
 

 

 

 

ESCOLA  JARDÍ  DE   L’ATENEU              

 
DEURES D’ESTIU 1r ESO 11/12 

 
 MATEMÀTIQUES: 

 
-Grup gran: presentar en una llibreta deu exercicis(mínim) de cadascun dels 
següents temes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13.  
 
-Grup reforç: presentar en una llibreta deu exercicis(mínim) de cadascun dels 
següents temes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
És recomana fer l’autoavaluació d’aquests temes 
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. 
 

-  Aquest llibre es obligatori per als alumnes suspesos i recomanant  per a 
tots. L’examen serà pràctic i dels temes que hem treballat durant el curs. 

 
 
Grup reforç: 
- Presentar en una llibreta deu exercicis(mínim) de cadascun dels següents 

temes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.  
 

Escribir 8 redacciones,  de dos folios mímimo, sobre los siguientes 
temas: 

1- La noche de San  Juan. 
2- Los dias de verano. 
3- Mi mejor viaje. 
4- Todo lo que quiero hacer en mi tiempo libre. 
5- Mi  película de cine preferida. 
6- Cuando sea mayor seré... 
7- El mejor recuerdo de este curso. 

 Tema libre 

 Estas redacciones puntuaran tanto como procedimientos + actitud. 

 L’examen serà semblant a les activitats del llibre. 
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 VALENCIÀ:  
 

           - Alumnes de reforç: 
 Fotocòpia del quadern d’activitats de nivell 1r d’ESO. El trobaràs a la impremta. 
Cal dur-lo completament contestat amb bolígraf blau i ordenat, per a 
aconseguir el SUFICIENT. 
  L’examen consistirà en la mateixa matèria que el quadern d’activitats. 

 
 - Grup gran:  

Fotocòpia del quadern d’activitats de nivell 1r en la papereria Sueca. És opcional 
per a pujar nota en 2n ESO. Lectura recomanada: La biblioteca fantàstica de 
l’editorial Bromera. 
 

 

 ANGLÉS:  
 
Quadernet d’ activitats (recollir-lo en la Papereria Sueca) 

 
 
 

 NATURALS:  
 
-Grup gran: 
 Fe esquemes-resum dels temes 1,2,3,4,5,6,8,9,11. 
L’examen serà de preguntes d’aquests temes del llibre (no de fotocopies). 
 
-Grup de reforç: 
 Hi ha que entregar el dia de l’examen, les fulles de fotocòpies donades pel 
professor. Les preguntes de l’examen seran d’aquestes fulles. 

 



 

 

 

 

ESCOLA  JARDÍ  DE   L’ATENEU              
 

 PLÀSTICA: 
 
-Grup gran: 
 
Fer 20 làmines de les quals, « 10 «  seran de dibuix linial i « 10 «   de dibuix 
artístic ( tècniques). 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.1Polígons estrellats. 2.Polígons. 3. Circumferències.4. Trapezis i 
trapezoides.5. Quadrat i rectangle. 6.Rombe i romboide. 7. Triangles II. 8. 
Bisectrius a angles i a rectes convergents.9. Operacions amb els angles.10. 
Construcció de paral·leles. 
1.- Un dels deu dibuixos fer una làmina a punts. 2.- Un dibuix a línies..3.- De un 
dels deu dibuixos fer un collage..4.-Fer un dibuix amb la Técnica de l’esgrafiat. 5.- 
Un dels dibuixos pintar-lo amb colors calents. 6.- Un altre pintar-lo amb colors 
gelats. 7.- Un altre pintar-lo amb colors mesclats. 8.- Pintar un dibuix amb la 
Técnica dels quadrets  d’un centímetre  quadrats en témperes. 9.- Dibuixar i 
pintar dos dibuixos amb la Técnica del quadriculat. 

 
 

 E. FÍSICA: 
 

- Beneficios de la actividad física sobre la Salud 

- Pelota valenciana: modalidades 

 

 TECNOLOGIES:  
 

-Realitzar el projecte “Vehicle amb motor”, que podràs trobar al llibre de 
tecnologia de 1er, en l’apartat de projectes i fer la memòria tècnica. Per a l’examen, 
estudiar les preguntes del full donat pel professor. 

 
 

 SOCIALS:  
Grup de D Sole.- 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. 
 
 

 


