CATALÀ 1R D’ESO
DIARI DEL MEU ESTIU PROPOSTA
(OPCIONAL) PER PUJAR NOTA
Si vols començar 2n amb bon peu (i amb una mica d’ajuda a
català) pots fer-ho. Et proposem que elaboris un diari del
teu estiu i el presentis al teu docent de 2n perquè el tingui
en compte en la nota de 2n.
En el teu diari d’estiu hi pots explicar tot el que et vingui
de gust: activitats que facis amb la família o els amics,
excursions, festes, dinars i celebracions, passejades per
llocs bonics (o no tan bonics), remullades a la piscina, al
riu o a la platja... I també hi pots explicar què penses i
com et sents: pensaments i sensacions del teu estiu, de les
teves vacances.
El diari hauria de ser un text escrit (a mà o a ordinador).
Pots escollir una llibreta o bloc de notes que t’agradi i el
pots peronalitzar com et vingui de gust. Si et decantes per
un document de text fet amb el chromebook, també pots
personalitzar-lo inserint-hi imatges i fotografies.
Es tracta que facis el teu diari perquè a més a més de ser
útil en tant que activitat d’expressió escrita et serveixi
per recordar el que has fet, el que t’ha passat o el que has
sentit durant l’estiu. De ben segur que quan hagi passat un
temps t’agradarà mirar-te’l i recordar l’estiu del 2019.
L’estiu és una època molt especial i val la pena que el
visquem amb intensitat.
Fer-ne un diari és una manera de capturar-lo, perquè no se’ns
escapi mai del tot! Ens agradaria que t’ho passessis bé
escrivint i llegint el teu diari! Si una persona de poques
paraules, no t’amoïnis pas! Pots recórrer a les imatges i als
dibuixos (els pots fer tu mateix). No cal que t’allarguis
gaire, si no vols. L’important és que t’animis i escriguis
alguna cosa! Els diaris segueixen sempre la mateixa
estructura. Cada dia que escriguis cal que hi incorporis la
data.

