Franciscans
Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya
VILANOVA I LA GELTRÚ

CURS 2017-2018

TREBALLS D'ESTIU 2018 - 3r ESO
LLENGUA
CATALANA

Activitats a realitzar individualitzadament lliurades a l’alumne/a.

LLENGUA
CASTELLANA

Activitats proposades. Consulteu el document a la pàgina web del col·legi.

Realització d’un dels dos quaderns de vacances:

LLENGUA ESTRANGERA
(ANGLÈS)

Holiday English – 4t d’ESO. Ed. Oxford o bé
Summer Fun - Català – 4t d'ESO. Ed. Burlington Books
NOTA: A més, s’ha lliurat a cada alumne/a un document personalitzat amb les tasques
concretes a realitzar.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Acabar totes les activitats de l’apartat “Expliquem” de cada unitat. Escollir i dur a
terme les activitats, individualment, de dos “Elaborem” corresponent a unitats
diferents.

FÍSICA I QUÍMICA

Acabar totes les activitats de l’apartat “Expliquem” de cada unitat. Escollir i dur a
terme les activitats, individualment, de dos “Elaborem” corresponent a unitats
diferents.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

TECNOLOGIA

MATEMÀTIQUES

Fer un resum de cada tema de manera que quedin clares totes les explicacions.
Temes: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 10.

Dossier-treball proposat. Consulteu el document a la pàgina web.

Activitats proposades. Consulteu el document a la pàgina web del col·legi.




EDUCACIÓ FÍSICA




Fes 3 tipus d’escalfament diferents en funció de l’activitat que s’hagi de fer
després. (1 full per escalfament).
Definició i tipus de les Qualitats Físiques Bàsiques: força, flexibilitat, velocitat i
resistència. (2 fulls)
Sistemes d’entrenament de les Qualitats Físiques Bàsiques: explica un sistema
per cada qualitat (1 full per sistema d’entrenament )
Treball sobre esport col·lectiu: Bàsquet: Orígens (1 full), tècnica (3 moviments,
un full per moviment ), 1 sistema de joc (1 full), reglament (2 fulls).
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EXPRESSIÓ
VISUAL I PLÀSTICA

3.
4.

CURS 2017-2018

Dibuixa i pinta un retrat respectant les proporcions ideals del cap.
Llapis de colors
Fes una composició amb objectes quotidians que tinguis a casa i després dibuixala respectant la proporció entre els elements.
Llapis de colors
Dibuixa un paisatge real o imaginari utilitzant una tècnica lliure
Fes una descripció d’algunes de les avantguardes del segle XX: Fauvisme,
expressionisme, cubisme, dadaisme i surrealisme.

És molt important que facis una bona presentació i un bon acabat.
Resum dels temes de l’1 al 6.
Activitats de síntesi dels temes de l’1 al 6.

RELIGIÓ
GLOBAL OPTATIU

Tria cinc activitats del Treball de Síntesi d’aquest curs i presenta-les fetes en un
dossier. Copia’n els enunciats.

RECORDA
La presentació dels treballs d’estiu de les matèries assenyalades es realitzarà els dies 3 i 4 de
setembre, segons el calendari previst en el full de notificació que es lliura amb les notes finals.
En l’avaluació extraordinària es tindran en compte els treballs d’estiu (35% per a matèries amb
prova i 85% per a matèries sense), l’evolució madurativa de l’alumne/a al llarg del curs (15%) i, en el seu
cas, les proves programades a tals efectes (50%).

BON ESTIU!
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