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Recuperacions setembre 2013 
1r d’ESO 

Català 
 
S1A 
 
Activitats d’estiu  
 
L’alumnat amb l’assignatura pendent ha de realitzar obligatòriament el treball que s’indica a 
continuació. Aquesta feina d’estiu s’ha de lliurar el dia de l’examen de setembre per 
recuperar l’assignatura. 
L’examen de setembre constarà dels mateixos temes i tindrà la mateixa estructura de 
l’examen extraordinari de juny. 
 
Quadern de treball 
Quadern d’ortografia de Llengua Catalana 1, Barcanova editorial. 
ISBN: 978-84-489-1710-4 
Lectura d’una novel·la.  
 
• MANSO, Anna 
       Leandre, el nen horrible 
        Editorial Cruïlla; Col. Vaixell de vapor 
 
    
 
Activitats optatives per a tot l’alumnat. 
 
Lectura del llibre.  
Realització d’un treball seguint la fitxa de lectura que s’adjunta. 
Si se’n vol llegir més, es pot consultar les recomanacions de llibres al bloc de la biblioteca: 
 
http://bibliotecainstitutbernatmetge.blogspot.com.es/ 
 
Activitats de repàs: 
 
Quadern d’ortografia de Llengua Catalana 1, Barcanova editorial. 
 
Cal lliurar al professorat de Llengua catalana, el primer dia de classe del curs 2013-2014, la 
feina opcional d’estiu. 
La nota que s’atorgui a aquesta feina formarà part decisiva de la teva nota de Llengua 
catalana del primer trimestre del curs 2013-2014. 
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Recuperacions setembre 2013 
1r d’ESO 

Català 
 
S1B i S1D 
 
Activitats d’estiu  
 
L’alumnat amb l’assignatura pendent ha de realitzar obligatòriament el treball que s’indica a 
continuació. Aquesta feina d’estiu s’ha de lliurar el dia de l’examen de setembre per 
recuperar l’assignatura. 
L’examen de setembre constarà dels mateixos temes i tindrà la mateixa estructura de 
l’examen extraordinari de juny. 
 
Quadern de treball 
Quadern d’estiu de Llengua Catalana 1r ESO, Barcanova editorial. 
ISBN: 978-84-489-2582-6 
Lectura d’una novel·la. Has de triar  un d’aquests tres llibres. 
 
• KARROUCH, Laila 
       De Nador a Vic 
        Columna Edicions 
 
• PRADAS, Núria 
       Un estiu amb l’Anna 
       Editorial Cruïlla  
 
• SIERRA i FABRA, Jordi 
      Kafka i la nina que se’n va anar de viatge 
       Editorial Empúries 
 
Activitats optatives per a tot l’alumnat. 
 
Lectura d’un dels llibres de la llista anterior.  
Realització d’un treball seguint la fitxa de lectura que s’adjunta. 
Si se’n vol llegir més, es pot consultar les recomanacions de llibres al bloc de la biblioteca: 
 
http://bibliotecainstitutbernatmetge.blogspot.com.es/ 
 
Activitats de repàs: 
 
Quadern d’estiu de Llengua Catalana 1r ESO, Barcanova editorial 
ISBN: 978-84-489-2582-6 
 
Cal lliurar al professorat de Llengua catalana, el primer dia de classe del curs 2013-2014, la 
feina opcional d’estiu. 
La nota que s’atorgui a aquesta feina formarà part decisiva de la teva nota de Llengua 
catalana del primer trimestre del curs 2013-2014. 
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Recuperacions setembre 2013 
1r d’ESO 

Català 
 
S1C 
 
Activitats d’estiu  
 
L’alumnat amb l’assignatura pendent ha de realitzar obligatòriament el treball que s’indica a 
continuació. Aquesta feina d’estiu s’ha de lliurar el dia de l’examen de setembre per 
recuperar l’assignatura. 
L’examen de setembre constarà dels mateixos temes i tindrà la mateixa estructura de 
l’examen extraordinari de juny. 
 
