
TASQUES DE RECUPERACIÓ I/O CONSOLIDACIÓ 
PER AL SETEMBRE 2018 Pendents de 3r ESO 

 

1. Anglès 
Han de fer un dossier escrit a mà que contingui les següents parts: 1. Esquema o resum de 

TOTS els punts de gramàtica treballats a 3r (si no tenen el llibre de 3r poden utilitzar la secció 

de gramàtica del llibre del curs actual), 2. Llista de tot el vocabulari de les Units 1-5 (si no tenen 

el llibre de 3r poden utilitzar la secció de vocabulari o "Vocabulary Builder"del curs actual), 3. 

Escriure un diari de l'estiu en anglès de 3 pàgines com a mínim, utilitzant la gramàtica i el 

vocabulary treballats. Aquest dossier s'ha de lliurar el dia de la prova de pendents, i, si està 

complet i ben elaborat, se'ls pujarà un punt a la nota que treguin a la prova. 

2. Castellà 
Presentar-se a l’examen de setembre corresponent 

 

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 3 - Ed. Castellnou 

4. Ciències Socials 
Trobareu els exercicis de recuperació al Moodle: Ciències Socials- Recuperacions matèries 

pendents cursos anteriors. 

 

5. Ciències Experimentals: Física i Química 

 

6. Ciències Experimentals: Biologia 
 

Dossier de Biologia penjat al moodle.Ciències experimentals-dossiers de recuperació. S'haurà 

de presentar el dia de l'examen. 

7. Cultura i valors ètics 
Cal completar i entregar el dossier corresponent al curs que trobareu penjat al moodle 

8. Educació Física 
S’ha de fer un dossier sobre un determinat esport, a partir de les noticies de premsa, ja siguin 

en paper o digital. 



9. 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 activitats del dossier suposarà una pujada de la nota de l'examen de fins a un 

punt. 

10. Tecnologia 
GRUP 3r A 

Els alumnes que tinguin la matèria suspesa, s’han d’examinar de tota la matèria. Els alumnes 

han de fer i presentar totes les fitxes i treballs indicats al moodle de tecnologia de 3r ESO A del 

centre. La nota final serà 50% els treballs i 50% el control. 

GRUPS 3r B, C i D 

Els alumnes que tinguin la matèria de tecnologia de 3r suspesa, s’han d’examinar de tota la 

matèria. 

 Al moodle del curs http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=2682 els 

alumnes poden consultar un model d'examen final i diferents activitats que han anat fent al llarg 

del curs. Es recomana que consultin també activitats del curs de tecnologia de 3r A (moltes són 

similars): http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5642. Al tecno12-18 

poden trobar explicacions i activitats de la matèria. Per accedir-hi el nom d'usuari és: ies 

joaquimmir i la contrasenya: 326453. Cal que revisin les unitats de Mecanismes, Estructures i 

Tecnologies de la comunicació (només ones i tipus d'ones) 

11. 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 o el podeu recollir en el centre. El contingut de 

l'examen de setembre estarà basat en el dossier. El dia de l'examen de setembre s'ha de 

portar el dossier amb els exercicis fets i el material de dibuix necessari: llapis, goma, 

maquineta, regles, compàs i llapis de colors. 

12. Optatives i Treball de Síntesis 
OP 3 FR 

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

d'exercices, copiats i fets. 

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” de 3r ESO dins del Moodle (ESO-> 

Treballs de síntesi i de recerca). 

 


