
 

 

 

 

ESCOLA  JARDÍ  DE   L’ATENEU         
 

DEURES D’ESTIU 3r ESO 2011-2012 

 
 MATEMÀTIQUES: 

GRUP GRAN: fer les activitats dels temes que s’han donat al llarg 

del curs. Presentar-les en un quadern. L’examen será d’aquestes 

activitats. 

 

REFORÇ: Fer les activitats dels temes que s’han donat al llarg del 

curs. Presentar-les en una llibreta. L’examen será d’aquestes 

activitats. 

 

 CASTELLÀ: 

Grup Gran  i Reforç:  -  Fer totes les activitats en una llibreta 

exclusiva per al deure de vacances de l’ apartat “Recuerda”, de tots 

el temes donats al llarg del curs. 

Les preguntes de l’ examen de Setembre es seleccionaran de entre 

aquestes. 

 

 

 

 VALENCIÀ:  

 Contestar totres les activitats del quadernet de la impremta, ben 

ordenadament i amb bolígraf blau.  

   L’examen consistirà en preguntes del mateix quadernet. 

 

ANGLÉS: 

 Quadernet d’ activitats. (Recollir-lo en la Papereria Sueca) .    

L’examen consistirà en preguntes sobre les activitats del quadern 

 

 BIOLOGIA: 

Fer esquemes-resum de cadascun dels temes donats durant el curs. 

L´examen serà de la teoria  del llibre, (no de les fotocopies) dels 

segënts temes: 1,3,4,5,7,8,9.  

 

MÚSICA: Copiar la llibreta de teoria de nou i les cancons de flauta que 

s´han fet en el curs. Abans de copiar repasar si falta alguna cosa.  

Exàmen de tot el curs. 
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 E. FÍSICA: 

 

 Resistencia y flexibilidad: concepto, evolución y sistemas de 

entrenamiento 

 Nutrición y actividad física 

 

 

 
 FÍSICA i QUÍMICA: : fer les activitats dels temes que s’han donat al llarg 

del curs. Presentar-les en un quadern. L’examen será d’aquestes activitats (la 

formulació inorgánica també). 

 

 

 

 SOCIALS: Fer deu activitats dels temes vists. L´exàmen consistirà en 

preguntes dels temes donats. Cal estudiar. 

 

 

 RELIGIÓ: El día 1 de septiembre has de entregar los siguientes trabajos: 

 

 

 

- Los siete sacramentos. 

 

 

 

Se han de entregar escritos a mano, y siguiendo las pautas habituales de 

márgenes, ortografía, aseo...etc 
 

 

 

 
 

·   PLÀSTICA I VISUAL: L´exàmen teòric serà dels apunts dictats a 

classe. 

Cada alumne tindrà que entregar les làmines que li falten, (consultar 

amb la professora de plàstica). 
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 TECNOLOGIA: Hi haurà: 

-  Examen dels temes que hem vist a classe 

-  Projecte: s’ha de fer el projecte  “Cotxe amb motor” 

 

 

  Ha de tindre: motor, interruptor, piles, politja i ha de moure’s. La foto és 

un exemple, però el disseny pot variar. En lloc d’una politja pot utilizar-se 

una llanda de refresc o similar. 


