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nivell
MATÈRIA

Treball Estiu tick editorial i ISBN Observacions TREBALL SETEMBRE Observacions

3r ESO

CATALÀ
Quadern publicat /editorial X

3r B, C, D i E: Quadern d’estiu: Llengua catalana 3r 
ESO. Ed. Barcanova, 
ISBN: 978-84-489-4203-8; o qualsevol altre d'una 
altra editorial.
Pot ser també en format digital.                                                                                                                                                                    
3r A: L'alumnat que ha cursat 3r A ha dacabar 
obligatòriament el quadern de Català fet durant el 
curs.

L'alumnat que hagi obtingut una qualificació 
final compresa entre NA o AS ha de realitzar el 
quadern d'estiu suggerit a la columna anterior, 
o qualsevol altre disponible al mercat. 

Llibre de lectura X

Llibre de lectura de lliure elecció.

Tot l'alumnat ha de llegir un llibre de la seva 
elecció i respondre a mà la fitxa de lectura 
següent: Fitxa tècnica, argument, personatges 
principals i secundaris, tema, comentari personal 
sobre l’obra i puntuació personal del llibre. Es 
valorarà com a nota per al 1r trimestre del curs 
següent.

Dossier preparat pel Dept
Altres (especifiqueu)

CASTELLÀ Quadern publicat /editorial

"Prepara 4ºESO", quadern d'estiu de la editorial 
Text-La Galera ISBN:978-84-412-3042-2.                                                                                   
Para los alumnos de 3ºA: Cuaderno de ortografía 
número 3 de la editorial Barcanova. ISBN: 978-84-
489-1720-3.                                                                                                      
Para los alumnos que necesiten mejorar la sintaxis: -
Prácticas de morfosintaxis. nº2 (Las funciones 
sintácticas) ISBN: 978-84-218-6603-0.

Llibre de lliure elecció. Activitat voluntària.

Llibre de lectura
Llibre de lliure elecció. Activitat voluntària.

Dossier preparat pel Dept

Altres (especifiqueu)

Els alumnes de 3er.A poden terminar el quadern que 
no hem pogut acabar a classe.

ANGLÈS
Quadern publicat /editorial

3r A: Workbook Network 1 (el llibre ja el tenen): 
pages 38-51 and pages 80-92.                                                                           
3r B / C / D / E: Summer Fun 3r ESO, Ed. 
Burlington.ISBN 978-9963-47-866-8 

3r A: Feina recomanada per  tots els alumnes 
del grup.  El workbook s'entregarà durant la 
primera setmana del curs vinent. Es valorarà 
com a nota del primer trimestre.                                                                    
3r B / C / D / E: Feina recomanada pels 
alumnes amb una qualificació final de NA 
o  AS. El quadernet s'entregarà durant la 
primera setmana del curs vinent. Es valorarà 
com a nota del primer trimestre.

Llibre de lectura

3r B / C / D / E : Robinson Crusoe,Ed. Oxford 
Bookworms Library. ISBN 9780194790321

Es recomana que els alumnes amb una nota 
final al juny d' AN o AE facin la lectura 
d'aquest llibre. Hauran d'entregar els exercicis en 
fulls separats i grapats. Es valorarà com a nota 
del 1r trimestre del curs següent.

Dossier preparat pel Dept
Altres (especifiqueu)

CIÈNCIES SOCIALS

Quadern publicat /editorial x

- Del llibre han de realitzar els apartats: Què he après? 
(Teide)
 Tema 5: pàgina 139.
 Tema 6: pàgina 163.
 Tema 9: pàgina 245.
 Tema 10: pàgina 263.
 Tema 11: pàgina 283.
 Tema 12: pàgina 309.

Llibre de lectura x

- Lectura del llibre: "Pirates, bandolers i bruixes", d'Agustí 
Alcoberro. del 2004, de l'editorial Càlam.

Dossier preparat pel Dept
Altres (especifiqueu)

MATEMÀTIQUES

Quadern publicat /editorial
Llibre de lectura

Dossier preparat pel Dept X

A: Tasca al Classroom                                                
B-C-D-E: Thatquiz penjat al Classroom (ja tenen la 
contrasenya)

Altres (especifiqueu)

FÍSICA I QUÍMICA

Quadern publicat /editorial

Llibre de lectura
Es recomana la lectura d'un seguit de llibres 
relacionats amb les ciències experimentals.

Dossier preparat pel Dept

Altres (especifiqueu)
Repàs de la matèria impartida durant tot el curs.

BIOLOGIA

Quadern publicat /editorial
Llibre de lectura Es recomana la lectura d'un seguit de llibres 

relacionats amb les ciències experimentals.Dossier preparat pel Dept

Altres (especifiqueu)
Repàs de la matèria impartida durant tot el curs.

TECNOLOGIA

Quadern publicat /editorial
Llibre de lectura
Dossier preparat pel Dept

ALTRES (especifiqueu) Repàs de la matèria impartida durant tot el curs.

EDUCACIÓ FÍSICA

Quadern publicat /editorial
Llibre de lectura
Dossier preparat pel Dept

Altres (especifiqueu)

MÚSICA

Quadern publicat /editorial
Llibre de lectura
Dossier preparat pel Dept
Altres (especifiqueu)


