
TASQUES D’ESTIU
Benvolgut/da futur/a alumne/a de 1r d’ESO de l’Institut Escola Industrial,

Molt aviat començarà una etapa decisiva per a la teva vida: l’ESO. Tenim ganes de veure’t i
conèixer-te. És per això que et volem encarregar una tasca: ens agradaria que ens expliquessis
algunes coses sobre tu, per tal de donar-te a conèixer al grup classe de 1r de l’ESO al setembre.
T’adjuntem un guió per ajudar-te a elaborar la teva presentació inicial:

TU
Com et dius? Quants anys tens? On vius? Com et definiries? Com és la teva habitació? Tens algun
objecte, peluix, amulet especial que sigui representatiu per a tu? Quin i per què?

LA TEVA FAMÍLIA
Tens germans? Amb qui vius? On treballen, els teus pares? Has canviat mai de residència? Tens
mascotes? Què us agrada fer junts?

ESPORTS i ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Practiques algun esport? Quin és el teu favorit? Tens alguna afició? Fas activitats extraescolars?
Quines? On? Què t’agrada fer en el teu temps lliure?

ELS TEUS GUSTOS
Què t’agrada? Pots dir-nos un lloc que t’atregui, el teu color preferit, sèries i celebrities que
segueixes, la música que escoltes o alguna afició especial, un menjar amb què se’t faci la boca
aigua...

VIATGES
Has viatjat? On? On t’agradaria anar de viatge? Quin ha estat el teu viatge preferit? Amb qui
acostumes a anar de viatge?

AQUEST ESTIU
Què has fet: has anat de colònies o de campaments, has fet casals, has viatjat, has anat al teu
poble, has quedat amb les teves amistats, has fet activitats amb la família…?

Pots aprofitar algunes de les informacions que vas escriure a la carta als alumnes de 1r de l’ESO. La
presentació es pot fer en el format que vulguis: una redacció escrita a mà o a ordinador, lapbook,
power point, vídeo, infografia… Ah, i pots posar-hi algunes imatges i/o dibuixos per fer-la més
engrescadora!

Et desitgem un bon estiu! Ens veiem aviat!

L’equip docent de 1r d’ESO
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