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CATALÀ  
 
 

Tal com s'indica al butlletí de notes finals, l'alumnat que ha suspès la matèria 
(amb un "NA") ha de realitzar obligatòriament la tasca següent: 

• Fer el quadern Prepara 4t ESO. Llengua catalana, de l'Editorial Text-La 
Galera. ISBN: 978-84-412-3038-5. 

• El quadern comptarà un 15% de la nota de la 1a avaluació. Cal lliurar-lo 
al setembre. Si no es lliura, el/la professor/a decidirà la penalització 
corresponent. 

 
D'altra banda, l'alumnat que ha aprovat amb un "AS" molt just hauria de fer el 
mateix quadern: 

• Prepara 4t ESO. Llengua catalana, de l'Editorial Text-La Galera. ISBN: 
978-84-412-3038-5. 

• Si es lliura aquest quadern al setembre, comptarà un 15% de la nota de la 
1’avaluació. 

• Si no es lliura, no hi haurà cap penalització.  

 

CASTELLÀ  
 
Los alumnos que han obtenido una calificación final de NA deberán presentar un 
dossier con portada (Nombre y apellidos, Materia, Curso), en el que se valorará una 
presentación cuidada y sin faltas de ortografía, con los siguientes contenidos: 

• Pruebas de competencias básicas del libro digital (Unidades 2, 7 y 8). Leer los 
textos, contestar las preguntas y escribir las redacciones.  

• Esquema de las Categorías gramaticales y los tipos de sintagmas. (Unidad 1. 
Apartado: Conocimiento de la lengua). 

• Esquema de los signos de puntuación y su correcta utilización. (Unidades 1, 2 
y 3. Apartado: Ortografía). 

• Esquema de la acentuación. (Unidades 6,7 y 8. Apartado: Ortografía). 
• Actividades de léxico (Unidad 7: 11 a 25 y Unidad 8: 11 a 28) 

 
Y tanto para quienes hayan aprobado el curso, como los que no y quieran 
sumergirse en la lectura este verano, ahí van tres recomendaciones: 

 
La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. En un verano en el que parece 
que no podremos viajar, qué mejor que embarcarse rumbo a una isla del Caribe 
en compañía de uno de los personajes más fascinantes de la literatura universal: 
el pirata de la pata de palo Long John Silver. 
El hobbit, de J.R.R. Tolkien. Otro tipo de viaje hacia la Montaña Solitaria, 
donde un dragón guarda el mayor tesoro de la Tierra Media. Un viaje de ida y 
vuelta en el que ya no serás la misma persona que empezó el libro, cuando lo 
hayas terminado. 
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Cementerio de mascotas, de Stephen King. Emociones fuertes del maestro del 
terror para animar las calurosas noches del verano. 
Cementerio de mascotas, de Stephen King. Emociones fuertes del maestro del 

terror para animar las calurosas noches del verano. 
 

MATEMÀTIQUES 
 

Les activitats d’estiu les trobareu penjades al Classroom. 
Són obligatòries per a tots els alumnes que no han assolit el 3r  d’ESO i 
recomanables pels alumnes que han tingut dificultats durant el curs. 

 

 
ANGLÈS 
 
Els alumnes suspesos de 3r han de fer les tasques s egüents:  

• Digital Workbook (BlinkLearning.com) > Together Challenge > Starter Unit and Unit 1 
(p.80) > ALL exercises 

• Digital Workbook (BlinkLearning.com) > Together Challenge > Unit 2 and Unit 3 (p.81) 
> ALL exercises 

• Digital Workbook (BlinkLearning.com) > Together Challenge > Unit 4 and Unit 5 (p.82) 
> ALL exercises 

• Digital Workbook (BlinkLearning.com) > Together Challenge > Unit 6 and Unit 7 (p.83) 
> ALL exercises 

• Per repassar els continguts del curs han de fer tots els exercicis autocorrectius del  
Workbook Digital unitats 1 - 7 

Un cop fets els ‘Challenges’ , els alumnes els hauran de descarregar / fer captura de pantalla 
i penjar-los a classroom a la tasca ‘Deures d’estiu’  
  
Els exercicis s'han de fer al Workbook Digital. 3r ESO. L’entrega d'aquestes tasques 
realitzades correctament es tindrà en compte a la 1a avaluació del curs següent. 
  
