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Alumne/a: 3r d’ESO 

 
Inici de les proves extraordinàries per a l’alumnat que ha de recuperar, el divendres 1 de setembre. A les aules del primer pis de l’edifici 
principal (costat de la biblioteca).  
Inici de curs , dijous 14 de setembre a les 8,15 h. El mateix dijous es lliuraran els llibres de reutilització 

Matèries 
Ha de 

recuperar Activitats de recuperació Criteris de recuperació Activitats optatives 

Biologia i 
Geologia 

1 de setembre 
a les 13.00 h 

 

El dossier de recuperació el podeu 

descarregar del curs de Moodle de 

Biologia i geologia de 3r d’ESO. 

Els alumnes del reforç intensiu podreu 

trobar un dossier adaptat en el mateix 

curs de Moodle. 

La nota de dossier suposa un 50% i la de 

l’examen de setembre el 50% restant. El 

dossier s’ha d’entregar el dia de l’examen. 

Es recomanen les lectures dels següents llibres: 

"Hello Dolly" de Francesc Murgades (Eumo editorial) o 

"Max Picard i l’enigma dels dinosaures” de Marc 

Boada (Ed La Galera) o “ulls de pantera” de de Sílvia 

Aymerich (Eumo editorial) Les activitats que s’han de 

fer a partir de la lectura les trobareu als cursos Moodle 

de Biologia i geologia de tercer. 

Una d’aquestes lectures amb les activitats s’han de 

lliurar la primera setmana de classe i poden pujar la nota 

del 1r trimestre de biologia i geologia fins 1 punt. 

Física i 
química 

4 de setembre 
a les 13.00 h 

El dossier de recuperació el podeu 

descarregar del curs de Moodle de física 

i química de 3r d’ESO. 

Els alumnes del reforç intensiu podreu 

trobar un dossier adaptat en el mateix 

curs de Moodle. 

La nota de dossier suposa un 50% i la de 

l’examen de setembre el 50% restant. El 

dossier s’ha d’entregar el dia de l’examen. 

Es recomanen les lectures dels següents llibres: 

"Quantic love" de Sònia Fernadez – Vidal o "Negraneu 

amb gas" de Francesc Vidal i Pedro Hernández. 

Les activitats que s’han de fer a partir de la lectura les 

trobareu als curs Moodle de física i química de tercer. 

Aquestes activitats s’han de lliurar la primera setmana de 

classe i poden pujar la nota del 1r trimestre de física i 

química fins 1 punt. 

Ciències 
socials 

Reforç 

intensiu 

 

4 de setembre 
a les 8.30 h  

Cal realitzar el dossier d’estiu. 

El dossier estarà penjat a Moodle 

50 % dossier i 50 % examen. 

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. 

Cap, totes les activitats són obligatòries per aquells 

alumnes que han suspès la matèria. 
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Ciències 
socials 

4 de setembre 
a les 8.30 h 

Fer el dossier, que ha de ser a mà, i 

entregar a canvi de l’examen de 

recuperació. 

El dossier estarà penjat al Moodle 

50 % dossier i 50 % examen. 

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. 

El Departament de Ciències Socials recomana com a 

activitats optatives la lectura d’algunes obres del llistat 

disponible al Moodle. 

 

Educació  

física 

1 de setembre 
a les 12.00 h 

Cal fer de nou el dossier de teoria.  

Examen escrit dels continguts del 

dossier.  

 

El dossier sumarà quatre punts si: 

● Hi ha una bona presentació (net, 

marges, espais...). 
● Hi ha totes les activitats fetes. 
● Les respostes i activitats són correctes.  
L’ examen valdrà sis punts. 

Es recomana fer de manera regular (tres cops per 

setmana) algun tipus d’activitat física: anar a caminar o 

córrer, nedar, anar amb bicicleta, jugar a tennis, saltar a 

corda, etc. Així millorarà la condició física i la  salut i 

alhora es prepararà per a fer millor les proves físiques. 

 
Llengua 
castellana 

4 de setembre 
a les 11.30 h 

Quadernet de 3r que s’ha de comprar a 

consergeria. 

---------------------------------------- 

Reforç:  Quadernet de 3r (Adaptació 

curricular) que s’ha de comprar a 

consergeria. 

