Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Secció d’Institut Turó d'en Baldiri
DEURES D’ESTIU 16-17
IMPORTANT: Els deures d’estiu son obligatoris per aquells alumnes que tenen matèries pendents.
CATALÀ
CASTELLÀ

ANGLÈS

MATEMÀTIQUES
CCNN
C. SOCIALS
TECNOLOGIES
MÚSICA
VISUAL I
PLÀSTICA
C.VALORS
EDUCACIÓ
FÍSICA

1r ESO
Prepara...2n ESO. LLengua catalana. Editorial Text la Galera.ISBN: 978-84-412-3036-1. Aquesta tasca és obligatòria per a tot aquell alumnat
que en el butlletí de notes finals us indiqui que heu de realitzar aquesta feina i la lliurareu el primer dia de classe al setembre.

Prepara 2º ESO. Repasa los contenidos clave de 1º de ESO, laGalera, ISBN: 9788441230408. El cuaderno es obligatorio para los
alumnos con la materia suspendida y para aquellos que han obtenido una calificación de suficiente. Para el resto de alumnos es
opcional. Deberán entregar el cuaderno el día del examen de recuperación de la asignatura, si han suspendido, o el primer día de
clase, si han aprobado.
Els alumnes que tinguin una nota de bé, suficient i insuficient han de lliurar obligatòriament un dossier el primer dia d’anglès
setembre i constarà com a nota de primer trimestre de curs. El dossier serà lliurat amb el butlletí de notes per la tutora o el tutor.
TOT L’ALUMNAT pot realitzar una lectura d’anglès que li serà valorada el primer trimestre (full adjunt amb notes).
Dossier obligatori pels suspesos, han de lliurar-lo el dia de la recuperació, els alumnes amb 5 o 6 és molt recomanable que
l’entreguin en començar el curs.
S’encomana a l’alumnat que ha suspès l’assignatura,la realització de les activitats adjuntades a les notes.Aquesta tasca és
obligatòria i haurà de ser lliurada el dia de l’examen al setembre.
Dossier d’activitats adjuntat amb les notes.

Dossier i fer l’examen
Dossier i fer l’examen
Realitzar la proposta d’activitats adjuntada amb les notes. Aquesta tasca és obligatòria per tot aquell alumnat que ha suspès
l’assignatura i haurà de ser lliurada el dia de l’examen al setembre.
Per recuperar l’EF haureu de fer un dossier. L’examen teòric de setembre es basarà en les preguntes del dossier.
Al setembre també es farà una sessió pràctica el mateix dia que l’examen teòric. Porteu la roba esportiva adequada.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Secció d’Institut Turó d'en Baldiri
DEURES D’ESTIU 16-17
IMPORTANT: Els deures d’estiu son obligatoris per aquells alumnes que tenen
matèries pendents.
2n ESO
CATALÀ

Prepara...3r ESO. LLengua catalana. Editorial Text la Galera.ISBN: 978-84-412-3037-8. Aquesta tasca és obligatòria per a tot aquell alumnat que
en el butlletí de notes finals us indiqui que heu de realitzar aquesta feina i la lliurareu el primer dia de classe al setembre.

CASTELLÀ

Prepara 3º ESO. Repasa los contenidos clave de 2º de ESO,Text la Galera, ISBN: 9788441230415. El cuaderno es obligatorio para
los alumnos con la materia suspendida y para aquellos que han obtenido una calificación de suficiente. Para el resto de alumnos es
opcional. Deberán entregar el cuaderno el día del examen de recuperación de la asignatura, si han suspendido, o el primer día de
clase, si han aprobado.

ANGLÈS

Els alumnes amb una nota de insuficient han de completar els temes de 1 a 8 del WORKBOOK, excepte l’apartat Communication. A entregar el dia
de la recuperació de setembre.

MATEMÀTIQUES
C. SOCIALS
CCNN

Dossier d’estiu entregat amb les notes. Obligatori pels suspesos i opcional pels suficients.
Dossier d’activitats adjuntat amb les notes.
Realitzar la proposta d’activitats adjuntada amb les notes. Aquesta tasca és obligatòria per tot aquell alumnat que ha suspès l’assignatura i haurà
de ser lliurada el dia de l’examen al setembre.
Dossier amb exercicis entregat amb les notes. Aquesta tasca és obligatòria per tot aquell alumnat que ha suspès l’assignatura i haurà de ser
lliurada el dia de l’examen al setembre

TECNOLOGIES
EDUCACIÓ FÍSICA
C.V. ÈTICS
VISUAL I
PLÀSTICA
FRANCÈS
EDUCACIÓ FÍSICA

Per recuperar la matèria cal elaborar un treball escrit i presentar-lo al setembre. El guió del treball s’adjunta amb les notes finals.
Realitzar la proposta d’activitats adjuntada amb les notes. Aquesta tasca és obligatòria per tot aquell alumnat que ha suspès l’assignatura i haurà
de ser lliurada el dia de l’examen al setembre.
Quadern d’estiu “VACACIONES SANTILLANA FRANÇAIS 1”
ISBN 9788496597549
Tots els alumnes de francès hauran de lliurar el quadern d’estiu el primer dia de classe al setembre.
Per recuperar l’EF haureu de fer un dossier. L’examen teòric de setembre es basarà en les preguntes del dossier.
Al setembre també es farà una sessió pràctica el mateix dia que l’examen teòric. Porteu la roba esportiva adequada.
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DEURES D’ESTIU 16-17
IMPORTANT: Els deures d’estiu son obligatoris per aquells alumnes que tenen matèries pendents.
3r ESO
CATALÀ

