
 

 

 

 

ESCOLA  JARDÍ  DE   L’ATENEU              

 
DEURES D’ESTIU 1r ESO 12/13 

 
 MATEMÀTIQUES: 

 
-Grup gran: presentar en una llibreta deu exercicis (mínim)  del final de 
cadascun dels següents temes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13. 
Es recomana fer els deures a aquells alumnes aprovats en suficient. 
Es obligat per als suspesos. 
 
-Grup reforç: presentar en una llibreta, l’autoavaluació de cadascun dels 
següents temes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
L’examen serà semblant a les activitats del llibre. 

 

 CASTELLÀ:  
 
Grup gran:  
- Quadernet d’ activitats (recollir les fotocòpies en la Papereria Sueca) i el 

llibre de lectura “El secreto del hombre muerto” Ed ALFAGUARA. Ha de fer-
se un resum del llibre que s´adjuntarà a les activitats. 

- Els que estan fent el quadern d´ortografia que l´acaben i el presenten en 
setembre. 

- Recomane per als aprovats la lectura de qualsevol llibre, en castellà, que vos 
desperte curiositat.  

 
 

 VALENCIÀ:  
 
 - Grup gran:  

Fotocòpia del quadern d’activitats d’ortografia (castellà i valencià) en la 
papereria Sueca. És opcional per a pujar nota en 2n ESO.  Els alumnes que 
estaven fent-lo durant el curs l’han d’acabar en estiu. 
Lectura per plaer: Vos recomane que entreu al catàleg de bromera.es i escolliu 
un llibre que vos desperte curiositat. També podeu anar a la biblioteca i triar-
vos-en algun. No heu de fer cap fitxa. Només heu de passar-s’ho bé llegint-lo!!! 
En setembre ja em contareu el que heu llegit i si vos ha agradat. 

 

 ANGLÉS:  
 
Quadernet d’ activitats (recollir-lo en la Papereria Sueca). El quadern serà 
obligatori presentar-lo els alumnes suspesos i serà opcional per als  no 
suspesos. Els quaderns que es facen de forma opcional, pujaran la nota en la 
primera avaluació de 2n d’ESO. 
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 NATURALS:  
 
-Grup gran: 
 Fe esquemes-resum dels temes 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12 ( no es poden entregar els 
esquemes fets durant el curs) 
L’examen serà de preguntes d’aquests temes del llibre . 
Els deures d’ estiu es presentaran per poder fer l’examen de setembre el mateix 
dia de la prova. 

 

 PLÀSTICA: 
 
Fer les làmines pendents que no s’han realitzat durant el curs. Estudiar tots els 
conceptes i els apunts del llibre per a l’examen teòric. PREPARAR EL MARC I EL 
CAIXETÍ PER A FER L’EXAMEN PRÀCTIC. La tutora us donarà el treball 
personalitzat  amb un full a part. Bon estiu! 

 

 TECNOLOGIA:  
 

- Per als que tenen que recuperar:  Realitzar el projecte “SISTEMA DE RAMPES ”, 
que podràs trobar al llibre de tecnologia de 1er, en l’apartat de projectes. Per a 
l’examen, estudiar els temes 1, 2 i 3 del llibre de tecnologia. Per fer l’examen  es 
precís presentar el projecte. 

 

 SOCIALS:  
Per a tots els grups - Contestar tot el quadern d’activitats que trobaràs a la 
impremta, de forma ordenada i amb bolígraf blau. L’examen consistirà en 
preguntes del quadernet. 

 

 RELIGIÓ: Trabajo sobre “ Jesús de Nazaret”: vida, obra –milagros y mensaje. 

 ALTERNATIVA: Trabajo sobre las religiones del mundo antiguo (Egipto, Grecia y 
Roma). No olvides el índice paginado, el desarrollo del mismo y por último la 
bibliografia (decir de donde has sacado la información). 

 
 
 

 