40 % del quadernet i 60% de l’examen. 

----------------------------------- 

S’ha d’entregar el dia de l’examen, 100 % 

nota. 

Increment de fins a 0.5 de la nota del 1r trimestre. 
 

- Presentació del dossier per part de l’alumnat aprovat. 

- Si has llegit un llibre aquest estiu, fes-ne un resum. 

 
Llengua 
catalana 

5 de setembre 
a les 13.00 h 

Quadern de vacances: Llengua 

catalana 3r, publicat per l’editorial 

Teide, dels autors T. Pou, E. Alern i F. 

Ferran.  

40 % del quadernet i 60% de l’examen. 

Increment de fins a 0,5 de la nota del 1r trimestre.  Es 

poden fer  un parell de ressenyes literàries. Trobareu les 

pautes per fer-les en el Moodle de llengua catalana.  

 
Anglès 

5 de setembre 
a les 8.30 h 

Quadern d’estiu a lliurar el dia 5 de 

setembre a l’examen:  

SUMMER FUN 3 ESO, Ed. Burlington 

Books. O un de contingut i format 

similars. 

Examen d’skills, gramàtica i  

vocabulari de tot el curs a recuperar. 

 

25% quadernet d’estiu. 

75% l’examen de setembre. 

Escoltar música en anglès. 

Mirar sèries en anglès a ororo.tv. N’hi ha molta tria!  

Llegir llibres en anglès. 

Quadernet d’estiu. 

Si viatges a l’estranger, intenta fer-te entendre en anglès 

Pots incrementar en un 0.5 la nota del primer trimestre 

del curs següent presentant un resum i una opinió d’una 

pel·lícula i d’un llibre. Se’t podran fer preguntes en 

anglès 

Francès 
5 de setembre 
a les 8.30 h 

Dossier a lliurar el dia 5 de setembre a 

l’examen. 

Examen de capacités, gramàtica i  

vocabulari de tot el curs a recuperar. 

25% dossier 

75% l’examen de setembre 
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Matemàtiques 
grups X Y 

4 de setembre 
a les 10.00 h 

Qüestionaris d’estiu al web 

http://www.joanmiquelvillaro.net  

Les instruccions són al curs 

Matemàtiques 3ESO. 

Examen escrit al setembre. 

25%  feina d’estiu (qüestionaris) 

75%  l’examen de setembre. 

Qualsevol alumne pot fer els qüestionaris d’estiu. Són 

una bona eina per repassar els continguts treballats 

durant el curs. 

Matemàtiques 
grups de 
REFORÇ 

4 de setembre 
a les 10.00 h 

Dossier Exercicis Penjat Al Moodle 

Examen Escrit al setembre 

25%  feina d’estiu (dossier) 

75%  l’examen de setembre. 
 

Música 
1 de setembre 
a les 12.00 h 

Examen dels continguts.  

Examen flauta (una cançó que es 

lliurarà a l’alumne/a). 

Entregar un resum del tema del jazz de 

forma esquemàtica amb un power point. 

Fer el dossier penjat al Moodle. 

La nota final sortirà de la mitjana dels 

tres apartats anteriors i serà com a 

màxim un 7. 

 

L’examen dels continguts (40%). 

L’examen flauta val (40%). 

Resum i dossier  (20 %). 

 

 

Cultura i 
valors ètics 

5 de setembre 
a les 10.00 h 

S’ha de realitzar el treball que hi ha 

penjat al Moodle. Tots els apartats estan 

especificats al Moodle.  

Per aprovar la matèria s’ha de presentar el 

treball complet.  
 

 
Tecnologies 
 

5 de setembre 
a les 11.30 h 

Cal fer el dossier del Moodle.  

Els alumnes del reforç intensiu podreu 

trobar un dossier adaptat en el mateix 

curs de Moodle. 

60% dossier del Moodle. 

40% l’examen de setembre. 

 

Treball de 
síntesi 

4 de setembre 
a les 13.00 h 

A l’entrevista de final de curs, el professorat 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 (abans del 15 de juliol). 

 

Optatives 4 de setembre 
a les 13.00 h 

A l’entrevista de final de curs, el professorat 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 (abans del 15 de juliol). 

 

 

 

http://www.joanmiquelvillaro.net/
http://www.joanmiquelvillaro.net/