Prepara...4t ESO. LLengua catalana. Editorial Text la Galera.ISBN: 978-84-412-3038-5. Aquesta tasca és obligatòria per a tot aquell alumnat
que en el butlletí de notes finals us indiqui que heu de realitzar aquesta feina i la lliurareu el primer dia de classe al setembre.
Aula oberta. Tot l’alumnat de l’aula oberta ha de fer el dossier que s’adjunta amb les notes i presentar-lo el primer dia de classe.

CASTELLÀ

Prepara 4º ESO. Repasa los contenidos clave de 3º de ESO, laGalera, ISBN: 9788441230422. El cuaderno es obligatorio para
los alumnos con la materia suspendida y para aquellos que han obtenido una calificación de suficiente. Para el resto de alumnos
es opcional. Deberán entregar el cuaderno el día del examen de recuperación de la asignaura, si han suspendido, o el primer
día de clase, si han aprobado.

ANGLÈS

Els alumnes amb una nota de insuficient han de completar els temes de 1 a 8 del WORKBOOK, excepte l’apartat Communication. A entregar
el dia de la recuperació de setembre

MATEMÀTIQUES

Dossier obligatori pels suspesos, han de lliurar-lo el dia de la recuperació, els alumnes amb 5 o 6 és molt recomanable que
l’entreguin en començar el curs.

CCNN

FQ. Realitzar la proposta d’activitats adjunta amb les notes. Aquesta tasca és obligatòria per a tot l’alumnat que ha suspès l’assignatura.
BG.S’encomana a l’alumnat que ha suspès l’assignatura,la realització de les activitats adjuntades a les notes.Aquesta tasca és

obligatòria i haurà de ser lliurada el dia de l’examen al setembre.
C. SOCIALS

MÚSICA
TECNOLOGIES

FRANCÈS

Veure comentaris a les notes.
Aula oberta. L’alumnat que tingui la matèria pendent ha d’elaborar el dossier que s’adjunta amb les notes finals i estudiar-lo per fer l’examen
de recuperació al setembre.
Examen i entregar els apunts del curs.
Dossier amb exercicis entregat amb les notes. Aquesta tasca és obligatòria per tot aquell alumnat que ha suspès l’assignatura i haurà de ser
lliurada el dia de l’examen al setembre
Quadern d’estiu “VACACIONES SANTILLANA FRANÇAIS 2”
ISBN 9788496597556. Tots els alumnes de francès hauran de lliurar el quadern d’estiu el primer dia de classe al setembre.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Secció d’Institut Turó d'en Baldiri
DEURES D’ESTIU 16-17
IMPORTANT: Els deures d’estiu son obligatoris per aquells alumnes que tenen matèries pendents.
4t ESO

CATALÀ
CASTELLÀ

full adjunt amb les notes

ANGLÈS
MATEMÀTIQUES
FÍSICA I QUÍMICA

L’alumnat amb insuficient ha de fer les sis unitats primeres del workbook. Recomano a tothom lectura.
Dossier d’estiu entregat amb les notes. Obligatori pels suspesos i opcional pels suficients.

C. SOCIALS
BIOLOGIA I GEOLOGIA
EDUCACIÓ FÍSICA
TECNOLOGIA

S’encomana a l’alumnat que ha suspès l’assignatura,la realització de les activitats adjuntades a les
notes.Aquesta tasca és obligatòria i haurà de ser lliurada el dia de l’examen al setembre.
S’encomana a l’alumnat que ha suspès l’assignatura,la realització de les activitats adjuntades a les
notes.Aquesta tasca és obligatòria i haurà de ser lliurada el dia de l’examen al setembre..
S’encomana a l’alumnat que ha suspès l’assignatura,la realització de les activitats adjuntades a les
notes.Aquesta tasca és obligatòria i haurà de ser lliurada el dia de l’examen al setembre.
S’encomana a l’alumnat que ha suspès l’assignatura,la realització de les activitats adjuntades a les
notes.Aquesta tasca és obligatòria i haurà de ser lliurada el dia de l’examen al setembre.
Per recuperar l’EF haureu de fer un dossier. L’examen teòric de setembre es basarà en les preguntes del dossier.
Al setembre també es farà una sessió pràctica el mateix dia que l’examen teòric. Porteu la roba esportiva adequada.
Dossier amb exercicis entregat amb les notes. Aquesta tasca és obligatòria per tot aquell alumnat que ha suspès
l’assignatura i haurà de ser lliurada el dia de l’examen al setembre.

