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DEURES D’ESTIU 2011 

El deure s’haurà de lliurar complet el primer dia de classe 

del proper curs i l’alumnat que tinga alguna àrea suspesa 

haurà de lliurar el deure el dia de l’examen de setembre. 

El deure obligatori, com tots els anys, serà corregit pel 

professorat de l’àrea corresponent en setembre. 

 

TERCER D’ESO 

Obligatoris per a tot l’alumnat: 
 

Castellà i valencià 

 

Llegir i fer la ressenya d’almenys un llibre de lectura en castellà i un altre 

en valencià. Recorda que la fitxa de lectura l'has d'enviar a l'adreça 

que hem estat utilitzant tot l'any: mauxlletres@gmail.com  

 

Castellà: Del llibre Antología haureu de fer els exercicis dels següents 

comentaris de text: 

    pàgines 10-11: Un mito de la noche. 

    Pàgines 20-21: La noche de los amantes. 

    Pàgines 32-33: Cuestión de honor. 

    Pàgines 82-83: Un hermoso viaje. 

    Pàgines 88-89: Sancho amigo ... 

Totes les activitats es faran en un quadern gran, quadriculat, amb 

marges i sense moll.  Pots continuar treballant en el que tenies durant el 

curs. 

 

Deure voluntari per a l'alumnat aprovat en 

matemàtiques: 
 

Matemàtiques 

 “Cuaderno de verano: Matemáticas ESO 3”  Editorial Castellnou. 

ISBN 84-8345-182-4. 
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Deure per a suspesos: 
 

Matemàtiques 

 

Deure per a l’alumnat suspés en matemàtiques: S'aconsella als alumnes 

suspesos en matemàtiques el següent quadern per a preparar l'examen 

de setembre. 

Aprueba tus exámenes Matemáticas 3º ESO Editorial Oxford educación 

ISBN  9788467359886 

 

Anglés 

 

Summer Fun 4th ESO ED. Burlington Books, edició catalana. ISBN 978-9963-

47-869-9  

Escriure una redacció amb el títol “My holidays” i una altra amb “A book 

review”, d'aproximadament 100 paraules cadascuna (presentats en 

DIN-A4). 

 

Valencià 

 

Dossier lliurat per la professora a l'alumnat suspés. L'haurà de presentar el 

dia que es realitze la prova de setembre. 

Castellà  

    Del llibre de text Lengua castellana y literatura 3º ESO: 

 página 48 (ejercicios del 1 al 10)         

 página 70 (ejercicios del 1 al 10)     

 página 92 (ejercicios del 1 al 10) 

 página 112 (ejercicios del 1 al 10) 

 página 134 (ejercicios del 1 al 9) 

 página 154 (ejercicios del 1 al 9) 

 página 174 (ejercicios del 1 al 9) 

Totes les activitats es faran en un quadern gran, quadriculat, amb 

marges i sense moll.  Pots continuar treballant en el que tenies durant el 

curs i s’haurà de lliurar el dia que es realitze la prova de setembre. 

Tecnologia 

Els alumnes amb la matèria per a setembre hauran d’estudiar els ítems 

dels diferents temes que els farà arribar el tutor i presentar-se a la prova 

de setembre. 

 

Socials 

 

Dossier amb criteris d’avaluació i activitats preparat pel professor que 

serà lliurat a l’alumne i que es tornarà realitzat el dia de l’examen. 
 


