conclusió del treball o opinió personal de la recerca.
Heu de presentar el treball amb fotografies que trobareu a la web o dibuixos i
mapes de situació.

4rt ESO grups A i B





Llegir el tema 9 del llibre de text de Socials.
Realitzar un dossier per entregar a la tornada a les classes amb tots els exercicis
del tema 9 (redactats en color verd al final de cada subtema). Les respostes
hauran d’estar ben argumentades i explicades.
Buscar una imatge del quadre del Guernika de Picasso i realitzar un comentari
personal interpretant-lo i relacionar-lo amb el tema 9.

DEURES 4T ESO – C i D:
- Tapa i índex (amb pàgines numerades)
- Apunts fets fins ara
- Pàg. 189, exercici 3.
- Pàg. 191, exercici 4 i 5.
- Pàg. 193, exercici 1.
- Pàg. 196, exercici 4 i 5.

- Pàg. 201, exercici 3 i 6.
- Pàg. 203, exercici 1.
- Pàg. 207, exercici 4.
Els alumnes que han de fer l'exposició del Guernika i les conseqüències de la Guerra
Civil queda postergada a data del 30/03/20. (o a la tornada)
A la pàgina del moodle de 4t ESO Història hi ha vídeos i PDF amb apunts; allà aniré
posant altres possibles informacions com la data de la recuperació de la 1a i 2a
avaluació:
https://www.institutmarianao.cat/moodle2/course/view.php?id=251

