
DEURES D’ESTIU 2020 ESO                                                             INS PUIG DE LA CREU 

 

MATEMÀTIQUES 

ESO1: Quadern d’estiu de 1er ESO  Matemàtiques Ed: Barcanova. 
 
Obligat per als alumnes amb qualificació  NA  o  AS  
Voluntari pels alumnes amb qualificació AN o AE 
(Es comptabilitzarà per la AV0 del proper curs) 
 
ESO2: Quadern d’estiu de 2on ESO  Matemàtiques Ed: Barcanova. 
 
Obligat per als alumnes amb qualificació  NA  o  AS  
Voluntari pels alumnes amb qualificació AN o AE 
(Es comptabilitzarà per la AV0 del proper curs) 
 
ESO3: Quadern d’estiu de 3er ESO  Matemàtiques Ed: Barcanova. 
 
Obligat per als alumnes amb qualificació  NA  o  AS  
Voluntari pels alumnes amb qualificació AN o AE 
(Es comptabilitzarà per la AV0 del proper curs) 
 
ESO4: Quadern d’estiu de 4art ESO  Matemàtiques Ed: Barcanova. 
 
Tenint en compte la situació de l’últim trimestre, és molt recomanable que facin el quadern d’estiu els 
alumnes que hagin de fer qualsevol tipus de matemàtiques el proper curs 
 

CASTELLÀ 

ESO1: Cuaderno Aprueba tus exámenes. 1 ESO.Editorial Oxford Educación 
 
Obligat per als alumnes amb qualificació  NA  o  AS  
Voluntari pels alumnes amb qualificació AN o AE 
(Es comptabilitzarà per la AV0 del proper curs) 
 
ESO2: Aprueba tus exámenes. 2ESO. Editorial Oxford Educación 
 
Obligat per als alumnes amb qualificació  NA  o  AS  
Voluntari pels alumnes amb qualificació AN o AE 
(Es comptabilitzarà per la AV0 del proper curs) 
 
ESO3: Aprueba tus exámenes. 3 ESO. Editorial Oxford Educación 
 
Obligat per als alumnes amb qualificació  NA  o  AS  
Voluntari pels alumnes amb qualificació AN o AE 
(Es comptabilitzarà per la AV0 del proper curs) 
 
ESO 4: Aprueba tus exámenes. 4 ESO. Editorial Oxford Educación 
Voluntari però molt recomanable per a tots els alumnes que faran 1BATX. 
 
LECTURES: en tots els nivells es recomana llegir molt durant l’estiu. Els professors de cada curs faran les 
seves recomanacions literàries als diferents grups 



CATALÀ 

ESO1: Prepara… 2n ESO. Llengua catalana. Ed. Text la Galera. 
 
Obligat per als alumnes amb qualificació  NA  o  AS  
Voluntari pels alumnes amb qualificació AN o AE 
(Es comptabilitzarà per la AV0 del proper curs) 
 
ESO2: Prepara… 3r ESO. Llengua catalana. Ed. Text la Galera. 
 
Obligat per als alumnes amb qualificació  NA  o  AS  
Voluntari pels alumnes amb qualificació AN o AE 
(Es comptabilitzarà per la AV0 del proper curs) 
 
ESO3: Prepara… 4t ESO. Llengua catalana. Ed. Text la Galera. 
 
Obligat per als alumnes amb qualificació  NA  o  AS  
Voluntari pels alumnes amb qualificació AN o AE 
(Es comptabilitzarà per la AV0 del proper curs) 
 
ESO4: S’aconsella aprofitar l’estiu per llegir (teniu la llista de lectures recomanades de 4t ESO, però altres 
lectures també poden anar bé). Els alumnes que cursin 1r de batxillerat el curs vinent poden presentar de 
manera optativa una fitxa de lectura amb comentari personal, que es comptabilitzarà per la AV0. 
 

ANGLÈS 

Aconsellable per a tots els nivells: libres de lectura, listenings, pel·lícules en Versió Original Subtitulades... 

ESO1 
 
Obligatori per a l’alumnat amb qualificacions NA i AS = activitats del llibre d’estiu: OXFORD HOLIDAY 
ENGLISH 1ESO. Bes Bradfield. Oxford . 

Totes les feines d’estiu es comptabilitzaran per la nota de l’avaluació inicial. 
 
ESO2 
 
Obligatori per a l’alumnat amb qualificacions NA i AS= activitats del llibre d’estiu: OXFORD HOLIDAY 
ENGLISH 2ESO. Bes Bradfield. Oxford 

 Totes les feines d’estiu es comptabilitzaran per la nota de l’avaluació inicial. 
 
ESO3 
 
Obligatori per a l’alumnat amb qualificacions NA i AS = activitats del llibre d’estiu: OXFORD HOLIDAY 
ENGLISH 3ESO. Bes Bradfield. Oxford 

Totes les feines d’estiu es comptabilitzaran per la nota de l’avaluació inicial. 
 
ESO4 
 
Aconsellable per als cursos vinents de Batxillerat : Raymond Murphy, English Grammar in Use, CUP  
Intermediate. (repàs i ampliació) 
Aconsellable l’hàbit d’utilitzar diccionaris monolingües. 
 

 


