DEURES D’ESTIU 2018 – ALUMNAT 3r ESO
QUI ELS HA DE FER

DESCRIPCIÓ DEL
MATERIAL

DATA DE
LLIURAMENT

ALEMANY

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

Primera setmana de classes.

ANGLÈS

Els alumnes amb qualificació inferior a
6 han de fer un Dossier
corresponent al seu nivell.
Recomanat per a alumnat amb
qualificació final de curs inferior a 7.
Per la resta d’alumnes és voluntari i/o
també poden fer, si volen, un reader,
un diari de viatge en anglès, ...

ISBN 9780194014564
‘HOLIDAY ENGLISH 3ºESO’
STUD PACK CAT 3ED

Primera classe d’anglès del
curs següent

CASTELLÀ

Recomendado para todos

Lectura y resumen de Marina de
Carlos Ruiz Zafón Ed. Edebé
El alumno debe hacer un
resumen de cada capítulo del
libro al ordenador

Primera semana de clases

CATALÀ
Grup gran

Voluntari, recomanat per a tothom

Lectura: R L Stevenson:

CATALÀ

L’estrany cas del Dr Jekyll i Mr
Jyde, Ed Barcanova. ISBN 97884-4891-913-9

Recomanat per a tothom

Grup petit

Primera classe de català del
curs següent

Quadern BLOC d’activitats de 3r
d’ESO de Teide ISBN: 978-843078993-1.
Acabar del llibre del curs les
unitats 7, 8 i 9

FRANÇAIS

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

Acabar unitat 6

Primera setmana proper curs.
Primera nota de classe.

MATEMÀTIQUES

Es recomanable però voluntari

Quadern de matemàtiques PONT
3r ESO (editorial Nadal)

Primer dia de classe. Es tindrà
en compte per a la nota del

PERSONA A QUI
CAL LLIURAR-LOS

Professor/a de la matèria del curs següent
.

MATÈRIA

Grup gran i grup petit
SOCIALS

Voluntari

Mateix dossier de recuperació,
recollir a la consergeria del
centre

TECNOLOGIES

Voluntari

Al moodle de l’assignatura,
trobareu les indicacions i
activitats a realitzar.

(En el cas de l’alumnat amb la
matèria suspesa cal mirar les
tasques a realitzar a l’apartat de
recuperació de matèries pendents)

primer control del curs
següent
Primer dia de classe de la
matèria del curs següent

Les tasques s’entregaran
via moodle, segons
indicacions descrites a la
mateixa tasca.
Si hi hagués qualsevol
problema o dubte, envieu
consulta per missatge al
mateix moodle o directament
per correu electrònic

