
 
 

 

 
FEINES A PRESENTAR A LES RECUPERACIONS DE LA SEGONA  AVALUACIÓ.  

Curs 18/19 

Amb l'objectiu de facilitar la preparació de les recuperacions per part dels alumnes, s'han de realitzar 

les següents feines. Així mateix és imprescindible presentar les feines a les recuperacions  per poder 

realitzar la prova de recuperació  pel que tenen caràcter obligatori. 

                                                                                 1r ESO 

matèries Feines a presentar 

Llengua anglesa Dossier d’aprenentatge amb les activitats fetes durant el trimestre (Student’s 

Book i Workbook). 

Llengua castellana esquema recursos  literarios 

redacción “cómo se mide un poema” 

2 dictados 

características de la narración 

Llengua catalana Entrega de 2 redaccions 

Matemàtiques Tema 4 : pàg 86 ex 81 ,82, 83 ( a,b) - pàg. 88 100,101,104 

Tema 5: pàg. 95 ex 5 , pg. 107 ex. 70 , 85 (d, h ) , ex 78 ,  ex 94, 95, 103 

Biologia Tema : atmosfera : resum o esquema del tema 

Tema : hidrosfera : resum o esquema del tema 

Educació Física Resum del apunts de Condició Física (CCFF, Escalfament, Flexibilitat) 

Treball dels estiraments 

Música I Portfoli amb les activitats fetes durant el trimestre 

L'examen té una part d’ audició, una d'interpretació amb flauta dolça i una de 

teòrica 

Plàstica Lliurar tot els treballs de la segona avaluació que no s’han presentat 

Geogr.-hist. Contestació a unes preguntes 
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                                                                                 2n ESO 

matèries Feines a presentar 

Llengua anglesa Dossier d’aprenentatge amb les activitats fetes durant el trimestre (Student’s 

Book i Workbook i  treballs de classe). 

Llengua castellana Esquema recursos  literarios 

2 dictados 

Oraciones simples 1-10 en analisissintactico.com 

Llengua catalana Entrega de 2 redaccions 

Matemàtiques Ejercicios ecuaciones:Pág. 119 ejercicios 66,67,70  

Problemas:  Pág 162 ejercicios 78,79, 80 Pág. 164 y 165 ejercicios 100, 108, 

116, 123,124,125 

Deben realizar un mínimo del 50 % de los ejercicios y de los problemas. 

Física i Química Tema 2 i 3 : entregar la llibreta amb les pràctiques de laboratori fetes. 

Educació Física Resum dels apunts de Condició Física (Resistència) 

Música II Portfoli amb les activitats fetes durant el trimestre 

L'examen té una part d’ audició, una d'interpretació amb flauta dolça i una de 

teòrica 

geog. històr. Resum d'un tema 
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                                                                                 3r ESO 

matèries Feines a presentar 

Llengua anglesa Dossier d’aprenentatge amb les activitats fetes durant el trimestre (Student’s 

Book i Workbook). 

Llengua castellana resumen lazarillo y personajes por tratados 

1-10 oraciones coordinadas y esquema de las oraciones y sus nexos 

2 dictados 

Llengua catalana - redaccions pendents o suspeses 
- dossier d’exercicis d’ortografia 
- esquemes d’Humanisme i Novel·la Cavalleresca 
- anàlisi de 5 oracions simples 

Matemàtiques Fer 3-4 exercicis de cada estàndard treballat.  

Biologia Temes : ap. respiratori i digestiu : resum o esquema de les pàgines estudiades  

Educació Física Portar els treballs de: 

Alimentació 

Accions motrius amb base musical 

Plàstica  II Lliurar tot els treballs de la segona avaluació que no s’han presentat 

Física i química Tema : dissolucions : pg. 43 ex 22,23,26,28,pg 47 interpreta la imatge pg. 53 

ex. 73 

Geografia Resum d´un tema 
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                                                                                 4t ESO 

matèries Feines a presentar 

Llengua anglesa Dossier d’aprenentatge amb les activitats fetes durant el trimestre (Student’s 

Book i Workbook). 

Llengua castellana características e influencias del modernismo 

autores y obras de la gen 98 

1-10 oraciones coordinadas y esquema de las oraciones y sus nexos 

2 dictados 

Llengua catalana - redaccions pendents o suspeses 
- dossier d’exercicis d’ortografia 
- esquemes de Modernisme i Noucentisme 
- exercicis pàgina 113 

Matemàtiques 

acadèmiques 

Fer 3-4 exercicis de cada estàndard treballat.  

Matemàtiques 

aplicades 

Tema 4 : ecuaciones : hacer un ejercicio de cada 

Tema 5 : perímetros-pitàgoras-áreas-volúmenes : hacer un ejercicio de cada 

Biologia De la presentació ppoint : ecosistema : entregar un resum 

Estudiar per a l’examen . Tema : 5 : activitat humana : fer resums esquemes 

de les pàgines a estudiar. Tema 4 : explicar el cicle del carboni pg. 77 

Educació Física Entregar els treballs de: 

Baseball 

Bàdminton 

història Entrega dels treballs pendents 

Física i Química Fer 3-4 exercicis de cada estàndard treballat.  
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