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ASSIGNATURA REPASSAR LLIÇONS LLIBRE EXERCICIS DEL LLIBRE ACTIVITATS MOODLE ALTRES ACTIVITATS

Català Repassar els temes del llibre treballats 
al llarg del curs.

Els alumnes que hagin suspès 
l’assignatura hauran d’entregar al 
setembre els exercicis següents. Són 
tots del llibre de classe i s’han de copiar 
els enunciats.

p. 29: exercicis 74, 75, 76, 78, 80.
p. 51: ex. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63
p. 75: ex. 55, 56, 57, 58, 59, 60
p. 101: ex. 53, 55, 56, 57
p. 127: ex. 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78
p. 151: ex. 64, 65, 66, 68, 69, 70
p. 179: ex. 68, 69, 71, 72, 74, 75
p. 203: ex. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
p. 229: ex. 65, 66, 72

Castellà
Repassar totes les lliçons del llibre de 
text. Repassar els llibres de lectura del 
curs.

Fer i presentar la llibreta amb els 
exercicis dels apartats del llibre de text: 
Competencia lectora, léxico, ortografía i 
gramática.

Fer exercicis on line d´ortografia: www: 
reglasdeortografia.com.

Presentar 5 dictats i 5 redaccions de 
tema lliure. Fer un resum de cada llibre 
llegit al llarg del curs.

Matemàtiques

Repassar lliçons 1, 2, 3, 4, 5, 7 
(sobretot longitud i superfície), 8, 9, 12 i 
13. 
Els alumnes del grup d'adaptació 
estudiaran els apunts de la Susanna.

Fer els exercicis del dossier que es 
donarà als alumnes. 
Els alumnes del grup d'adaptació faran 
el dossier d'execicis de la Susanna.

Idioma Anglès

Entregar els deures d'estiu d'anglès que 
trobaras al Moodle. Repassar la gramàtica i 
fer tots els exercicis des de la p. 80 a la 111. 
Copiar-los a la llibreta o imprimir els fulls i 
fer-los. Fer les 6 redaccions proposades

Idioma 1r D

Estudiar la gramàtica des de Starter fins a la 
unitat 5. Estudiar el vocabulari des de 
Starter fins a la unitat 5. Aneu al Grammar 
Reference del final del Workbook (p.80-103)

Fer a la llibreta els exercicis de les següents 
pàgines del Workbook: 14-15, 22-23, 30-31, 
38-39, 46-47 i 54 (ex. 1 i 2) Heu de posar el 
nom de la unitat com a títol i copiar els 
enunciats i els exercicis complerts.

Has de fer 4 redaccions: 1. Escriu sobre tu  
2. Escriu sobre una persona famosa que 
t'agradi 3. Sobre la teva família. 4. 
Recomana un lloc de la teva ciutat 

Francès

Rréviser le present des verbes "être" et 
"avoir". Les adjectifs de nationalité. 
Présenter le classeur/cahier avec les projets 
realisés en classe: la carte de la France / 
Rédation du lycée/ Noël/ Printemps /Se 
présenter / Halloween

Ciències Socials. 
Geografia i Història.

Fer els deures penjats a la pestanya 
Deures d'estiu de Socials al Moodle

Tecnologia
Revisar les unitats estudiades durant el 
curs amb el llibre digital (www.tecno12-
18.com)

Fer en una llibreta els qüestionaris de 
totes les unitats anomenades a l'apartat 
anterior. Cal copiar els enunciats. 

Fer les fitxes que entregui el professor 
(tema dibuix tècnic).

Música
Repassar les unitats fetes durant el curs 
estudiant els continguts del llibre i els 
apunts de la llibreta.

Fer totes les activitats de les unitats 1, 
2, 3 del llibre utilitzant el CD d'àudio 
quan sigui necessari.  

Hi trobaràs audicions, exercicis de 
llenguatge musical,... que et poden anar 
bé per repassar. 

Flauta: Tocar les cançons que hem fet 
durant el curs. Algunes partitures són al 
Modle i d'altres al llibre o a la teva 
llibreta. 

Naturals

Resum dels temes 3, 5, 6, 7, 9 i 10 del 
llibre.

Fer 5 exercis de cada tema escolllits pel 
professor. El professor donarà un paper 
on indica els exercicis que ha de 
realitzar l'alumne.

Dibuix

- Els treballs que han fet durant tot el 
curs.

- Exercicis llibre: pàg 49/50-51/52-55/56-
59/60-61/62-65/66-73/74-75/76-77/78-
80/81

Educació física
Realitzar els resums del temes penjats 
al moodle. També es poden trobar a 
consergeria i encomanar fotocòpies.


