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MATÈRIA: LLENGUA CATALANA I LITERATURA    

1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

 Examen de setembre 
  

SÍ     x 
 

 

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

-Estudiar per a la prova escrita, basada en els continguts treballats durant el curs (de la unitat 1 a la 5) 

-Presentació d’un dossier de les activitats de repàs de la Unitat 9 (pàgines 219, 220, 221, 222, 225 i 226)  

-Lectura d’un d’aquests llibres. Fer un resum de l’argument i  un article d’opinió sobre el llibre. 

Noel et busca, Àngel Burgas (thriller psicològic / Ed. La Galera) 

El món sobre rodes, Albert Casals (novel.la de viatges i superació personal / Ed. 62) 

L’estany de foc, Silvestre Vilaplana (novel.la històrica sobre la Carcassona medieval / Ed. Bromera) 

El dolor invisible, Jordi Sierra (novel.la psicològica i de misteri / Ed. Empúries ) 

-Llibre de text: Llengua catalana i 

literatura ESO 3 (Text-Galera) 

 

-Correu de consulta: 

mheredi2@insgabrielamistral.cat 

2) RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

-Lectura d’un d’aquests llibres. Fer un resum de l’argument i  un article d’opinió sobre el llibre. 

Noel et busca, Àngel Burgas (thriller psicològic / Ed. La Galera) 

El món sobre rodes, Albert Casals (novel.la de viatges i superació personal / Ed. 62) 

L’estany de foc, Silvestre Vilaplana (novel.la històrica sobre la Carcassona medieval / Ed. Bromera) 

El dolor invisible, Jordi Sierra (novel.la psicològica i de misteri / Ed. Empúries) 
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MATÈRIA:  ANGLÈS 
 

1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

S’han de presentar a la prova escrita. 
Examen de setembre 

SÍ NO 

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

Fer / Recuperar totes les activitats del libre digital i el workbook des del Welcome Unit fins a la 
unitat 5. 
 
 

Presentar el workbook en el moment de 

fer la prova escrita. El llibre digital ha 

d’estar fet abans de la prova escrita. 

2) RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

 
Ampliació de llibre digital de la unitat 6 a la 9 online i fer el workbook de les mateixes unitats. 
 

 

Entregar el workbook el primer dia de 

classe. La data límit per fer el llibre 

digital és la primera setmana del 

setembre. 
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MATÈRIA:  
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA Examen de setembre 

SÍ x NO 

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

- Dossier amb totes les activitats del t. 9 del llibre de text ( és un tema de repàs). S’ han de 
copiar enunciats…  

- Llegir un llibre i fer fitxa corresponent ( dades llibre i resum) 
 

Llibre de text de l’ asignatura ( ed. Text 

Galera) 

2) RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

VOLUNTARI 
 

- Dossier amb totes les activitats del t. 9 del llibre de text ( és un tema de repàs). S’ han de 
copiar enunciats…  

 
- Llegir un llibre i fer la fitxa corresponent ( dades llibre i resum) 

 
 

Llibre de text de l’ asignatura ( ed. Text 

Galera) 
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MATÈRIA:  MATEMÀTIQUES 
 

1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA Examen de setembre 

SÍ  

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

-No cal presentar cap dossier el dia de la prova. 
-L’alumne prepararà la recuperació realitzant les activitats fetes durant el curs dels temes : 
1,2,3,4,5 i que estan als dossiers de l’alumne. 
 
 

-Llibre de text del curs. 

-Dossier de cada tema realitzat per 

l’alumne durant el curs. 

2) RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

-Entrar al web : www.toomates i realitzar activitats: Regla de tres. Teorema de Pitàgores. Àrea 
de figures planes. Volum de cossos geomètrics. Aplicacions del Teorema de Tales. Equació de la 
recta que passa per dos punts.  
 
 

 

http://www.toomates/
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MATÈRIA:  
MATEMÀTIQUES GRUP DE SUPORT 

1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA Examen de setembre 

SÍ   X NO   

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

Fer dossier amb els següents exercicis del llibre de text . Tingues en compte, que per saber fer-
los, cal que estudis la teoria de cada tema:  
Fraccions : 
Pàg. 18 (ex. 21, 25, 28, 29), pàg. 19, (ex. 38, 40), pàg. 21 (ex. 56, 57, 58) 
Equacions de primer grau : 
Pàg. 70 (ex. 35), pàg. 71 (ex. 38), pàg. 73 (ex. 65 i 66) 
Proporcionalitat : 
Pàg. 103 (ex. 52 a 61) 
Descomposició factorial i mcd mcm (dossier de treball de classe que us vaig retornar) : 
Calcula el mcd i mcm  de les parelles següents : (156, 244), (135, 490), (56, 220) 
Figures planes : 
Pàg. 126 (ex.9 i 10), pàg. 127 (ex.  11 i 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenciar la lectura : llegir dos llibres i fer-ne la fitxa bibliogràfica, un resum i opinió personal. 
 
