
 

                                    EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA   

                                                ACTIVITATS I EXÀMENS DE RECUPERACIÓ SETEMBRE 2018 
     Curs 20172018    

 Per a més informació sobre els horaris dels exàmens de setembre o sobre els llibres de text de l’any vinent , consultar la 

nostra web:  www.insdanielblanxart.cat 

ESO 1  

MATÈRIA  ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ Examen global  

Educació Física  Lliurar treballs 

  

Examen pràctic 

Ciències de la 

Naturalesa  

Lliurar dossier d’activitats Examen de mínims sobre 

el dossier i lliurar dossier 

Ciències Socials  Lectura obligatòria: La Clau d’Aigua, de Pere Tobaruela. Barcanova Ed. Col·lecció Antaviana 

Nova, ISBN  978-84-489-2095-1 (juntament amb Llengua Catalana). 
 

Lliurar activitats contestades del llibre. 

 

Entrevista oral  

sobre el llibre 

Educació Visual i 

Plàstica  

Dossier de preparació d’examen  Lliurar dossier + examen + 

control material  

Llengua  

Castellana  

Presentar el dossier   Dossier (obligatori) i 

examen.   

Llengua Catalana  Dossier d’activitats de la Clau d’Aigua 

Editorial Barcanova ISBN 978-84-489-2095-1 

Dossier + examen.   

Matemàtiques  Lliurar dossier d’activitats.   Examen de mínims sobre 

el dossier i lliurar dossier 

Tecnologia  Lliurar dossier d’activitats del curs   SÍ   

Religió Catòlica   Escull un dels personatges i relats de la llista següent i elabora una presentació en power 

point . Has de descriure les característiques del personatge i resumir la seva historia.  

  

Abraham i el sacrifici d’Isaac  

Moisès i l’alliberament de l’esclavitud del poble  

David  i la seva lluita amb Goliat  

Salomó i la divisió del regne  

  

Per fer aquest treball pots consultar la pàgina de bibleforchildren.org 

 

La recuperació de la 

matèria consistirà en 

lliurar la feina feta a l’estiu 

i explicar (sense llegir) la 

presentació realitzada.  

Llengua Anglesa  □      AMPLIACIÓ (Treball opcional per pujar nota a ESO 2):  

        L’alumne/a pot realitzar qualsevol de les tasques o projectes que el professor proposarà i     

        que seran notificades als alumnes a final de curs. Aquest treball es tindrà en compte de    

        cara a la nota del primer trimestre. 

          

□ LECTURA:  

The Secret of the Stones  

ISBN: 9788431677077  

Junt amb la lectura treballada cal lliurar un dossier amb les “free web activities” i 
activitats de CDROM de la lectura (fent foto o còpia de l’última pantalla amb els 
resultats) a més de les activitats de “speaking” gravades en un “pen”. Els “Projects” són 
de caràcter voluntari i ajudaran a pujar nota.  

  

□ REFORÇ:  

On Holiday with English 1  

ISBN: 9788431607388  

El llibret inclou un cd d’àudio i el solucionari. Cal lliurar el llibret tot acabat amb les 
activitats de “listening” fetes i amb les corresponents autocorreccions en un color 
diferent.   

  

Examen basat en els  

continguts gramaticals i 

el vocabulari del treball 

d’estiu marcat (1 treball 

dels tres ofertats  i que 

marcarà el professorat 

de la matèria). L’examen 

serà el 50% i el treball 

l’altre 50% de la nota.  

Música  Treball “Agrupacions instrumentals   SÍ  

Ètica  Lectura del llibre d’Enric Larreula Contes per a un món millor. Editorial La Magrana, 2011. 

 ISBN: 9788482649696. 

 Lliurar activitats contestades del llibre. 
 

 

Entrevista oral 

sobre el llibre 

  

IMPORTANT: l’alumnat que hagi de recuperar Llengua catalana o castellana, a més a més, haurà de llegir de forma 

obligatòria les lectures corresponents al seu curs.  

 



 

                                    EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA   
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 Per a més informació sobre els horaris dels exàmens de setembre o sobre els llibres de text de l’any vinent , consultar la 

nostra web:  www.insdanielblanxart.cat 

ESO 2  

MATÈRIA  ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ Examen global  

Educació Física  Lliurar treballs 

 

Examen pràctic 

Ciències de la 

Naturalesa  

Lliurar dossier d’activitats.   Examen de mínims sobre 

el dossier i lliurar dossier 

Ciències Socials  Preguntes orals sobre el llibre i presentar les  activitats sobre el llibre Pedra Foguera.               

Autora: M. Carme Roca. 

Editorial:  Barca Barcanova. ISBN 978-84-489-1919-1  

 

  

Educació Visual i 

Plàstica  

Dossier de preparació examen  Lliurar dossier+ examen + 

control de material  

Llengua  

Castellana  

Lliurament del dossier d’activitats del curs. 

L’alumne/a que no entregui el dossier no té dret d’examen. 

  

Dossier (obligatori) + 

examen 50% /50% 

Llengua Catalana  Llegir i fer activitats del llibre Pedra Foguera de M. Carme Roca. 

