
 

DEURES D’ESTIU 3r ESO 
SETEMBRE 2017 

Llengua catalana Per als alumnes aprovats es recomana la lectura d’algun llibre en català 

Llengua castellana Para los alumnos suspendidos: Deberán realizar el trabajo que se          
entregará el día de las notas. Dicho trabajo también estará colgado on-line            
en el SITE de 3º de Castellano, desde donde se podrá descargar en PDF.              
El trabajo lo tendrán que entregar el día de la prueba extraordinaria de             
septiembre. 

  
Para los alumnos aprobados: se recomienda la lectura de un libro en            
castellano para ampliar vocabulario y repasar la ortografía. 
  
 

Llengua anglesa Alumnes suspesos: Dossier Moodle “Summer Activities 2017” +        
Acabar WORKBOOK. Els alumnes suspesos hauran de presentar        
el dossier i el workbook COMPLET a l’examen de setembre. 

  

Matemàtiques Dossier al moodle per als alumnes suspesos. 

Biologia  Els alumnes que han suspès la matèria han de realitzar un dossier 
que s’ha entregat amb les notes i portar-lo fet el dia de l’examen al 
setembre.La nota serà un 50% dossier i un 50% l’examen. 

Tecnologia  

Ciències Socials Alumnes aprovats: No és recomanar res específic. 
S'aconsella llegir novel·les històriques. 

Educació Física  

Cultura i valors 
ètics 

Els alumnes suspesos hauran de presentar el dia de l’examen  un 
dossier amb les activitats corresponents a les sessions núm., 2, 3, 
4, 5, 7, 10, 14, 15, 18 i 20 del llibre de text.  
No hi haurà examen. L’alumne aprovarà si presenta les activitats 
degudament realitzades i amb correcció.  
 



Llengua Francesa 3r ESO Francès 
  

S’ha de llegir un llibret de lectura, que caldrà comprar a la llibreria 
(FNAC o d’altres etc). 
“Alex Leroc, journaliste: Mystère aux Antilles”, Christian Lause, 
éditions Maison des 
Langues, ISBN 978-84-8443-393-4 
 
Es lliurarà un resum del llibre, per capítols, en català o francès, el 
mes de setembre i comptarà com a primera nota del curs vinent. 
Si per aquelles coses no trobéssiu el llibre (cal buscar-lo primer de 
tot!!!!), poseu-vos en contacte amb el professor: 
josepmcascante.prof@institutmontserratcolomer.cat 
 

 