Els alumnes de 3r que han aprovat la matèria poden fer el següent:  

• Fer els exercicis autocorrectius del seu Workbook Digital, unitats 1 - 7 
• Visionat de pel·lícules, sèries o vídeos en anglès, amb subtítols en anglès si és 

necessari. 
• Lectura voluntària d'un llibre adaptat 

No deixeu les activitats per l’últim dia ja que a partir del mes de setembre la llicència 
caducarà i ja no hi tindreu accés 

 
TG (treball globalitzat) 
  

Per tal d’aprofundir en el coneixement històric us proposem la lectura d’aquests 
llibres: -“El capitán Alatriste” de Arturo Pérez-Reverte. Editorial El País 2002. -
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“Revolución. Libertad”. Florent Grouazel y Younn Locard. Editorial: Planeta 
Cómic 2019.  

-“Sàpiens, una història gràfica. El naixement de la humanitat”. Yuval Noah 
Harari. Edicions  62.  

Que passeu bon estiu! 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 
L’alumnat que no ha superat  Educació Física   . Al setembre ha de fer les següents 
tasques de recuperació: 

1. Les activitats de les unitats 1,3,5,10, 11,22 del Weeras  

2. Es demana tenir  una nota mínima de 7 i es pots fer tant cops con sigui 

necessari  per arribar-hi.  

3. Fer el control  de recuperació , sobre els continguts treballats  .La data i hora 

la fixarà l’institut. Les activitats  es poden lliurar fins el dia 30 d’agost.  

 
● 30 %  La nota de les activitats  

● 10%  Actitud :Fer  totes les feines i amb la nota mínima recomanada per 

preparar bé el control.  

● 60% La nota del control. 

Els alumnes amb l’Educació Física  aprovada només cal que aprofitin les vacances 
per fer activitat física , preferentment a la natura. 
 
 
 

FISICA I QUÍMICA 
 
Recursos: 

- Llibre Weeras: Unitats 1 i 3 
- Dossier elaborat al llarg del curs 
- Recomanacions de webs al Moodle indicades al llarg del trimestre. 

 
Criteris d’Avaluació: 

- Presentació(10% de la nota):polida sense tatxadures, res a llapis i a mà. La 
lletra entenedora. 

- Adequació de les respostes al que es demana: 90% 
 
 
Continguts de 1r trimestre 
 
Deures de repàs d’estiu curs 20/21 
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Les activitats de repàs d’estiu les trobareu penjades al Classroom, per a tots els 
alumnes que heu obtingut un NA en la matèria després de la prova extraordinària 
de Juny. 
 
Recursos: 

• Llibre Weeras: Unitats 1,2 3 i 4. 
• Dossier elaborat al llarg del curs 
• Recomanacions de webs al Classroom indicades al llarg del trimestre. 

 
Criteris d’Avaluació: 

• Presentació,10% de la nota,:polida sense tatxadures,res a llapis i a mà.La 
lletra entenedora. 

• Adequació de les respostes al que es demana: 90% 
 

 
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 

Els alumnes que vulguin seguir aprenent la matèria de biologia i geologia 
poden fer les següents activitats: 
 
 Poden llegir els següents llibres i fer una fitxa tècnica del llibre i un resum. 
 

 

J.L. Arsuaga et. 
al 

¿Es el hombre «la especie elegida», la consecuencia necesaria de la 

larga marcha de la evolución? ¿Es, por el contrario, un accidente, 
el resultado de una de tantas opciones posibles en la historia de la 
vida? ¿Qué fue antes, un ser bípedo o un ser inteligente? ¿Desde 
cuándo hablan los seres humanos? ¿Eran monógamos nuestros 
antepasados, cómo vivían, de qué se alimentaban? Este libro ha 
sido concebido para dar respuestas a estas y a muchas otras 
preguntas acerca de nuestros orígenes. Con el rigor científico que 
se espera de investigadores de primera fila mundial, Juan Luis 
Arsuaga e Ignacio Martínez nos ofrecen en La especie elegida la 
mejor y más documentada síntesis acerca del enigma del hombre. 

 
 

 

Oliver Sacks  

Oliver Sacks evoca en este libro de memorias su niñez en 
Inglaterra. Cuando tenía seis años estalla la Segunda Guerra 
Mundial y es enviado, junto con su hermano Michael, a un 
internado en el campo. Cuatro años después, a su regreso a 
Londres, Michael enloquece, y Oliver encuentra su salvación 
personal en el mundo de la ciencia. Quien lo inicia es su tío Dave, 
«el tío Tungsteno», dueño de una fábrica de bombillas eléctricas. Y 
así, totalmente absorto en la física y la química, el adolescente va 
construyéndose un peculiar paraíso intelectual, donde sus héroes 
son Lavoisier, Marie Curie, Mendeleev y su tabla de los 
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elementos... 
 
Podran entregar el material elaborat, es corregirà i obtindran una nota que 
formarà part de la primera avaluació de la matèria de biologia i geologia del 
proper curs.  
 

Bon estiu! 
 


