
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Turó d'en Baldiri 
 

DEURES D’ESTIU CURS 18-19             1r ESO 
 
IMPORTANT: Els deures d’estiu són obligatoris per a aquell alumnat que té matèries pendents.  

 
CATALÀ Quadern de vacances. 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 ha obtingut una qualificació final d’Assoliment satisfactori (l’hauran de portar el primer dia                    
de classe al setembre). Per la resta d’alumnes el quadern és optatiu i serà puntuable de cara el 1r trimestre del curs vinent. Es                        
recomana la lectura d’un o dos llibres, durant l’estiu, per a tot l’alumnat i l’elaboració d’un resum amb l’opinió personal. 
 

CASTELLÀ Pensar en Lengua  1 ESO,  ed. Santillana, ISBN: 9788429494433. El cuaderno es obligatorio para los alumnos con la materia 
suspendida y para aquellos que han obtenido una calificación de AS. Para el resto de alumnos es opcional. Deberán entregar el 
cuaderno el primer día de clase. 
 

ANGLÈS  Els alumnes que tinguin una nota NA/AS han de fer un quadernet d’estiu: Summer Fun 1r ESO (Burlington Books,                   
978-9963-47-860-6). L’hauran de lliurar obligatòriament el primer dia de classe d’anglès. 
Es recomana a TOT l’alumnat fer lectura en anglès o mirar sèries / pel·lícules en VOSE durant les vacances. Possibles idees:                     
lectures adaptades per nivell (es poden trobar a llibreries i biblioteques públiques).  
 

MATEMÀTIQUES Dossier fotocopiat adjunt a les notes que hauran de lliurar el primer dia de classe. 
Obligatori pels alumnes que no tenen assolida la matèria o la tenen assolida tot i que amb algun trimestre no assolit. 

CCNN L’alumnat suspés haurà de completar el dossier anual de curs i lliurar-lo el primer dia de classe al setembre. 
C. SOCIALS Aquell alumnat que hagi suspès l’assignatura haurà de realitzar el dossier adjunt a les notes finals de curs, excepte els repetidors. 

Es presentarà el primer dia de classe al setembre. 
MÚSICA Tasca obligatòria per als suspesos i els AS i que caldrà presentar el primer dia de classe: acabar tot el quadern que s’ha donat el 3r 

trimestre (les activitats del temari i les activitats escrites a la part final del quadern). El llibre té el material multimèdia que està 
compartit a internet, i s’hi pot accedir mitjançant el blog, com hem fet durant el curs (http://eso.albertilius.com). Es pot aprendre amb 
la flauta o cantant alguna de les cançons del final del quadern de forma opcional. 
 

VISUAL I PLÀSTICA Realitzar el dossier adjunt a les notes finals de curs. (Només per aquell alumnat que hagi suspès la matèria) 

http://eso.albertilius.com/
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                            DEURES D’ESTIU CURS 18-19       2n ESO 
 

IMPORTANT: Els deures d’estiu són obligatoris per a aquell alumnat que té matèries pendents.  
 

CATALÀ Quadern de vacances. 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  ha obtingut una qualificació final d’ASSOLIMENT SATISFACTORI ( es lliurarà el primer dia 
de classe al setembre). La resta d’alumnes teniu com a tasca optativa la lectura de Xènia, estimar no fa mal de la Gemma Pasqual 
ISBN: 978-84-489-3927-4. Haureu de fer la fitxa de lectura que se us adjunta i la lliurareu el primer dia de classe al setembre. 
 

CASTELLÀ Pensar en Lengua  2 ESO, ed. Santillana, ISBN: 9788429494457. El cuaderno es obligatorio para los alumnos con la materia 
suspendida y para aquellos que han obtenido una calificación de AS. Para el resto de alumnos es opcional. Deberán entregar el 
cuaderno el primer día de clase. 

ANGLÈS   
Dossier fotocopiat adjunt a les notes que hauran de lliurar el primer dia de classe. Obligatori pels alumnes que no tenen assolida la 
matèria o la tenen assolida tot i que amb algun trimestre no assolit. 
Es recomana a TOT l’alumnat fer lectura en anglès durant les vacances i veure V.O. de pel.lícules, sèries, etc. Possibles idees:                     
lectures adaptades per nivell (es poden trobar a llibreries i biblioteques públiques).  

MATEMÀTIQUES  
Dossier fotocopiat adjunt a les notes. Obligatori pels alumnes que no tenen assolida la matèria o la tenen assolida tot i que amb algun 
trimestre no assolit. 
L’hauran de lliurar el primer dia de curs.  

C. SOCIALS Aquell alumnat que hagi suspès l’assignatura haurà de realitzar el dossier adjunt a les notes finals de curs, excepte els repetidors.  
FÍSICA I QUÍMICA  

Quadern d’Estudi 2n ESO, Física i Química, Ed. Santillana GRUP PROMOTOR, ISBN 978-84-9047-694-9. Es lliurarà el primer dia de 
classe. Tasca pensada per a reforçar la matèria de cara l’any vinent en cursar Física i Química 3r. 

VISUAL I PLÀSTICA Realitzar el dossier adjunt a les notes finals de curs. ( només per aquell alumnat que hagi suspès la matèria) 
FRANCÈS 
 

 
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. 
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                                                        DEURES D’ESTIU CURS 18-19         3r ESO  
 

IMPORTANT: Els deures d’estiu són obligatoris per a aquell alumnat que té matèries pendents 
 

CATALÀ Quadern de vacances. 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 ha suspès l’assignatura o que ha obtingut una qualificació final d’ASSOLIMENT SATISFACTORI                   
(es lliurarà el primer dia de classe al setembre). Es recomana per a la resta d’alumnes la lectura de la segona part de Retrum 2. La neu                           
negra , de Francesc Miralles , ISBN: 978-84-9932-476-0. En aquest cas, lliurareu el primer dia de classe al setembre la fitxa que se us                        
adjunta amb les notes finals. 

CASTELLÀ El  cuaderno es obligatorio con la  materia suspendida y para aquellos que han obtenido una calificación de AS. Para el resto de 
alumnos es opcional. Deberán entregar el cuaderno el primer día de clase.  
Prepara...4º ESO. Lengua castellana. Ed. Text. La Galera. ISBN: 978-84-412-3042-2. 

ANGLÈS  Els alumnes que tinguin una nota de NA/AS han de fer un quadernet d’estiu: Summer Fun 3r ESO (Burlington Books,                    
978-9963-47-866-8). L’hauran de lliurar el primer dia de classe d’anglès al setembre. 
Es recomana a TOT l’alumnat fer lectura en anglès durant les vacances. Possibles idees: lectures adaptades per nivell (es poden trobar                     
a llibreries i biblioteques públiques).  
 

MATEMÀTIQUES Quadern d’estiu matemàtiques 3r ESO  Editorial Barcanova ISBN:978-84-489-4021-8. (Heu de fer tot el quadern excepte les unitats de 
geometria en el pla, cossos geomètrics i transformacions en el pla). 
Obligatori pels alumnes amb el curs suspès o per a l’alumnat a qui se us ho hagi comunicat personalment a les notes. Opcional per la 
resta. 
 

C. SOCIALS Aquell alumnat que hagi suspès l’assignatura haurà de realitzar el dossier adjunt a les notes finals de curs, excepte els repetidors.  
 

MÚSICA Fer el dossier de deures d'estiu que es donarà amb les notes finals. 
 
FRANCÈS 

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. 