 
 

 

Matemàtiques 3ESO Avança 

Grup Promotor Santillana 

2) RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

Repàs i domini de conceptes bàsics ja treballats a classe que els podeu trobar en els exercicis de 
« El Restaurant », « La Granja » i  « El viatge » a www.edu365.cat – primària – matemàtiques. 
 

 

http://www.edu365.cat/
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MATÈRIA: EDUCACIÓ FISICA  

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA  

ESPEREM A FER LES AVALUACIONS Examen de setembre 

SÍ 

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

 

Treball manuscrit (no s'admetrà cap treball fet a ordinador) 
 

TEMA: LA CONDICIÓ FÍSICA I LA SALUT 

 

Guió: 1.- Què és la Condició Física? 

 

2.- Defineix els seus components: 

 La resistència 

 La força 

 La flexibilitat 

 La velocitat 

 Coordinació, agilitat i equilibri 

3.- Explica quins són els hàbits correctes a l'hora de fer esport 

 

 Abans, durant i després de fer exercici 

 

4.- Què ès la postura? 

 

5.- Explica com afecten a la postura els següents aspectes 

 L'estructura del cos humà 
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 El sedentarisme 

 El cansament 

 Les ocupacions diàries 

 

El dia previst al calendari de recuperacions de setembre l'alumnat haurà de presentar-se al 

gimnàs amb roba esportiva per realitzar les següents proves: 
 

1.- Resistència aeròbica: Test de Cooper  

(per superar la prova cal realitzar 15 voltes a la pista) 

2.- Abdominals en 30”  
(els nois hauran de realitzar 22 repeticions i les noies 18 per 

superar la prova) 

3.- Carrera d'anar i tornar 5 x 10  
(els nois hauran de realitzar un temps inferior a 20 segons i les 

noies inferior a 24) 

4.- Salt de corda realitzar 3 coordinacions:  
(d/d/e/2peus) (d/e/2p/molí-d-e) (2p/2p/molí-d-e/creuar) 

 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA   

 

Fer esport durant les vacances. 
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MATÈRIA: CIÈNCIES NATURALS 
 

1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA Examen de setembre 

SÍ  

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

De tots els temes estudiats durant el curs, s’ha de realitzar: 
➢ Resum de cada tema 
➢ Les activitats de comprensió que hi ha en cada unitat. 
➢ L’autoavaluació del final de cada unitat. 
➢ Les activitats de la Revista de Ciència (al final de cada tema) 

 
Llibre Biologia i Geologia 
Unitat 1. El cos humà 
Unitat 2. Dels aliments als nutrients 
Unitat 3. La utilització dels nutrients 
Unitat 4. El transport de substàncies  a l’organisme 
Unitat 7. La reproducció 
 
Llibre Física i Química 
Unitat 1. Introducció al mètode científic 
Unitat 2. Els sistemes materials 
Unitat 3. Els àtoms i les seves unions 
Unitat 4. Les reaccions químiques 
 
 

Utilitza els llibres de Ciències de la 
Naturalesa de l’editorial Cruïlla. 
Biologia i Geologia / Física i Química 
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2) RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

Els alumnes que heu aprovat la matèria heu de treballar amb la web:  www.edu365.cat . A 
l’apartat d’etapes cliqueu ESO, després Ciències de la Naturalesa i trieu l’activitat fem química, 
Podeu anar-hi directament amb l’enllaç: 
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/quimica/index.htm 
 
L'any 2007 es va celebrar l'any de la ciència. Per animar l'alumnat de secundària a participar 
d'aquesta commemoració, es va preparar una col·lecció d'experiments de química, curiosos i 
senzills alhora, 
 
Aquesta pàgina recull les fitxes dels experiments proposats. A cada fitxa hi ha un vídeo, imatges 
i descripcions dels experiments, la relació del material necessari i les instruccions per 
reproduir-los. També hi trobareu la solució a unes quantes preguntes. 
 
Heu de mirar el vídeo de l’experiment. Alguns els podreu reproduir a casa si voleu.  
Cal imprimir la fitxa de l’experiment i escriure el que heu observat al vídeo i la possible 
explicació del fenomen observat. 

 

http://www.edu365.cat/
http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/quimica/index.htm
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MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS 

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

 Examen de setembre 

NO  

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

Per  tal  de  recuperar  aquesta  assignatura  és  imprescindible  que  el  mes  de  setembre, 
portis ben fets els dossiers que hem treballat al llarg del curs i les seves corresponents 
activitats. Si no tens la informació necessària (la que s’anava projectant a classe i anàveu 
copiant) la pots demanar al professor a la següent adreça electrònica 974javi@gmail.com 
 
Unitat 1: Organització política 
Unitat 2: La Unió Europea 
Unitat 3: L'Estat espanyol 
Unitat 4: Organització econòmica 
Unitat 5: Agricultura, ramaderia i pesca 
Unitat 6: El sector secundari (La indústria i la energia) 
Unitat 7: El sector terciari 
Unitat 8: Un món globalitzat i desigual 

Llibre de text POLIS 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

Llegir un llibre d’un tema d’història i fer-ne una ressenya amb el títol, una breu biografia de 
l’autor, un resum del llibre i una descripció dels personatges principals. Aquesta activitat es 
tindrà en compte en la nota del 1r trimestre del curs vinent. 

