
TREBALL OPTATIU 1r ESO

Català

Quadern de Llengua de 1r curs. (Exercicis per preparar  l’entrada al 2n curs de l’ESO). *

ISBN: 978-84-7887-496-5
Editorial Nadal

 Lectura: Podeu triar qualsevol dels llibres amb grau de dificultat 1 o 2 de la pàgina web 
següent:  http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm

Cal tenir molt en compte que aquest treball és opcional i que el seu valor cara a la primera  
avaluació de 2n d’ESO és potestat de cada professor. 

Castellà

Cuaderno de vacaciones: VACACIONES 10. 1 ESO. Lengua castellana y literatura.  
Editorial Casals. ISBN: 978-84-218-5323-8

Cal que llegir i lliurar un treball sobre la novel·la Colmillo blanco, de Jack London: cal fer un 
resum de tot el text i una profunda anàlisi dels personatges principals.

Anglès

a-Alumnes que han aprovat amb SUFICIENT o BÉ:   
  

1. Quadern d’estiu RECOMANAT (NO OBLIGATORI):

OXFORD HOLIDAY ENGLISH 1r d’ESO      Bess Bradfield. Editorial Oxford. ISBN: 
978-0-19-401454-0.

o

2. Lectura RECOMANADA (NO OBLIGATÒRIA) del següent llibre en anglès:
Tales from Greek mythology. Retold by Phillipa Tracy. Editorial Burlington Books. 
ISBN: 978-9963-47-544-5.
Han  de  fer  les  activitats  proposades  al  llibre  en  format  dossier  i  copiant  els 
enunciats.  També hauran de fer un resum de cada capítol.

Els  alumnes  poden  triar  qualsevol  d’aquestes  dues  opcions  però  es  recomana 
especialment la primera sobre la segona.

El quadern o les activitats de la lectura s’hauran de lliurar en començar el curs vinent i es 
tindran en compte de cara a les notes del primer trimestre del curs 2014-2015.

b-Alumnes que han aprovat amb NOTABLE o EXCEL·LENT: 

Lectura RECOMANADA (NO OBLIGATÒRIA) del següent llibre en anglès:

1

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm


Tales from Greek mythology. Retold by Phillipa Tracy. Ed Burlington Books. ISBN: 978-
9963-47-544-5.

Han de fer les activitats proposades al  llibre en format dossier i  copiant els enunciats. 
També hauran de fer un resum de cada capítol.

Les activitats de la lectura s’hauran de lliurar en començar el curs vinent i es tindran en 
compte de cara a les notes del primer trimestre del curs 2014-2015.

*A  la  biblioteca  hi  ha  uns  quants  exemplars  del  llibre  recomanat  disponibles  per  als 
alumnes.

Matemàtiques

Quadern d’estiu:

Aquest  any  el  treball  d’estiu  de  l’àrea  de  matemàtiques  és  un  dossier elaborat  pel 
departament que podeu trobar a la pàgina web del Centre d’on podreu descarregar-lo o 
comprar el quadern estiu

Quadern d'estiu 1 ESO. Matemàtiques

ISBN: 978-84-489-2578-9
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