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SETEMBRE 2017 

Llengua catalana  Alumnes aprovats: Quadern d’Estiu Llengua Catalana. ESO 1, Agustí 

Béjar. Editorial Castellnou.  (optatiu). Llegir un llibre de lectura i fer-ne un 

resum i opinió personal (obligatori). 

Alumnes suspesos: Quadern Reforç de llengua 1. Jordi Balcells, 
Castellnou. Llegir un llibre de lectura en català i presentar un resum i 
opinió personal. 

Llengua castellana  Solo para los alumnos que han suspendido la materia ,han de 
presentar el día del examen de Recuperación los deberes : 
 
Copiar dos párrafos de cualquier libro de lectura y analizar las 
categorías gramaticales(es 
decir,sustantivos,adjetivos,determinantes,pronombres ,verbos…). 
 
En cuanto a los porcentajes serán: 40% deberes de recuperación 
y 60% examen de recuperación. 
    : 

Llengua anglesa  Anglès 1ESO: els alumnes suspesos han de fer les activitats de cada unitat 

del llibre: 

Advanced Real English 1: Language Builder, pages 4-23. 

Repassar Grammar Appendix, pages 92-103. 

 
Vocabulary - Language Builder: Word Power i Vocabulary Summary 
 
Unit Introduction: pages 4-5 
Unit 1:  pages 6-7 
Unit 2: pages 8-9 
Unit 3: pages 10-11 
Unit 4: pages 12-13 
Unit 5: pages 14-15 
Unit 6: pages 16-17 
Unit 7: pages 18-19 
Unit 8: pages 20-21 
Unit 9: pages 22-23 

Matemàtiques  Per als alumnes suspesos i per aquells que vulguin repassar la 
matèria, hi ha un dossier al moodle. 
Els alumnes suspesos han de portar aquest dossier a l’examen. 

Ciències Naturals  Durant l’estiu els joves han de gaudir de les vacances, després de 
la feina ben feta durant tot el curs.  
Poden llegir, hi ha moltes revistes científiques de divulgació, per 
example la revista Muy Interesante. 
Poden anar a visitar museus, a Barcelona tenim el Cosmocaixa i 
tenim el Museu de ciències Naturals. 



Ciències Socials  Alumnes suspesos: han de fer un dossier i presentar-se a l’examen 
de recuperació del mes de setembre. Aquests dossier s’haurà de 
lliurar el mateix dia de l’examen amb les activitats degudament 
complimentades.  
Per poder aprovar la matèria s’ha d’obtenir una qualificació igual o 
superior a cinc. 
L’examen suposarà el 60% i el quadern de treball el 40% de la nota 
final. 
La prova escrita consistira en respondre una sèrie de preguntes 
relacionades amb les activitats proposades en el dossier. 
 
Els continguts de la matèria el podreu trobar exposats en  en el 
curs de moodle de la matèria de ciències socials.  
 

Tecnologia  Dossier d’exercicis que està al moodle. 

Educació Física  Fem esport d’estiu 

Educació Visual i 
Plàstica 

 Els alumnes suspesos a la matèria han de lliurar el dia de l’examen 
el  dossier de recuperació acabat i ben fet. 

Música  Els alumnes suspesos a la matèria han de lliurar el dia de l’examen 
el  dossier de recuperació acabat i ben fet. 

Cultura i valors 
ètics 

 Es recomana la lectura del llibre “Mirades al mirall” de  Marie 
HEDE. 

 