Editorial Barca Barcanova. ISBN 978-84-489-1919-1 

Dossier (obligatori) + 

examen  

Matemàtiques  Lliurar dossier d’activitats.   Examen de mínims sobre 

el dossier i lliurar dossier 

Tecnologia  Lliurar dossier d’activitats de l’any  SÍ 

Religió Catòlica  Escull un d’aquests temes i elabora una presentació en power point . Has de resumir la 

informació i buscar les imatges adients . els temes proposats són els següents: Infància de 

Jesús/ Missatge de Jesús /Passió , mort i resurrecció de Jesús.  

 Per fer aquest treball pots consultar la pàgina de Ferc.cat, apartat de Bíblia, subapartat: 

activitats per treballar la Bíblia (Nou Testament).   

  

  

La recuperació de la 

matèria consistirà en 

lliurar la feina feta i 

explicar (sense llegir) una 

de les presentacions  

realitzades.  

  

Llengua Anglesa  □ AMPLIACIÓ (Treball opcional per pujar nota a ESO3):  

        L’alumne/a pot realitzar qualsevol de les tasques o projectes que el professor proposarà i     

        que seran notificades als alumnes a final de curs. Aquest treball es tindrà en compte de    

        cara a la nota del primer trimestre. 

           

□ LECTURA:  

Project Vampire   

ISBN:9788468210445   

Junt amb la lectura treballada cal lliurar un dossier amb les “free web activities” i activitats 
de CDROM de la lectura (fent foto o còpia de l’última pantalla amb els resultats) a més de 
les activitats de “speaking” gravades en un “pen”. Els “Projects” són de caràcter voluntari i 
ajudaran a pujar nota”.  
  

□ REFORÇ:  

On Holiday with English 1  

ISBN: 9788431607388  

El llibret inclou un cd d’àudio i el solucionari. Cal lliurar el llibret tot acabat amb les 
activitats de “listening” fetes i amb les corresponents autocorreccions en un color diferent.   
  

  

Examen basat en els  

continguts gramaticals i el 
vocabulari del treball 
d’estiu marcat (1 treball 
dels tres ofertats i que 
marcarà el professorat de 
la matèria). L’examen serà 
el 50% i el treball l’altre 
50% de la nota.  
  

A l’examen hi sortiran els 

verbs irregulars.   

Música  Treball “L’orquestra simfònica”   SÍ 

Ètica Lliurar dosser d’activitats. Preguntes orals sobre les activitats del dossier NO 

  

IMPORTANT: l’alumnat que hagi de recuperar Llengua catalana o castellana, a més a més, haurà de llegir de forma obligatòria les lectures 

corresponents al seu curs.  
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ESO 3  

MATÈRIA  ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ Examen global  

Educació Física  Lliurar treballs 

 

Examen pràctic 

Ciències de la 

Naturalesa  

Lliurar dossier d’activitats.  

  

Examen de mínims sobre 

el dossier i lliurar dossier 

Ciències Socials   Elaboració de temes vistos durant el curs. Examen basat en 

l’elaboració de temes 

vistos durant el curs.  

Llengua  

Castellana  

Lliurar dossier. Dossier (obligatori) i 

examen.   

Llengua Catalana  Dossier d’activitats i llegir un dels 3 llibres de lectura del curs i fer un resum capítol per capítol. Lliurament del dossier 

(obligatori) i examen.   

Matemàtiques  Lliurar dossier d’activitats  

  

Examen de mínims sobre 

el dossier i lliurar dossier 

Religió Catòlica  Sobre una de les cinc religions majoritàries en l’actualitat( hinduisme, budisme, judaisme, 

cristianisme i islam) fer una presentació en Power Point 

Per ferho has de seguir els punts següents: Deu, símbol, idea sobre l’home i la vida, salvació 

que proposa, ritus i festes principals, nombre de creients i països.  

La recuperació de la 

matèria consistirà en lliurar 

la feina feta  i explicar 

(sense llegir) la 

presentació realitzada.  

Llengua Anglesa  • AMPLIACIÓ (Treball opcional per pujar nota a ESO 4):  

        L’alumne/a pot realitzar qualsevol de les tasques o projectes que el professor proposarà i     

        que seran notificades als alumnes a final de curs. Aquest treball es tindrà en compte de    

        cara a la nota del primer trimestre. 

          

• LECTURA:   

Sherlock Holmes and the Red Circle   

ISBN: 9788431693732  

Junt amb la lectura treballada cal lliurar un dossier amb les activitats de CDROM de la 

lectura (fent foto o còpia de l’última pantalla amb els resultats) a més de les activitats de 

“speaking” gravades en un “pen”. Els “Projects” són de caràcter voluntari i ajudaran a 

pujar nota.  

 

• REFORÇ:  

On Holiday with English 2  

ISBN: 9788431607395  

El llibret inclou un cd d’àudio i el solucionari. Cal lliurar el llibret tot acabat  

amb les activitats de “listening” fetes i amb les corresponents autocorreccions en un color 

diferent.   

