DEURES D’ESTIU 2017 – ALUMNAT 1r ESO
QUI ELS HA DE FER

DESCRIPCIÓ DEL
MATERIAL

DATA DE
LLIURAMENT

ANGLÈS

Els alumnes amb qualificació inferior
a 7 han de fer el llibre ‘Holiday
English’ corresponent al seu nivell.
Els alumnes amb una qualificació de 7
o superior hauran de llegir un
‘Reader’ de la seva elecció i fer un
resum de l’argument. Aquests
alumnes també podran fer el llibre
‘Holiday English’ del seu curs.

ISBN 9780194014540
‘HOLIDAY ENGLISH 1ºESO’ STUD
PACK CAT 3ED

Primera classe d’anglès del
curs següent

CASTELLÀ

Recomendado para todos

Septiembre: durante la
primera semana de clases.

CASTELLÀ

Recomendado para todos

Leer Miguel Strogoff, Jules Verne.
(Adaptación de la editorial Vicens
Vives) ISBN: 978-84-316-9062-5
Trabajo: describir las
personalidades de los principales
personajes
Leer El anticlub, Àngel Burgas, Ed.
La Galera.
ISBN 9788424686642
Trabajo: describir las
personalidades de los principales
personajes

CATALÀ

Recomanat per a tothom

Primera classe de català del
curs següent

CATALÀ

Recomanat per a tothom

Avançar la lectura del llibre del 1r
trimestre de 2n: L’illa de les
taronges, de Jaume Fuster
Ed.Columna, ISBN
9788495965417
Voluntari: quadern BLOC de 1r
d’ESO de Teide. ISBN: 978-84-3078982-5
Escollir un llibre, llegir-lo i fer el
resum

GRUP GRAN

GRUP PIM

GRUP GRAN

GRUP PIM

Septiembre: durante la
primera semana de clases.

Primera classe de català del
curs següent

PERSONA A QUI
CAL LLIURAR-LOS

Professor/a de la matèria del curs següent

MATÈRIA

FRANÇAIS

Tot aquell alumnat que segueixi amb
l’assignatura el curs vinent.

Racontez vos vacances, vos projets,
vos rêves, une histoire...
Ajoutez, si vous voulez, des images.

Primera setmana proper
curs. Primera nota de classe.

ALEMANY

Els alumnes amb qualificació inferior
a 6 han de fer un Dossier
corresponent al seu nivell.

El Dossier s’ha de recollir al
Departament d’Anglès i Alemany.

Primera setmana de classes.

MATEMÀTIQUES
Grup gran i PIM1

Es recomanable però voluntari

Fer el dossier que podran trobar a
la consergeria del centre.

SOCIALS

Voluntari

TECNOLOGIES

Voluntari ( pactat amb el professor a
final de curs)

Mateix dossier de recuperació,
recollir a la consergeria del centre
- Construcció d’una caixa de fusta
amb els materials que s’han lliurat a
classe, seguint les indicacions
donades.
- Projecte escrit de la construcció de
la caixa, amb els mateixos apartats
que els del projecte del mancala.
- Al bloc
(http://blocs.xtec.cat/ferranbayle/)
hi trobareu la informació
necessària per fer ambdues feines
(projecte i construcció de la caixa).
Recordeu que podeu escollir fer una
de les dues o totes dues

Primer dia de classe. Es
tindrà en compte per a la
nota del primer control del
curs següent
Primer dia de classe de la
matèria del curs següent
Durant la primera setmana
de l’inici del proper curs (
2n d’ESO), al professor/a
que us faci tecnologies.

