Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Carles Vallbona

Benvolgudes famílies,

En primer lloc, ens sap greu no poder finalitzar el curs de la manera que ens hagués agradat. Esperem
que el curs vinent es pugui desenvolupar amb la major normalitat possible.
Encara que el seu fill/filla hagi aprovat tot, és important que faci els deures encomanats pels professors,
això li permetrà no perdre la rutina d’estudi i tornar més preparat al setembre.
Amb aquest objectiu, des de cada matèria hem preparat una llista de materials de reforç per tal ajudar-lo
en aquesta tasca. Tal i com es descriu més endavant, en alguns casos la feina és recomanada i en
altres obligatòria.
Us recomanem que vetlleu perquè els vostre fill/filla faci un esforç constant: dedicar entre una o dues
hores diàries garantirà un resultat millor.

Us desitgem un bon estiu i un profitós descans.

Equip Docent de 3r d’ESO
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LLENGUA CATALANA  3r ESO

Des del departament de llengua catalana, volem recomanar-vos que aquest estiu gaudiu llegint algun
dels llibres del projecte Protagonista Jove per al curs 2019-20 i presenteu al setembre una breu
ressenya de cada llibre llegit. Penseu que, d’aquesta manera haureu invertit el temps en les lectures
del projecte en el qual participeu com a jurat del premi i us ajuda a pujar nota a final de curs.
Els llibressón:

La filla que no existia.
ANDERSON, Natalie C. Fanbooks
La Tina és una noia que sobreviu als carrers al
costat d’una colla de lladres. Un robatori molt
planificat, a casa d’una família rica, la portarà a viure
un munt d’esdeveniments impensables uns dies
abans. Enmig d’aquests esdeveniments, descobrirà
part del seu origen fosc, sentirà com esclata l’amor
per un noi blanc i ric i es veurà embolicada en
assassinats, venjances i tot de fets força salvatges, i
en alguns casos, commovedors. La Tina es
converteix en una heroïna que arrossega el lector
per una muntanya russa de sentiments i de
sensacions en l’entorn exòtic i perillós del Congo.

Moxie. M
 ATHIEU, Jennifer. Fanbooks
La revolució de les noies pot començar a partir de la
iniciativa d’una sola persona? Doncs ni més ni
menys que això és el que la Vivian Carter, una jove
adolescent d’un institut de Texas, decideix fer
seguint l’exemple de la seva mare. I és que la Vivian
està farta que a l’institut només es potenciï l’equip
masculí de futbol, que es vegin com a normals les
normes dictades sobre la manera de vestir només
per a noies, que les petites agressions a les noies
per part dels nois de l’institut es vegin fins i tot com a
actes de fanfarroneria no punibles. Així que la Vivian
decideix dir PROU! Ho aconseguirà? D’una llavor en
pot néixer tota una revolució?

Feliç lectura!
Quant a les dues lectures en llengua catalana, aquest material és opcional, és a dir, és
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voluntari. Això no obstant, és molt recomanable.

LLENGUA CASTELLANA

ANGLÈS
La feina d’estiu d’anglès no és obligatòria, però sí recomanable, i consisteix en
llegir un reader o llibre adaptat dels nivells 3 o 4 ESO, i fer un petit escrit en
anglès donant-ne l’opinió (15-20 línies). L’escrit s’haurà de lliurar al professor/a
d’anglès el primer dia del curs següent, i es tindrà en compte per a la nota de
preavaluació. Aquests llibres es poden trobar a les llibreries i biblioteques.

FRANCÈS
La feina d’estiu és recomanable per a tots els alumnes i compta per a
l’Avaluació Inicial del mes d’octubre en el cas dels alumnes que triïn aquesta
optativa a 4rt curs.
Els que vulguin continuar fent francès el curs vinent poden fer alguna
d’aquestes lectures o bé alguna altra de nivell inicial que trobin a biblioteca:
Jamais de jasmin  (livre+CD) VICENS-VIVES col. Chat Noir
ISBN 978.88.530.0797.1
Énigme en Périgord  (livre+CD) VICENS-VIVES col. Chat Noir
ISBN 978.84.316.0681.1
La tulipe noire (livre+CD) VICENS-VIVES col. Chat Noir
ISBN 978.84.316.7843.2
Em compartireu els exercicis de la lectura el dia abans de començar les classes
de setembre al Drive (totes les tasques juntes en un Dossier):

fran.tasques@gmail.com
LA NOTA DELS DEURES D’ESTIU (de 0 a 1punt) SE SUMARÀ A LA NOTA
DE L’ AVALUACIÓ INICIAL del mes d’octubre.

