
 

TASQUES DE RECUPERACIÓ I/O CONSOLIDACIÓ  
PER AL SETEMBRE 2016-17 

 
3r ESO 

  
 

1. CATALÀ 
      3r 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 3r  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 
Els alumnes que no han aprovat l’assignatura de LLENGUA CASTELLANA hauran de fer             
l’examen de recuperació de setembre. Recomanem que repassin la matèria fent els            
exercicis del següent llibre: LETRAS EN CONTEXTO. CUADERNO DE ORTOGRAFÍA 3º           
ESO, Ed. Barcanova, ISBN 978-84-489-3662-4. 
 

 
3. MATEMÀTIQUES 
3r 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. 
 
3r ESO B i C :  
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 

 
3r A 
  
Assignment to hand out in September 2017 

Study: 
-          Units from 1 to 7 (exercises done during the course SB and WB) 
-          Vocabulary: from Unit 1 to U7 (p. 46 to 49, WB) 
-          Irregular verbs (p.65, WB) 

Write: Handwritten on paper (not answered in the book) / Tot escrit  apart (no al 
llibre) 

-          Progress check:  from Unit 1 to U7, WB 
-          Grammar Appendix:  from Unit 1 to U7 (p. 37 to 43, WB) 
-          Writing: from Unit 1 to U7 (p. 51 to 57, WB) 

  
3r B i C 
  
Assignment to hand out in September 2017 

Study: 
-          Units from 1 to 7 (exercises done during the course SB and WB) 
-          Vocabulary: from Unit 1 to U7 (p. 82 to 86, WB) 
-          Irregular verbs (p.107-108, WB) 

Write: Handwritten on paper (not answered in the book) / Tot escrit  apart (no al 
llibre) 

-          Check your progress:  from Unit 1 to U7, WB (except dictations) 
-          Grammar Appendix:  from Unit 1 to U7 (p. 96 to 104, WB) 
-          Writing plans: from Unit 1 to U7 (p. 113 to 119, WB) (Read the writing 

guide before) 
 
 

 
5. CIÈNCIES NATURALS 



3r A 
Biologia i Geologia 
Han de presentar un dossier amb els exercicis fets a classe durant tot el curs. 
Física i química 
L’examen de setembre serà una selecció de les preguntes que apareixen en el model 
d’examen de l’enllaç següent. La presentació del dossier complet i ben fet pot sumar fins a 
2 punts a la nota. La nota màxima que es podrà aconseguir sumant la nota de dossier és un 
6. 
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5762 
 
 
3r B i C 
Biologia i Geologia 
Han de fer les activitats del dossier de Biologia i Geologia penjat al moodle excepte les de la 
unitat 7. 
Física i química 
L’examen de setembre serà una selecció de les preguntes que apareixen en el model 
d’examen de l’enllaç següent. La presentació del dossier complet i ben fet pot sumar fins a 
2 punts a la nota. La nota màxima que es podrà aconseguir sumant la nota de dossier és un 
6. 
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5762 
 
6. CIÈNCIES SOCIALS. Trobareu les tasques al moodle 
 
 http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5902#section--1 
 

 
7. EDUCACIÓ FÍSICA 

Caldrà fer un dossier teòric amb totes les activitats dels continguts treballats a cada              
trimestre del curs. Aquesta serà la forma de poder presentar-se a la part pràctica de cada                
contingut. Si no es presenta el dossier, NO HI HA LA POSSIBILITAT DE FER LES               
PROVES PRÀCTIQUES. Aquestes proves pràctiques també s'exposen a continuació en la           
página del Moodle de 3r d’Educació Física. 

 
8. MÚSICA 
Com a matèria pendent d’altres cursos 
Els alumnes que tinguin pendent recuperar Música de 2n tenen tota la informació al curs 
"Recuperació Música 2n ESO" dins del Moodle (ESO -> Expressió -> Música).  

 
9. TECNOLOGIES 
3r A 

http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5762
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5902#section--1
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=3442
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5762


L’examen de setembre serà una selecció de les preguntes que apareixen en el model 
d’examen de l’enllaç següent. La presentació del dossier complet i ben fet pot sumar fins a 
2 punts a la nota. La nota màxima que es podrà aconseguir sumant la nota de dossier és un 
6. 
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5642#section--1 
 
3r B i C 
L’examen de setembre serà una selecció de les preguntes que apareixen en el model 
d’examen de l’enllaç següent. La presentació del dossier complet i ben fet pot sumar fins a 
2 punts a la nota. La nota màxima que es podrà aconseguir sumant la nota de dossier és un 
6. 
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=2682#section--1 
 

 
10. VISUAL I PLÀSTICA 

 
Dossier de recuperació amb exercicis de tots els temes que s'han fet durant el curs. Aquest 
dossier el trobareu al Moodle del centre (ESO-->Expressió-->Visual i Plàstica). S’ha de 
portar acabat el dia de l’examen. El contingut de l'examen de setembre estarà basat en el 
dossier. 
 

 
11. OPTATIVES 
a. Francès 
Els alumnes hauran de presentar el dia de l'examen un dossier amb tots els exercicis del 
Cahier d'exercices, fets. 
b. Cultura clàssica 
S'han de presentar impresos tots els treballs que s'havien de fer durant el curs i que estan 
penjats al moodle 
c. Emprenedoria 
Presentar totes les fitxes del moodle. 
 
12. FRANJA DE RELIGIÓ . En aquest enllaç trobareu l’examen a fer ho pot fer amb 
el llibre si escau 
https://docs.google.com/document/d/1r_oAdx2-dOhx5b6zQ0gAmX7XGoQOWVqJNTcwdcL
bkjg/edit?usp=sharing 

 
13. CVE 

Els alumnes de 3r que hagin suspès CVE han de descarregar-se del moodle el              
dossier amb les activitats que hauran de presentar per recuperar la matèria.  

 
14. TREBALL DE SÍNTESI 

http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=2682#section--1
https://docs.google.com/document/d/1r_oAdx2-dOhx5b6zQ0gAmX7XGoQOWVqJNTcwdcLbkjg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1r_oAdx2-dOhx5b6zQ0gAmX7XGoQOWVqJNTcwdcLbkjg/edit?usp=sharing
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5642#section--1


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). 
 
 

 