Quadern de treball 
Quadern d’estiu de Llengua Catalana 1r ESO, Barcanova editorial. 
ISBN: 978-84-489-2582-6 
Lectura d’una novel·la. Has de triar  un d’aquests tres llibres. 
 
• BAlZOLA, Asun 
       La Christie i la caçadora de l’Indiana Jones 
        Editorial Cruïlla 
 
• PRADAS, Núria 
       Un estiu amb l’Anna 
       Editorial Cruïlla  
 
• SIERRA i FABRA, Jordi 
      Kafka i la nina que se’n va anar de viatge 
       Editorial Empúries 
 
Activitats optatives per a tot l’alumnat. 
 
Lectura d’un dels llibres de la llista anterior.  
Realització d’un treball seguint la fitxa de lectura que s’adjunta. 
Si se’n vol llegir més, es pot consultar les recomanacions de llibres al bloc de la biblioteca: 
 
http://bibliotecainstitutbernatmetge.blogspot.com.es/ 
 
Activitats de repàs: 
 
Quadern d’estiu de Llengua Catalana 1r ESO, Barcanova editorial 
ISBN: 978-84-489-2582-6 
 
Cal lliurar al professorat de Llengua catalana, el primer dia de classe del curs 2013-2014, la 
feina opcional d’estiu. 
La nota que s’atorgui a aquesta feina formarà part decisiva de la teva nota de Llengua 
catalana del primer trimestre del curs 2013-2014. 
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Recuperacions setembre 2013 
1r d’ESO 

Català 

 
Fitxa de lectura  
 
Títol del llibre: 
 
Autor: 
 
Fes un treball del llibre que has triat seguint la fitxa de lectura que tens a 
continuació: 
 
Lèxic. Pren nota de 15 paraules que hagis après. Busca el significat al diccionari i escriu-lo. 
 
Explica l’argument.  
 
Temps i espai. Quan i on passa l’acció? 
 
Fes la descripció d’un personatge. 
 
Canviaries alguna cosa del llibre? Quina? Per què? 
 
Explica alguna possible relació d’aquesta lectura amb un altre llibre, una pel·lícula, un 
videojoc, un còmic o una situació real viscuda. 
 
Opinió i crítica personal. Recomanaries la lectura? A qui? Per què? T’ha agradat? 
 
Puntua de l’1 al 10, seguint uns criteris subjectius. Raona la teva resposta.  
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Recuperacions setembre 2013 
1r d’ESO 

Castellà 
 
ALUMNOS SUSPENDIDOS 
 
La recuperación de la asignatura consta de tres partes: 
 
1. El examen de septiembre, que constará de un texto, alrededor del cual habrá 

cuestiones de comprensión lectora, de identificación y justificación de la tipología 
textual, de léxico, de gramática y de literatura. Se valorará también la capacidad de 
expresión escrita y la buena presentación general. 
 

2. El dossier de trabajo de castellano, que se presentará el día del examen. 
 

3. La ficha de lectura de, al menos, uno de los libros obligatorios del curso. El modelo de 
ficha de lectura puede encontrarse en el archivo correspondiente. 

 

Las notas no harán media entre sí, pero la realización de las tres actividades es requisito 
imprescindible para recuperar. 
 
En caso de no aprobarse en septiembre, la asignatura seguirá pendiente y deberá 
recuperarse según los criterios que se establezcan para el próximo curso. 
 
 
ALUMNOS APROBADOS 
 
El primer día de clase del próximo curso, el alumnado con la materia aprobada, podrá  
presentar el DOSSIER DE TRABAJO de castellano con las actividades allí marcadas. 

 
La nota de estas actividades será tenida en cuenta para la primera evaluación del próximo 
curso. 

Anglès  
S1A 
 
S’haurà de lliurar el dossier de recuperació fet ( els alumnes que sel’s hagi donat  el dossier 
el juny )  
 
S’haurà de lliurar el Basic Practice Build up 1 fet fins unit 4.  
 
El lliurament d’aquest material és obligatòri per poder fer l’examen de setembre. 
 
