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Treball d’estiu – 2017 
MATEMÀTIQUES 1r ESO A i B   

Aquest treball té com a objectiu consolidar i ampliar els continguts bàsics i alhora servir 
de guia de treball per a l’alumnat que no ha superat el curs en la convocatòria de juny i 
s’ha d’examinar en la de setembre. 

Alumnat que NO ha superat la matèria al juny 

Els alumnes que no hagin superat la matèria, hauran de fer obligatòriament les activitats del 
dossier de recuperació i entregar-lo el dia de l’examen del setembre.  Contarà un 20% de la 
nota. 

OPCIÓ PRIMERA 
El dossier de recuperació constarà dels següents exercicis del llibre de 

text (editorial Santillana-serie Resol): 

o Exercicis dels apartats “HAS DE SABER FER”, que hi ha al final 

dels temes: 1,2,3,4,5,7,8 

 

OPCIÓ SEGONA 

Si es dona el cas de que no es disposi del llibre de text, es pot adquirir 
un quadern d’estiu (preferiblement de la mateixa editorial) i fer els 
exercicis dels temes que s’han fet a la clase de matemàtiques i a la 
clase de matèria optativa de matemàtiques. 

 
SI L’ALUMNE VOL, POT REALITZAR LES DUES OPCIONS. 

Alumnat que SÍ ha superat la matèria al juny 
 

Pot adquirir un quadern d’estiu (preferiblement de la mateixa editorial) i 
fer els exercicis dels temes que s’han fet a la clase de matemàtiques i a 
la clase de matèria optativa de matemàtiques. 

Recomanacions: 
A l’hora de realitzar els exercicis cal: 

 Escollir una llibreta dedicada en exclusiva a resoldre aquests exercicis 

 Copiar sempre l’enunciat de l’exercici a la llibreta, llegir-lo atentament i 

resoldre’l. En cas de dubte consultar el llibre, els apunts, Internet, etc. 

 Fer bona lletra i cuidar la presentació. En resoldre problemes cal donar la 

resposta concreta a la pregunta (o preguntes) que demana l’enunciat. 

 Fer-se un horari de treball. 

BONES VACANCES! 

 

 

 
 


