
 

 
TASQUES DE RECUPERACIÓ I/O CONSOLIDACIÓ  

PER AL SETEMBRE 2016-17 

 
1r ESO 

  
1. CATALÀ 
1r d’ ESO 
 
Els alumnes que no hagin aprovat l'assignatura de LLENGUA CATALANA hauran de 
presentar-se a l'examen de recuperació de setembre. És necessari que hagin acabat els 
exercicis del Bloc d’activitats de Llengua catalana i Literatura i que l’entreguin abans 
de fer l’examen de suficiència. 

      Recomanem que tots els alumnes de 1r  d’ESO  acabin els exercicis del  
      Bloc d’activitats, tot i tenir aprovada aquesta matèria.  

D’altra banda, seria convenient que l’alumnat aprofités part del seu temps de lleure per              
anar a les biblioteques públiques i llegir algun llibre de les seves col·leccions juvenils. 
 
2. CASTELLÀ 
Tots els 1r ESO 
Els alumnes que no hagin aprovat l’assignatura de LLENGUA CASTELLANA hauran de            
presentar-se a l’examen de recuperació de setembre. Recomanem realitzar els exercicis           
del llibre següent: LETRAS EN CONTEXTO. CUADERNO DE ORTOGRAFÍA 1º ESO           
Ed. Barcanova . ISBN 978-84-489-3661-7. 
 

 
3. MATEMÀTIQUES 
1r ESO A 
Els alumnes que hagin de recuperar les Matemàtiques al setembre poden treballar fent             
com a mínim el llistat d’exercicis del dossier que està penjat al Moodle de l’institut. Per                
accedir-hi es pot entrar amb l’usuari i contrasenya d’alumne o com a visitant. Cal seguir               
els següents pasos : 1) Entrar al Moodle de l’institut Joaquim Mir. 2) Anar a               
“Categories de cursos” i seleccionar “ESO”. 3) Dintre de les matèries, seleccionar            
“Matemàtiques”. 4) Cercar la “Carpeta d’activitats per a recuperar al setembre” i            
seleccionar-la. 5) Cercar el curs que estem fent dintre d’aquesta carpeta i            
descarregar-lo. 
Aquest dossier d’exercicis comptarà fins a 1 punt en funció de la quantitat d’exercicis              
ben fets. Aquesta puntuació es sumarà a la nota de l’examen de setembre. 
 
1r ESO B, C i D 
Els alumnes que hagin de recuperar les Matemàtiques al setembre poden treballar fent             
com a mínim el llistat d’exercicis del llibre de text que està penjat al Moodle de l’institut.                 
Per accedir-hi es pot entrar amb l’usuari i contrasenya d’alumne o com a visitant. Cal               
seguir els següents pasos : 1) Entrar al Moodle de l’institut Joaquim Mir. 2) Anar a                
“Categories de cursos” i seleccionar “ESO”. 3) Dintre de les matèries, seleccionar            
“Matemàtiques”. 4) Cercar la “Carpeta d’activitats per a recuperar al setembre” i            



seleccionar-la. 5) Cercar el curs que estem fent dintre d’aquesta carpeta i            
descarregar-lo. 
Aquest dossier d’exercicis comptarà fins a 1 punt en funció de la quantitat d’exercicis              
ben fets. Aquesta puntuació es sumarà a la nota de l’examen de setembre. 
 
 
 
4. ANGLÈS 
 
1r ESO A 
  
Cal passar tot el que hem treballat al llibre de text a la llibreta, copiant enunciats, i tot el                   
que s’ha treballat a la llibreta cal passar-ho al llibre de text. 
  
1r B, C, D 
Tasks to deliver in September (mandatory for the exam): 
Workbook 

Language Builder Unit 1-9 (it’s on the back of the workbook) 
Writing plans: 2 (page 114), 6 (p. 118), 7 (p.119) and 8 (p.120) 

To Study for the exams: 
Grammar Appendix of the workbook Unit 1-9 (page 94-105), plus the irregular            
verbs 
 
5. CIÈNCIES NATURALS 
Els alumnes suspesos s' han d'examinar de tota la matèria i portar, el dia de l'examen,                
els exercicis que s’indiquen en el moodle del centre (Ciències Experimentals→1r ESO ) 
 
6. CIÈNCIES SOCIALS 
Trobareu els exercicis de recuperació al moodle.       
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5902#section--1 
 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
S'ha de fer un dossier sobre un determinat esport, a partir de les notícies de la premsa,                 
ja sigui escrita o digital. 

 
7. MÚSICA 
Els alumnes que hagin de recuperar Música de 1r tenen tota la informació al curs               
"Recuperació Música 1r ESO" dins del Moodle del centre (ESO -> Expressió -> Música).  

 
8. TECNOLOGIES 
Aneu al Moodle --> ESO --> Tecnologies --> Recuperació de 1r. Allà trobareu totes les               
indicacions. El dia de l'examen cal portar el dossier de Dibuix Tècnic i haver fet tots els                 
Hot Potatoes. 

 

http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5902#section--1


9. VISUAL I PLÀSTICA 
Dossier de recuperació amb exercicis de tots els temes que s'han fet durant el curs.               
Aquest dossier el trobareu en el moodle del centre (ESO-->Expressió-->Visual i Plàstica)            
o el podeu demanar als professors del departament d'expressió. Aquest dossier cal            
portar-lo acabat el dia de l’examen. L'examen de setembre serà sobre els continguts del              
dossier. 
 
OPTATIVES 
a. Francès 
Els alumnes hauran de portar el dia de l'examen un dossier amb tots els exercicis del                
Cahier d'exercices, fets 
b. Informàtica 
Fer totes les fitxes del moodle que tingui pendent de presentar. 
10. FRANJA DE RELIGIÓ / CVE 

CVE: Els alumnes de 1r que hagin suspès CVE han de descarregar-se del             
moodle la fitxa amb les activitats que hauran de presentar per recuperar la matèria.  

11. TREBALL DE SÍNTESI 
Els alumnes que han de recuperar el treball de síntesi han de fer el dossier amb                
activitats que trobaran a “RECUPERACIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI” dins del Moodle            
(ESO-> Treballs de síntesi i de recerca). Cal presentar-li al professor Àlex del Amo el dia                
2 a les 10:50. 

 
 
 
 






