
DEURES D’ESTIU TERCER ESO 

La valoració al setembre serà d’un 30% de la nota de les feines d’estiu i un 70% de l’examen  

MATÈRIA RECUPERACIÓ 

(Si s’ha SUSPÈS l’assignatura) 

CONSOLIDACIÓ 

(Si s’ha APROVAT l’assignatura) 

Llengua 
catalana 
 

“Quadern de vacances. Llengua Catalana 
3”: T. POU, E. ALERM, F. FERRAN. Ed 
Teide.  
 
L’alumnat d’aula oberta haurà de fer el 
dossier que els donarà la Iolanda. 

 Si la teva nota és un 5 o un 6, has de fer el 
mateix quadern de repàs que fan els que han 
suspès. 
Si la nota és superior a 6, cal que triïs dues 
lectures de la part inferior del full, les llegeixis i 
en facis un comentari d'unes quinze línies, on 
expliquis si t'ha agradat i per què. 

 

Llengua 
castellana 

Cuaderno de Verano –refresca lo que has 
aprendido- Barcanova 
 ISBN 978-84-489-2588-8 

 De forma voluntaria: Cuaderno de Verano –
refresca lo que has aprendido- Barcanova 
 ISBN 978-84-489-2588-8 

 

 
Anglès 

Recollir un Workbook al seminari i fer els 
exercicis de les unitat de la 1 a 6  o 
realitzar i autocorregir les activitats del llibre 
KEY REVISION 3 pack Catalan edition   
ISBN 9780230024021 
 
L’alumnat d’aula oberta haurà de fer el 
dossier que els donarà la Iolanda. 

 Recollir un llibre de lectura proporcionat pel 
professor i fer els exercicis.  

 

Mates 
 

Realitzar qüestionaris del moodle. 
Instruccions al web. 
 
L’alumnat d’aula oberta haurà de fer els 
exercicis finals d’avaluació dels temes 
8,9,10 i 11 del llibre que han estat utilitzant 
a classe. Cal copiar-los i respondre’ls 
correctament en una llibreta a part. 

 Voluntàriament, realitzar qüestionaris del 
moodle. Instruccions al web 

 

Ciències 
socials 

Qüestionari/treball que servirà per preparar 

l'examen de setembre (a consergeria). 

A l’alumnat de l’aula oberta, el tutor els 

donarà un dossier. Les preguntes de 

l’examen seran d’aquest dossier. 

   

Física i 
química 

Realitzar tots els qüestionaris que trobaran 
al tema 8 del moodle  
Els alumnes d’aula oberta han de fer el 
dossier del curs. 

 Voluntàriament, realitzar tots els qüestionaris 
que trobaran al tema 8 del moodle. 

 

Ciències 
naturals 

Cal fer el dossier d’activitats de reforç que 
es troba penjat al web 

 La matèria no té continuïtat el proper curs.  

Tecnologia Activitats del moodle  La matèria no té continuïtat el proper curs  

Visual i 
plàstica 

Cal lliurar les làmines que no has fet  
durant el curs 

   

Educació 
Física 
 

Fer un treball de cada tema de cinc fulls 
cadascun:  
1 L’handbol    2 Voleibol     3 Acroesport  
4 Acampada a la muntanya 

   

Religió Dossier d’activitats del moodle    

 
 
Al darrera s’especifiquen les lectures recomanades de català i castellà 



Lectures recomanades 
 
Català 
 

Castellà 

- Andreu SOTORRA, El club dels caps rapats, Ed. Columna-Jove. 

- David NEL·LO, Per què no m’ho deies? Ed Cruïlla. 

- Henninh MANKELL, Les ombres creixen al capvespre,  Ed. Columna-

Jove. 

- J.R.R. TOLKIEN, Gil, el pagès de Ham. El ferrer de Wootton Major. 

Editorial Vicens Vives. 

- Lolita BOSCH, M, Ed. Cruïlla-Alerta roja. 

- Edgar Allan POE, L’escarabat d’or. Els crims del carrer Morgue, 

Editorial Vicens Vives. 

- Ferran Torrent, Gràcies per la propina. Ed. Columna. 

- Toni Cotet, I després de l’ESO, què?,  Edebé. 

- L’ocell de foc. Emili Teixidor. Ed Cruïlla 

- Mentida. Care Santos.Edebé 

- Val més anar sol. Care Santos. Alfaguara 

- La mirada de los ángeles     Camilla  Läckberg   

MAEVA Ediciones  Colec.  EMBOLSILLO   

(misterio) 

 

-  El hostal de las ilusiones   Debbie Macomber   

MAEVA Ediciones.   Colec.  EMBOLSILLO   

(romántica) 

 

-  Entre dos lunas   Sharon Creech.   Edit. 

NOGUER   Colec. Narrativa Juvenil.    

 