  

Examen basat en els  

continguts gramaticals i el 

vocabulari del treball 

d’estiu marcat (1 treball 

dels tres ofertats i que 

marcarà el professorat de 

la matèria). L’examen serà 

el 50% i el treball l’altre 

50% de la nota.  

  

A l’examen hi sortiran els 

verbs irregulars.   

Tecnologia  Lliurar dossier d’activitats del curs.  SÍ 

Ètica   Examen que consisteix en 

redactar una opinió 

personal sobre un tema 

treballat a classe.  

  

IMPORTANT: l’alumnat que hagi de recuperar Llengua catalana o castellana, a més a més, haurà de llegir de forma 

obligatòria les lectures corresponents al seu curs.  

 

 

 

 

 

 



 

                                    EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA   

                                                ACTIVITATS I EXÀMENS DE RECUPERACIÓ SETEMBRE 2018 
     Curs 20172018    

 Per a més informació sobre els horaris dels exàmens de setembre o sobre els llibres de text de l’any vinent , consultar la 

nostra web:  www.insdanielblanxart.cat 

 ESO 4 

MATÈRIA  ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ Examen global  

Educació Física  Lliurar treballs 

 

  

Examen pràctic 

Matemàtiques  Lliurar dossier d’activitats  Examen de mínims sobre 

el dossier i lliurar dossier 

Ciències Socials  Elaboració d’una sèrie de temes vistos durant el curs per preparar l’examen global. SÍ  

Mediació  Elaborar un treball sobre què és la mediació i explica tots els passos d’un procés de 

mediació.  

Fes una presentació en power poit sobre la mediació i els seus passos.  

  

La recuperació de la 

matèria consistirà en 

lliurar la feina feta  i 

explicar (sense llegir) la 

presentació realitzada.  

Educació Visual i 

Plàstica  

Dossier de preparació d’examen  Lliurar dossier+ examen + 

control de material  

Educació 

Éticocívica  

Lliurar dossier d’activitats  NO 

Llengua  

Castellana  

Dossier d’activitats.  Dossier (obligatori) i 

examen.   

Llengua Catalana  Dossier d’activitats  Examen i dossier 

obligatori  

Tecnologia  Lliurar dossier d’activitats del curs.  SÍ 

Informàtica  Lliurar dossier i recordar els programes utilitzats.  SÍ 

Biologia i  

Geologia  

Lliurar dossier amb tots els exercicis del curs.   Examen de mínims sobre 

el dossier i lliurar dossier 

Física i Química  

  

Lliurar dossier amb tots els exercicis del curs.  Examen de mínims sobre 

el dossier i lliurar dossier 

Llengua Francesa  Treballar el dossier de tot el curs  Revisió del dossier amb la 

professora  

Religió Catòlica  Elabora un treball escrit sobre un dels temes següents i fes una presentació en power point 

sobre un d’ells.   Els temes proposats son:  

− El dret a la vida: l’avortament o l’ eutanàsia.  

− El dret al treball : l’atur  o les desigualtats per accedir al mon del treball.  

− Les desigualtats: la desigualtat de gènere o la desigualtat econòmica (tercer i quart 

mon).  

− La família: El matrimoni com institució (matrimoni civil/matrimoni religiós) o La violència 

en l’àmbit familiar .  

−Relacions entre ciència i ètica: la manipulació genètica o les tècniques de reproducció 

assistida o la utilització de cèl·lules mare en la curació de determinades malalties.  

La recuperació de la 

matèria consistirà en 

lliurar la feina feta a l’estiu 

i explicar (sense llegir) 

una de les presentacions 

realitzades.  

  

Llengua Anglesa  • AMPLIACIÓ (Treball opcional per pujar nota a BAT 1):  

    L’alumne/a pot realitzar qualsevol de les tasques o projectes que el professor proposarà i     

    que seran notificades als alumnes a final de curs. Aquest treball es tindrà en compte de    

    cara a la nota del primer trimestre. 

 

• LECTURA:   

Akron House Mystery  

ISBN: 9788468210414  

Junt amb la lectura treballada cal lliurar un dossier amb les “free web activities” i 
activitats de CDROM de la lectura (fent foto o còpia de l’última pantalla amb els 
resultats) a més de les activitats de “speaking” gravades en un “pen”. Els “Projects” són 
de caràcter voluntari i ajudaran a pujar nota”.  
 

• REFORÇ:  

On Holiday with English 2  

ISBN: 9788431607395  

El llibret inclou un cd d’àudio i el solucionari. Cal lliurar el llibret tot acabat amb les 

activitats de “listenin fetes i amb les corresponents autocorreccions en un color diferent.   

Examen basat en els  

continguts gramaticals i el 

vocabulari del treball 

d’estiu marcat (1 treball 

dels tres ofertats i que 

marcarà el professorat de 

la matèria). L’examen 

serà el 50% i el treball 

l’altre 50% de la nota.  

  

A l’examen hi sortiran els 

verbs irregulars.  

 

 

IMPORTANT: l’alumnat que hagi de recuperar Llengua catalana o castellana, a més a més, haurà de llegir de forma 

obligatòria les lectures corresponents al seu curs.  


