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ASSIGNATURA REPASSAR LLIÇONS LLIBRE EXERCICIS DEL LLIBRE ACTIVITATS MOODLE ALTRES ACTIVITATS

Català
Les lliçons del llibre que s'han d'estudiar 
surten desglossades al curs del Moodle, 
amb la resta de material.

Lliurar complet el dia de la prova  
Llengua catalana. Quadern de reforç 3, 
de CODINA, MARTÍ, MARTÍ i SERVAT, 
Ed TEIDE. 
ISBN: 978-84-307-4811-2

Català 3r A La tutora repartirà el dossier.

Castellà

Cal estudiar totes les lliçons, apunts i 
exercicis fets durant el curs. Cal 
repassar les dues lectures llegides 
aquest curs

Fer i presentar la llibreta amb els 
exercicis dels apartats del llibre de text: 
Competencia lectora, léxico, ortografía i 
gramática i literatura. Presentar un 
treball sobre els dos llibres de lectura 
treballats durant el curs.

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

Cal presentar 5 redaccions d'una 
extensió mínima de 20 línies: 1) El 
verano . 2) De mayor quiero ser…3) El 
mejor día de este curso 4)Mi afición 
favorita 5)La vida en Figueres.

Castellà 3r A La tutora repartirà el dossier.

Matemàtiques

Repassar els continguts treballats al 
llarg del curs de les unitats 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12 i 13. 
Els alumnes de 3r A estudiaran els 
apunts de la Dolors.

Fer els exercicis del dossier que es 
donarà als alumnes. 

Matemàtiques 3A La tutora repartirà el dossier.

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.

Anglès (3r A)
Cal repassar les lliçons treballades a 
classe (de la 1 a la 7)

A la llibreta que haureu de lliurar el dia 
de l'examen heu de: 1) Copiar la 
Gramàtica del Workbook des de la 
pàgina 37 a la 43. 2) Copiar i fer tots els 
exercicis del  Workbook des de la 
pàgina 37 a la 43.

Redaccions del Workbook:  Copiar i fer 
a la llibreta  pàgina 51 (ex.3 i 4), 52 (ex 
3), 53 (ex 4), 54 (ex 3), 55 (ex 4),56 (ex 
4)

Francès (2n idioma) Réviser:	Unités	1,2,3,4

Réviser: présent de l'indicatif des trois 
conjugaisons. Passé récent. Futur 
proche. Genre et nombre des adjectifs. 
Adjectifs de nationalité  et professions. 
Imparfait et passé composé. 
Prépositions et partitifs.

Faire une rédaction: se présenter, parler 
de sa famille, sa ville, goûts et 
préférences, activités extraescolaires. 
Rédaction au passé: expliquer une 
sortie, un voyage.

Ciències Socials. 
Geografia i Història

Realitzar els exercicis Claus per 
estudiar de les  lliçons del llibre:
GEOGRAFIA :  1, 4, 5 i 6
HISTÒRIA : 8, 9, 10 i 11
3. Realitzar les “Activitats finals” de les 
lliçons : 5 , 6, 10, 11 i 12

Presentar tots els MAPES Polítics del 
Món I Presentar EXERCICIS DEL 
LLIBRE + MAPES en un dossier de 
treball de manera ordenada i amb 
índex.

Física i química 3rA
Repassar totes les lliçons fetes del llibre 
per a poder fer el dossier i l'examen en 
condicions.

Dossier d'estiu penjat al moodle

Física i química
Repassar totes les lliçons fetes del llibre 
per a poder fer el dossier i l'examen en 
condicions.

Dossier d'estiu penjat al moodle

Ciències Naturals Dossier d’exercicis (deures d’estiu) 
penjat al moodle.

Tecnologia

Revisar les lliçons estudiades durant el 
curs mitjançant el llibre digital 
(www.tecno12-18.com): Estructures, 
mecànica 1, mecànica 2, motors tèrmics 
i tecnologies de la comunicació.

Fer tots els qüestionaris de les unitats 
anomenades a l'apartat anterior. Cal 
copiar els enunciats. 

Revisar la unitat "Anàlisi d'objectes".

Tecnologia (3r A)

Revisar les lliçons estudiades durant el 
curs mitjançant el llibre digital 
(www.tecno12-18.com): Estructures, 
mecànica 1 i mecànica 2.

Fer tots els qüestionaris de les unitats 
anomenades a l'apartat anterior. Cal 
copiar els enunciats. 

Realitzar els exercicis que estan penjats 
als Moodle.

Entregar totes les activitats i treballs fets 
durant el curs.

Robòtica Entregar totes les pràctiques fetes 
durant el curs. 

Educació física Dossier d’exercicis (deures d’estiu) 
penjat al moodle.

Dibuix Fer els exercicis del dossier que es 
donarà als alumnes

Cultura Clàssica Fer els exercicis del document 
"deures d'estiu" penjat al Moodle