S’haurà de fer test de recuperació. El test inclourà les unitats fins la 4 
 
Els treballs conten un 40% de la nota i l’examen un 60%  
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Recuperacions setembre 2013 
1r d’ESO 

S1B, S1C, S1D 
 
LLIBRE DE REPÀS 
 
On Holiday With English 1 +CD   
Editorial Black Cat (Vicens Vives) 
 
 
S’hauran de fer tots els exercicis de les unitats 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 d’aquest llibre. Els exercicis 
es faran al llibre. El dia de presentació d’aquesta feina serà el dia de l’examen de 
recuperació al setembre. 
 
El lliurament d’aquest material és obligatòri per poder fer l’examen de setembre. 

 
 
OPCIONAL per als alumnes que hagin aprovat l’assignatura 
 
LLIBRE DE LECTURA  : 
 
The Ghost Ship of Bodega Bay  
Editorial BLACK CAT   (Vicens Vives). Col.lecció Green Apple.  
 
EL TREBALL  
El treball s’haurà de presentar net i ordenat en fulls blancs DINA4 i si és possible escrit a 
ordinador. Tindrà un primer full que serà la portada amb el títol del llibre, el nom de l’autor i 
l’editorial al centre d’aquest full i el nom i cognoms de l’alumne i el curs al que pertany a la 
cantonada inferior dreta, també d’aquest full. Als següents fulls l’alumne haurà de presentar 
el següent:   
 
VOCABULARI DEL LLIBRE  
 
L’alumne haurà de presentar un vocabulari amb una llista de les paraules que no ha 
entès del llibre amb la seva traducció.  
 
EXERCICIS DEL LLIBRE 
 
El llibre també té una sèrie d’exercicis al final i començament de cada capítol que l’alumne 
haurà de fer i presentar-los al treball. Tots els exercicis hauran d’incloure el seu l’enunciat. 
 
 
Aquest treball serà corregit i puntuat pel  professorat que tingueu el proper curs. S’haurà de 
lliurà durant la primera setmana de classes. La nota obtinguda serà la primera nota 
d’anglès del curs 2013-14. Aquesta nota comptabilitzarà i farà que es pugi pujar la nota de 
la 1a. Avaluació fins a 1 punt més. 
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Recuperacions setembre 2013 
1r d’ESO 

Ciències Socials 
 
LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA ES FARÀ DE DUES MANERES: 
 
A. El dia de l’examen s’ha entregar el quadern d’estiu de les Unitats del llibre nº 4 (El temps 
i el clima”), 17 (“La manera de viure dels grecs”) i 18 (La Història dels romans”). Aquesta 
feina és obligatòria per aprovar. 
 
B. Examen dels tres temes 

 

Música 
 
PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA CALDRÀ: 
 
A. Entregar completades les activitats d’estiu el dia de l’examen. 
B. Realitzar un examen escrit de les unitats 1, 2, 3, 4 i 5 del llibre. 
C. Interpretar amb la flauta una de les peces treballades durant el curs. 
 

Ciències Naturals 
 
L’alumnat amb l’assignatura pendent ha de realitzar obligatòriament el Dossier de 
recuperació. Aquesta feina d’estiu s’ha de lliurar el dia de l’examen de setembre per 
recuperar l’assignatura. 
 
El llibre per fer les activitats d’estiu s’ha de demanar en préstec al professor de naturals 

 

Tecnologia 
 

S1A  El dia de l’examen presentar el treball d’estiu.  
Fer un examen de les unitats de la 1 a la 6. 
S1B, S1C i S1D  Presentar la llibreta d’activitats el dia de l’examen.. 
Fer un examen de les unitats de la 1 a la 6. 
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Recuperacions setembre 2013 
1r d’ESO 

 

Orientació Educativa 
 
Optatives 1r ESO:  
- Tècniques d’ estudi  
- Ser persona i relacionar-se bé! 
 
L’alumnat que tingui pendent qualsevol de les dues optatives citades ha de realitzar 
obligatòriament les activitats d’estiu. Aquesta feina d’estiu s’ha de lliurar el dia de l’examen 
de setembre per recuperar l’optativa. 
L’examen de setembre constarà dels mateixos temes i tindrà la mateixa estructura de 
l’examen extraordinari de juny. 
Per recuperar la matèria s’ha d’aprovar tant l’examen com la valoració de les activitats 
d’estiu. 
 