Bonnes vacances à tous !
BIOLOGIA i GEOLOGIA
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Lectura del llibre: No em bacil·lis
ISBN: 9788476021897
Una biòloga mor infectada pel CN alfa, el bacil que estudiava per a l'obtenció
d'una vacuna. Tothom accepta aquesta mort com un accident, excepte l'Anna,
la tècnica del laboratori. Entestada a descobrir què hi ha al darrere de
l'accident, arrossega un grup d'amics a l'estudi del món dels microbis i de la
resposta immunitària. Aquesta recerca els ajudarà a resoldre l'enigma.

FÍSICA I QUÍMICA
Es recomana llegir un llibre sobre divulgació científica o qualsevol altra
temàtica. Sempre és bo llegir!!!

MATEMÀTIQUES
Si l’alumne ha aprovat la matèria, no cal que faci cap activitat suplementària
durant l’estiu. Però us deixem un llistat de suggeriments per gaudir amb les
matemàtiques a l'estiu d'una manera diferent:
● Fotografia matemàtica: Aprofita l'estiu per mirar el nostre entorn amb ulls
matemàtics i fer fotografia matemàtica.
-

Envia-les a fotomates@iescarlesvallbona.cat

● Lectura matemàtica: Llegeix un llibre de temàtica matemàtica. Trobaràs
una llista interessant en els següents enllaços (podeu escollir un llibre de
mates que no estigui en l’enllaç):
http://genius.diba.cat/detall-de-guia/-/detall/J3Fw/GUIA_LECTURA/10934/6812
2929/68124675
http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/mediateca/llibres/
-

Fes un petit text comentat els aspectes que més t’han sorprès i
escriu la teva opinió sobre els llibre (10-15 línies).

● Pel·lícules matemàtiques: Mira pel·lícules de temàtica matemàtica.
Aquí tens un petit llistat:
http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/mediateca/cinema
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-

Fes un comentari de la pel·lícula tot destacant aquells aspectes
matemàtics que més t’hagin sorprès.

-

Pensa alguna activitat a fer amb els companys de l’aula vinculada a
la pel·lícula.

● Visita el Museu de les Matemàtiques al Palau Mercader de Cornellà:
-

Fes-te una fotografia amb un dels estands que més t’hagin agradat
del museu.

-

Fes una descripció de l’activitat i explica què has après amb
aquesta.

● També podeu fer…
L’avaluació final de cada unitat treballada durant el curs (pàgines: 287, 35, 81,
103, 143, 167 i 195 del llibre de text)
Fes un dossier amb totes les activitats que hagis fet (comentari del llibre, de la
pel·lícula, la visita al museu i/o les avaluacions). El dossier s’haurà de lliurar al
professor/a de matemàtiques el primer dia de classe i es tindrà en compte per a
la nota de la preavaluació.

CIÈNCIES SOCIALS
Els alumnes que han aprovat la matèria no han de fer cap activitat
suplementària durant les vacances d’estiu. Es recomana que s’iniciïn en la
lectura de la premsa i s’interessin per les notícies d’actualitat política i/o
històrica. És important adquirir una adequada competència lectora, és a dir: ser
capaços de llegir i, sobretot, entendre, textos complexos.

TECNOLOGIA
Si ha aprovat Tecnologia, l'alumne pot fer de forma voluntària els deures que
es poden trobar al moodle del curs o al següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1ZV21vZGlWN9WI9XhaU5Ww9XF4_axT5ix/v
iew?usp=sharing

EDUCACIÓ FÍSICA
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Es recomana que l’alumne durant l’estiu faci activitat física ( esport, caminar,
nedar, bicicleta..) per mantenir una bona condició física i una bona salut.
També, intentar tenir uns hàbits alimentaris sans, amb una dieta sana i
equilibrada.

VISUAL I PLÀSTICA
Si l’alumne ha aprovat la matèria, no cal que faci cap activitat suplementària
durant l’estiu.
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