
CATALÀ

Els alumnes hauran de resoldre i
corregir totes les activitats del llibre
següent: REFORÇ DE LLENGUA
CATALANA 1 - Ed. Castellnou. Aquesta
tasca l'hauran de presentar el dia de
l'examen de pendents
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CASTELLÀ Los alumnos deberán presentar hechos los ejercicios del apartado de EVALUACIÓN de las unidades 1 a 10 en una lIBRETA.
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MATEMÀTIQUES

Els alumnes hauran de consultar l'enllaç
que els dirigeix al moodle del centre on,
dintre el curs de matemàtiques a l'ESO,
hi ha una carpeta per pendents amb
enllaços i documents. Caldrà estudiar i
resoldre les activitats que s'hi porposen.
El dia de l'examen s'haurà de presentar
un dossier amb totes les activitats
resoltes amb claredat i pulcritud, indicant
el raonament i totes les operacions
necessaries que s'han hagut de resoldre
per obtenir el resultat.

http://agora.xtec.
cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?
id=2902#section-1
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Ref. 2 MATEMÀTIQUES

MÚSICA

Els alumnes que tinguin pendent la
Música de 1r tenen tota la informació per
recuperar la matèria al Moodle (ESO -->
Dept. Expressió --> Música-->
Recuperació Música 1r ESO).

EDUC. FÍSICA

TECNOLOGIA

A partir del dia 1 de desembre, trobareu
tota la informació al Moodle (ESO -->
Dept. de Tecnologia --> Recuperació de
cursos anteriors:1r d'ESO). Cal entrar-hi
amb l'usuari del curs actual. Dubtes:
aamo@xtec.cat (Alexandre del Amo)

CIÈNCIES NATURALS

Els alumnes han de portar el dia de la
prova un dossier amb  els exercicis
següents: Llibre de Física i Química:
Tema1  nº 10 fins al 18. Tema 2 nº 31
fins al 42. Tema 3 nº 13 fins al 23. Tema
4 nº 20 fins al 37. Del llibre de Biologia i
Geologia: Tema 6 nº 22 al 34. Tema 8 nº
20 al 36. Tema 9 nº 34 al 45

ANGLÈS

Els alumnes han de portar el dia de la
prova tots els exercicis a la llibreta de les
següents pàgines del llibre de text de
l'any passat (Student's Book Build Up 1):
11, 21, 31, 45, 55, 65, 79, 89 i 99. Si ja
no teniu el Workbook de !r demaneu el
dossier a la vostra professora d'anglès.

CIÈNCIES SOCIALS

Les tasques són al moodle:http://agora.
xtec.
cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.
php?id=2822

ALTERNATIVA
Religió
H religions
OPT.  INFORMÀTICA

VISUAL I PLÀSTICA
Per recuperar EVP s'ha de fer un
dossier. Aquest dossier s'ha de demanar
al departament d'expressió.

Informàtics

Els alumnes hauran de portar totes les
activitats que hi ha al moodle. (Totes les
fitxes del word, excel i d'internet de la
web tecno12-18.com

Ciències Socias

Matèria Tots 1r ESO Grup 1A Grup 1B Grup 1C


