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3r d’ESO 

Proves extraordinàries per a l’alumnat que ha de recuperar, els dies 25 i 26 de juny.  A les aules de 3r d’ESO (edifici principal) 

Matèries 
Ha de 

recuperar  Activitats de recuperació  Criteris de recuperació 

Biologia i 
geologia 

26 de juny a les 
11.00 h 

Es realitzarà un examen per avaluar els continguts i         
competències treballades durant el curs. L’examen estarà       
dividit per trimestres i els alumnes només hauran de realitzar          
les activitats d’aquells trimestres que tinguin suspesos.  

Els alumnes de reforç intensiu realitzaran un examen adaptat. 

Cal aprovar amb una nota mínima de 5 cada una de les parts de 
l’examen de recuperació corresponent a un trimestre.  
 
 

Física i química 
25 de juny a les 
10h 

Es realitzarà un examen per avaluar els continguts i         
competències treballades durant el curs. L’examen estarà       
dividit per trimestres i els alumnes només hauran de realitzar          
les activitats d’aquells trimestres que tinguin suspesos.  

Els alumnes de reforç intensiu realitzaran un examen adaptat. 

Cal aprovar l’examen amb una nota mínima de 5. La màxima nota final de              
la recuperació serà AS (Assoliment suficient). 
 

Ciències 
socials 

Reforç 
intensiu 

26 de juny a les 
10.00 h 

El dossier de recuperació el podeu descarregar del curs de          
Moodle  de 3r d’ESO.(RI) + Examen adaptat 

La nota de dossier suposa un 60% i la de l’examen extraordinari el 40%              
restant . El dossier s’ha d’entregar el dia de l’examen.Es pot fer l’examen             
amb el dossier. 
La nota final  no podrà ser superior a AS 

 
Ciències socials 

26 de juny a les 
10.00 h 

Fer els dossiers, que ha de ser a mà, i entregar-ho per tal de              
poder fer l’examen de recuperació. 

40 % dossier i 60 % examen. Es pot fer l’examen amb el dossier. 
Si no es fa el dossier, no es podrà fer l’examen. 
S’han de seguir totes les instruccions que hi ha a la primera pàgina del              
dossier. 
La nota final  no podrà ser superior a AS 
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Educació  
física 

26 de juny a les 
12.00 h 

 
El treball de la matèria, seguint el guió establert.  
L’exposició oral del continguts del treball de la matèria. 

El treball sumarà quatre punts si: 
- Hi ha una bona presentació (net, marges, espais...). 
- Hi ha una bona expressió escrita i sense faltes d’ortografia. 
- Conté tots els continguts demanats i estan degudament desenvolupats.  
L’exposició valdrà sis punts si: 
- Està en un format adequat (powerpoint o similar) i sense faltes           

d’ortografia. 
- Conté tots els continguts desenvolupats de forma correcta. 
- Es demostra domini i coneixement dels continguts exposats. 

Llengua 
castellana 

25 de juny a les 
9.00 h 

 
Examen dels continguts més importants de tot el curs.  

 
100% la nota de l’examen. 
 

Llengua 
catalana 

25 de juny a les 
8.00 h 

 
Examen de les qüestions més importants de llengua catalana de          
3r d’ESO 

100% de la nota de l’examen. 

Anglès 
26 de juny a les 
8.00 h 

Prova de les competències bàsiques 1 (listening), 4 (reading i          
vocabulary)  i 8 (writing i grammar) de 3r d’ESO. 

100% 

 
Matemàtiques 

26 de juny a les 
9.00 h 

Es farà una prova escrita global de tot el curs. 100% de la nota de la prova escrita. 

 
Tecnologies 
 

25 de juny a les 
11.00 h 

Es realitzarà un examen de mínims per avaluar els continguts i           
competències treballades durant el curs. (50%) i es demanaran         
els treballs que no han entregat (50%). 

Reforç Intensiu: Es realitzarà un examen adaptat per avaluar         
els continguts i competències treballades durant el curs (50%         
nota) i es demanaran els treballs que no han entregat (50%). 

L’examen estarà dividit per trimestres i els alumnes només         
hauran de realitzar les activitats d’aquells trimestres que        
tinguin suspesos.  

Cal aprovar amb una nota mínima de 5 cada una de les parts de 
l’examen (50% nota) i del treball (50% de la nota) de recuperació            
corresponent a un trimestre. La màxima nota final de la recuperació serà AS             
(Assoliment suficient). 
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Música 
25 de juny a les 
13.00 h 

Caldrà fer un examen de les qüestions més importants del curs,           
i entregar un petit treball a determinar segons el què s’hagi           
suspès durant el curs.  

60% examen 
40% entrega 

Francès 
25 de juny a les 
12.00 h 

Prova de les competències bàsiques 1 (écoute), 4        
(comprehénsion écrite i vocabulaire) i 8 (expression écrite i         
grammaire) de 3r d’ESO 

100% 

Treball de 
síntesi 

26 de juny a les 
13.00 h 

L’alumne ha de triar UN dels següents rols: turisme rural, esports d’aventura i defensa del medi ambient. A continuació ha d’elaborar una 
presentació on quedin recollits els principals problemes dels territoris de muntanya des del punt de vista del seu rol. A més a més hauran 
d’elaborar propostes de solució i elaborar un producte que faci referència a alguna d’aquestes propostes. Aquesta part s’haurà d’exposar 
davant d’un tribunal. En cas de dubte contactar amb : mledesm4@xtec.cat 

Optatives  25 de juny a les 
12.00 h 

 
Història i cinema: cal fer un treball . 100% nota. No podrà ser superior a AS 
Emprenedoria: cal fer un treball. 100% nota. La nota no podrà ser superior a AS. 
Astronomia: cal fer un dossier (lliurat pel professor) i aquest comptarà el 100% de la nota. Els que no entreguin el dossier hauran 
de fer un examen i aquest comptarà el 100% de la nota. En ambdós casos, la màxima nota final de la recuperació serà AS (Assoliment 
suficient). 
Cultura Clàssica: cal fer un dossier (lliurat pel professor). L’alumnat amb la matèria pendent se li indicaran les tasques a realitzar 
individualment a l’entrevista de final de curs amb el tutor/a. Cal enviar les feines realitzades al professor/a de la matèria . La nota 
no podrà ser superior a AS. 
Mediació: caldrà que l’alumne entregui les tasques no presentades o que torni a fer novament les tasques avaluades negativament. En cas que 
sigui la presentació oral l’haurà de fer també el dia estipulat per a recuperació d’optatives 
Per a la resta d’optatives que no apareixen en aquest full, el professorat tutor personal informarà de què cal fer per recuperar i 
de quins criteris s’aplicaran. En cas d’impossibilitat d’entrevista cal que la família es posi en contacte amb l’equip directiu 

 


