
TASQUES DE RECUPERACIÓ I/O CONSOLIDACIÓ PER AL SETEMBRE 
2018 1r ESO 

 

1. Anglès 
1r ESO A 

Els alumnes han de fer a la llibreta tots els exercicis del llibre de text “Diversificació1, English 

Practice Book” que hem treballat a classe i els han de portar el dia de la prova 

1r ESO B 

PORTFOLIO: Cal que facin i entreguin un Portfolio amb els Language 

Summary de les units 1, 2, 3, 4 i 5. Després de cada Language Summary, fer 

els exercicis de cada unitat que hi ha a l’apartat Grammar Charts and Basics 

des del Getting Started fins Unit 5 (pag 142 fins 150) de l’Student’s Book. 

 

WORKBOOK: S’ha d’ entregar el Workbook amb tots els exercicis fets des de 

la pag 4 fins la 47. WRITING PLAN, fets als workbook des de la pag 113 fins 

la117.  

LANGUAGE BUILDER. Fet des de la pag4 fins la 15. 

 

EXAM: Estudiar els Language Summary i parar especial atenció als exercicis 

dels apartats Check your Progress al final de cada unitat del workbook. 

1r ESO C i D 

Per lliurar al setembre (obligatori per l'exàmen):  

Workbook Language Builder Unit 1-6 (al final del Workbook);  

Writing Plans 1-6 (pp 113-118).  

Per estudiar:Grammar Appendix del Workbook Units 1-6 (pp 94-101) 

2. Castellà 
 

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" Editorial Barcanova  ISBN 978-84-489-

3661-7 

3. Català 
 

Els alumnes que no hagin aprovat l'assignatura de LLENGUA CATALANA, hauran de 

presentar-se a l'examen de recuperació de setembre i haver fet totes les activitats del llibre 

següent: REFORÇ DE LLENGUA CATALANA 1 - Ed. Castellnou. Són deures obligatoris per als 

alumnes que han suspès l’assignatura, molt recomanats per als que tenen un suficient, i 



voluntaris per a la resta. Els dies 3 i 4 de setembre hi haurà les proves de recuperació de les 

matèries suspeses. És molt important presentar-se a la recuperació de totes les pendents, amb 

la feina feta. D'altra part, us animem a anar a alguna de les biblioteques de Vilanova, o de la 

vostra localitat, i llegir alguna de les novel·les que tenen en el seu fons bibliogràfic; o bé, anar-

hi a llegir revistes, còmics... , si és possible, que estiguin escrits en català. Convé retornar a les 

classes havent refrescat una mica la memòria! 

4. Ciències Socials 
 

Trobareu els exercicis de recuperació al Moodle. Ciències Socials-Recuperacions setembre per 

alumnat pendent del curs 2017-18/ 1er ESO. 

5. Ciències Experimentals: Biologia 
 

Trobareu les activitats de recuperació al Moodle. Ciències Experimentals. Dossiers de 

recuperació. 1r ESO 

6. Cultura i valors ètics 
 

Cal fer i entregar el dossier de recuperació penjat al moodle 

7. Educació Física 
 

S'ha de fer un dossier sobre un determinat esport, a partir de les notícies de premsa, ja sigui en 

paper o digital. 

8. Matemàtiques 
 

Els alumnes que no hagin aprovat l'assignatura de MATEMÀTIQUES, hauran de presentar-se a 

l'examen de recuperació de setembre. Per tal de preparar l'examen poden realitzar les activitats 

del dossier corresponent que trobaran al MOODLE. El lliurament de la resolució correcta de la 

totalitat de les activitas del dossier suposarà una pujada de la nota de l'examen de fins a un 

punt. 

9. 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 -> Música). El dia 22 de juny, també se'ls 

lliurarà un dossier amb activitats que han de presentar al setembre. 
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10. Tecnologia 
 

Aneu al Moodle --> ESO --> Tecnologies --> Recuperació de 1r. Allà trobareu totes les 

indicacions. El dia de l'examen cal presentar les activitats de Dibuix Tècnic i haver fet tots els 

Hot Potatoes. 

11. Visual i Plàstica 
 

Per recuperar EVP al setembre s'ha de fer el dossier amb exercicis de recuperació de tot el 

curs. Aquest dossier està penjat al moodle i també es pot recollir al centre. El dossier s'ha de 

portar amb els exercicis fets el dia de l'examen de setembre. Per fer l'examen cal portar 

material de dibuix: llapis, goma, maquineta, regles, compàs i llapis de colors. 

12. Optatives i Treball de Síntesis 
OP1 CB MATEMÀTIQUES 

Els alumnes que no hagin aprovat l'optativa de CCBB de MATEMÀTIQUES, NO hauran de fer 

examen de recuperació al setembre. Per tal de superar l'assignatura hauran de realitzar 

correctament la totalitat de les activitats del dossier corresponent que trobaran al MOODLE. 

OP1 CB CATALÀ 

Els alumnes han d'entregar un comentari d'alguna notícia d'un diari o revista. Han d'entregar la 

notícia fotocopiada, un resum i opinió personal sobre el tema. 

OP 1 VIP 

Cal fer el dossier de recuperació 

OP 1 FR 

Els alumnes hauran de portar el dia de l'examen un dossier amb tots els exercicis del Cahier 

d'exercices, copiats i fets. 

OP 1 INF 

Fer totes les fitxes del moodle que tingui pendent de presentar. 

TREBALL DE SÍNTESIS 

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). 

 


