
ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ  

 

1r d’ESO 
 

 

CATALÀ 

Activitat a lliurar al setembre 

Triar un llibre entre els recomanats a la pàgina web i fer-ne una fitxa 

biogràfica de l’autor/a i una valoració personal. 

Activitat recomanada 

Fer activitats de morfologia, sintaxi, llengua i comunicació, lèxic i 

ortografia en la següent pàgina web: 

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-

aprenentatge/index_b.html 

CASTELLÀ 

Activitat a lliurar al setembre 

Cuaderno Lenguaje Puente ESO. Lenguaje 1: ejercicios básicos para 

preparar el paso a 2º curso de la ESO. Ed. Arcada (Nadal Edarca) ISBN: 

978 84 7887 4989 

Activitats recomanades 

Practicar els següents exercicis d’ortografia: 

http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm 

Fer alguna de les lectures recomanades a la pàgina web. 

MATEMÀTIQUES 
Activitat recomanada 

Pont Matemàtiques 1r d’ESO. Editorial Nadal. ISBN: 9788478874972 

ALTRES 

MATÈRIES 

Per consolidar la resta de matèries aconsellem mirar l’apartat 

“Recomanacions generals i llibres lectura” de la nostra pàgina web. 
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ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ  

2n d’ESO 
 

 

CATALÀ 

Activitat a lliurar al setembre 

Triar un llibre entre els recomanats a la pàgina web i fer-ne una fitxa 

biogràfica de l’autor/a i una valoració personal. 

Activitat recomanada 

Fer activitats de morfologia, sintaxi, llengua i comunicació, lèxic i 

ortografia en la següent pàgina web: 

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-

aprenentatge/index_b.html 

CASTELLÀ 

Activitat a lliurar al setembre 

Cuaderno Lenguaje Puente ESO Lenguaje 2: ejercicios básicos para 

preparar el paso a 3º curso de la ESO. Ed. Arcada (Nadal Edarca). ISBN: 

978 84 7887 5023 

 

Activitats recomanades 

Practicar els següents exercicis d’ortografia: 

http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm 

 

Fer alguna de les lectures recomanades a la pàgina web. 

MATEMÀTIQUES 
Activitat recomanada 

Pont Matemàtiques 2n d’ESO. Editorial Nadal   ISBN: 9788478875016 

FÍSICA I 

QUÍMICA 

Activitat a lliurar al setembre 

Fer les activitats del dossier penjat al moodle. 

ALTRES 

MATÈRIES 

Per consolidar la resta de matèries aconsellem mirar l’apartat 

“Recomanacions generals i llibres lectura” de la nostra pàgina web. 
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ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ  

 

 

3r d’ESO 
 

CATALÀ 

Activitats recomanades 

Fer els exercicis autocorrectius del llibre (versió digital).  

Fer els exercicis penjats al Moodle de 3r (recuperacions). 

 

Exercicis d’ortografia: 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-

catalunya/itineraris_aprenentatge/ 

 

Llegir algun(s) dels llibres de lectura penjats al moodle i a la pàgina web. 

CATALÀ (ACG) 

Activitats recomanades 

Bloc d’activitats. Llengua catalana i Literatura. 3r ESO. Ed.Teide. 

ISBN: 978-84-307-8993-1. 

 

Llegir un llibre de lectura adequat a l’edat. 

CASTELLÀ 

Activitats recomanades 

Fer les activitats d’ortografia interactiva en el següent enllaç: 

http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm 

 

Llegir algun(s) dels llibres recomanats a la pàgina web 

MATEMÀTIQUES 
Activitat recomanada 

Pont Matemàtiques 3r d’ESO. Editorial Nadal ISBN:  978847887534 

ALTRES 

MATÈRIES 

Per consolidar la resta de matèries aconsellem mirar l’apartat 

“Recomanacions generals i llibres lectura” de la nostra pàgina web. 
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ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ  

 

4t d’ESO 
 

 

CATALÀ 

Activitat recomanada 

Competència lingüística, Llengua catalana 4t. Ed. Castellnou. ISBN: 978-

84-17406-36-3. 

Fer alguna lectura adequada a l’edat.  

Vegeu les recomanacions d’estiu a la pàgina web. 

CATALÀ (ACG) 

Activitats recomanades 

Bloc d’activitats. Llengua catalana i Literatura. 4t ESO. Ed.Teide. 

ISBN: 978-84-307-9165-1. 

Llegir un llibre de lectura adequat a l’edat.  

Vegeu les recomanacions d’estiu a la pàgina web 

CASTELLÀ 

Activitats recomanades 

Activitats d’ortografia interactiva en el següent enllaç: 

http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm 

 

Fer alguna de les lectures recomanades a la pàgina web. 

ALTRES 

MATÈRIES 

Per consolidar la resta de matèries aconsellem mirar l’apartat 

“Recomanacions generals i llibres lectura” de la nostra pàgina web. 
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