 

mailto:974javi@gmail.com
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MATÈRIA: MÚSICA  

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA  

 Examen de setembre 

SÍ 

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

 

Activitats del dossier d'estiu de música, el qual es troba a la pàgina 

principal del moodle del curs de 3r ESO. 

 

 

 

Web de consulta: 

https://sites.google.com/site/recursosmusicalessecundaria3/ 

 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT 

LA MATÈRIA  

 

 

Fer les activitats del dossier d'estiu de música 

 

 

 

Web de consulta: 

https://sites.google.com/site/recursosmusicalessecundaria3/ 
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MATÈRIA: EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA  

 Examen de setembre 

SÍ 

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

 

A la web de l'assignatura es penjaran els dossiers de lectura amb les 

activitats a realitzar. 

 

Cal realitzar totes les activitats i entregar-les (en paper i/o en pendrive) 

el dia de la prova, al setembre. En cas contrari, no es podrà accedir a 

aquesta prova i se suspendrà la matèria. 

 

 

 

Dossier_recuperacio DIBUIX.pdf (Imprimir en paper i fer els dibuixos) 

Dossier_recuperacio LA VISIO.pdf (Estudiar per l'examen escrit) 

Dossier_recuperacio CINEMA.pdf (Seguir la pauta i fer el treball escrit) 

S'han de consultar a la web de l'assignatura (amb clau d'entrada): 

http://evip3-2015.wikispaces.com/ 

( usuari:recuperacions password:visual ) 

 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT 

LA MATÈRIA  

 

 

Els interessats en aprofundir els aspectes més teòrics de l'assignatura, 

poden llegir els dossiers. Serveixen com a ampliació de les activitats 

de caràcter pràctic realitzades al llarg del curs. 

 

http://evip3-2015.wikispaces.com/
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MATÈRIA: TECNOLOGIES 
 

1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

 
 

Examen de setembre 

NO  

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

Realitzar un dossier que inclourà les activitats següents amb els seus enunciats del llibre utilitzat a 

classe i de recerca. 

Pàgines 24 i 25 exercicis: 8, 9,11, 13, 14, 18, 22, 23, 24 i 25. 

Pàgines 44 i 45 exercicis: 4, 7, 10, 12, 17 i 19. 

Pàgines 68 i 69 exercicis: 1, 2, 4, 5, 15, 22, 31, 34 i 38. 

Busca informació sobre les característiques dels terminals 4G 

 

 

 

2) RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

Les activitats anteriors. 
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MATÈRIA: EMPRENEDORIA 
 

1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA Examen de setembre 

SÍ NO 

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

Imagina que ja has acabat els teus estudis i vols trobar feina. Escriu el teu CV i busca tres ofertes 
de treball que t'agradin on puguis encaixar. 
 

 

2) RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  
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MATÈRIA:   FRANCÈS 
 

1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA Examen de setembre 

 NO 

Activitats  que cal realitzar a l’estiu Documents o llibre de consulta 

Com a matèria optativa de 3r no hi ha recuperació específica al setembre, ja que es fa la mitjana del 

global optatiu. Però es recomana estudiar la gramàtica i el vocabulari dels dossiers que van fer servir 

durant el curs, per poder seguir amb èxit el curs següent.   

 
 
 

Dossiers que van fer servir durant el 

curs 

2) RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

Els alumnes que hagin aprovat la matèria poden anar més enllà i practicar els seus coneixements amb 

activitats interactives a les pàgines següents: 

 

http://www.lepointdufle.net/   (gramàtica, vocabulari...)       

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/exercices-francais.htm  (exercicis per a tots els nivells) 

http://lexiquefle.free.fr/   (per treballar el vocabulari) 

http://www.polarfle.com/aprender_frances.html  (jocs d’investigació en francès) 

http://www.francaisfacile.com/  (moltíssimes activitats entre les quals destaca un buscador per 

contactar amb francesos de la seva edat)  

http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html (activitats mediàtiques, literàries, visuals, de comprensió 

escrita, comprensió oral…) 

http://www.filmfra.com/  (página per veure pel·lícules franceses amb subtítols)   

 

http://www.lepointdufle.net/
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/exercices-francais.htm
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.polarfle.com/aprender_frances.html
http://www.francaisfacile.com/
http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html
http://www.filmfra.com/