 

Religió 
 
Els alumnes suspesos han de realitzar les feines encomanades i lliurar-les el dia de 
l’examen. La feina consta d’un resum dels temes principals treballats durant el curs i que 
hauran d’estudiar per a l’examen. 
 
L’examen de setembre serà dels temes treballats, i tindrà la mateixa estructura que el del 
juny. 
 
Per recuperar la matèria s’ha d’aprovar tant la feina d’estiu com l’examen. 
 
1. Elaboració d’un resum dels temes següents treballats durant el curs: 
 
Tema 1: Les primeres religions històriques. 
Tema 2: Les tres grans religions monoteistes de l’actualitat. 
Tema 3: Passió i mort de Jesús. 
 
2. L’alumnat suspès també haurà de realitzar l’examen de   recuperació de setembre. 
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Recuperacions setembre 2013 
1r d’ESO 

Matemàtiques 
 
Els exercicis de matemàtiques els han de fer tot l’alumnat que ha cursat l’ESO, l’alumnat 
aprovat els entregarà el primer dia de classe.  
L’alumnat suspès els entregarà el dia de l’examen de setembre i aquest tràmit serà un 
requisit obligatori i necessari per poder iniciar l’examen.  
A més d’avaluar la resolució dels exercicis, es valorarà els plantejament i procediments 
utilitzats per a resoldre els diferents apartats, així com la cura en la presentació i acabat de 
les tasques, la correcta cal·ligrafia i ortografia.  
Convé que l’alumnat dosifiqui el temps de treball durant les vacances i que es planifiqui la 
realització de les activitats i l’estudi, evitant d’aquesta manera l’acumulació d’activitats 
durant les darreres setmanes de vacances.  
 
LLISTAT DE QUADERNETS D’ESTIU 
 
 

NIVELL  QUADERN  ISBN  

1r d’ESO  

Quadern d’estudi Matemàtiques 1 ESO.  
Resums i activitats.  
Projecte La Casa del Saber.  
Grup Promotor Santillana.  

978-84-7918-582-4  

1r d’ESO A  Vacaciones Santillana.  
Pensar en Matemáticas. 1º ESO  

84-284-9444-8  
CîDIGO DE PEDIDO: S-9444  
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Recuperacions setembre 2013 
1r d’ESO 

Educació Física 
 
1 -  Durant l’estiu : 1r ( activitats dossier 4 punts : 2 punts per la pressentació , 2 punts pel                                 
                             contingut ). 
                                  2n 3r i 4t ( activitats dossier 2 punts ). 
2 -  Setembre :  tots els grups ( proves físiques 6 punts ). 2n 3r i 4t ( control teòric 2 punts) 
 
Anys  resistència flexibilitat abdominals p. cames f. braços 
12 noies 15’ c.c 25 cm  18 rp   
 nois      “ 18 20   
13 noies       “ 26                  18   
 nois       “ 19 21   
14 noies 1600 mt 27 17 154 cm  
 nois 2200 21 23 182  
15 noies 1900 28 22 169  
 nois 2300 22 25 201  
16 noies      “ 29 22 165 7” / LLanç. 

Pilota  Medici. 

 nois      “ 23 26 209 29” 
17 noies 1800 29 22 170 10” 
 nois 2500 24 27 215 34” 
18 noies     “ 29 23 168 8” 
 nois     “ 24 27 224 31” 
 
- La prova de resistencia, a partir dels 14 anys, serà el test de Cooper :    durant 12’ 
recorre la distància que es detalla.  
- La prova de F .braços  podria ser qualsevol d’aquestes dues : flexió mantinguda a la 
barra o llançament de p. medicinal. 
- Si no es poden fer les proves físiques, caldrà presentar  un justificant  mèdic on consti 
el motiu i l’activitat que no es pot fer. 
- En cas de dupte consulteu al seminari el mateix dia del lliurament de notes. 
 


