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Recuperacions setembre 2012

Llengua i Literatura Catalanes 
 
-Feina d’estiu:  

Lectura i quadern de treball. Són un requisit obligatori per poder fer l’examen extraordinari de setembre i s’han 

de lliurar al començament d’aquesta prova.  

-Examen de setembre: 

- Preguntes sobre la lectura d’estiu  

- Preguntes sobre les qüestions bàsiques del temari de llengua i literatura.  

 

 

Llengua i Literatura Castellanes 
 

Els alumnes suspesos han de realitzar obligatòriament un quadern de treball i han de presentar-se a l’examen 
de setembre. Les dues activitats s’avaluaran globalment. 
 
 

Matemàtiques 
 
-Examen de setembre.  
 
-Presentar el treball de repàs d’estiu.  
 
Observacions: Els exercicis de matemàtiques de repàs són un requisit obligatori per a poder fer l’examen 
extraordinari de setembre i s’entregaran al començament d’aquesta prova. 
 
 

Anglès 
 
-Treball d’estiu. 
-Examen de setembre: sobre els mateixos continguts i la mateixa estructura que la prova de recuperació del 
mes de juny. 
 
La feina a realitzar durant l’estiu la donaran els tutors el dia de lliurament de les notes finals de juny i els 
alumnes també la podran consultar a la plataforma MOODLE des del 26 de juny. 
 
Els continguts i estructura de les proves ja es van donar als alumnes per la convocatòria del mes de juny i es 
poden consultar a la plataforma MOODLE. 
 
 

Francès 
 
3r ESO 
Examen: Per tal de preparar l’examen caldrà repassar les activitats i textos del llibre Action XXI.1 Dossiers 5 i 
6. 
 
4t d’ESO 
Examen: Per tal de preparar l’examen caldrà repassar les activitats i textos del llibre Action XXI 2. Dossiers 
3,4,5 i 6 i el material dossier 8 On sort? treballat a classe. 
 



 
 

  
 

 

2 
c. Menorca, 55  08020 Barcelona  Tel. 93 314 96 11  Fax. 93 305 19 54  www.xtec.cat/iesbernatmetge 

Recuperacions setembre 2012

Clàssiques 
 
Cultura Clàssica 3r d’ESO: 
Dossier en què l’alumne haurà de resumir els conceptes principals de la unitat i realitzar les activitats 
corresponents. Aquest dossier es lliurarà el dia assignat a la professora Verònica Llerena. 
 
Llatí 4t d’ESO : 
Dossier on han de demostrar que han assolit conceptes bàsics de sintaxi catalana-llatina, familiarització amb 
el vocabulari llatí i traducció i conceptes bàsics d’ història, cultura i mitologia clàssica. Els treballs se’ls lliurarà 
als diferents tutors. 
 
 

Religió 
 
1r d’ESO: La realització d’un dossier de treball que recull els conceptes bàsics que hem après de la matèria 
durant tot el curs, i un examen. 
 
2n d’ESO: La realització d’un dossier de treball que recull els conceptes bàsics que hem après de la matèria 
durant tot el curs, i un examen 
 
4t d’ESO: La realització d’un dossier de treball que recull els conceptes bàsics que hem après de la matèria 
durant tot el curs, i un examen 
 
 

Tecnologia 
 

S1A, S1B i S1D: Fer tots els exercicis dels temes 1, 2, 3, 4 i 5. 
S1C: Escriure el procés tecnològic per crear un clauer de fusta. 
 
S2A,S2B i S2C: Fer tots els exercicis dels temes 1, 2, 3, 4 i 5. 
 
S3A i S3B: Fer una pàgina web amb el llenguatge HTML. 
S3C: Preguntes dels temes 3 i 4. 
 
S4: Alumnes: Ivan Morales i Mohamed Aallam. Les preguntes dels temes 1, 2 i 3. 
Alumne: Joel Jáñez . Les preguntes dels temes 3, 4, 5 i 6. 
 
 

Informàtica 
 
4t d’ESO:  
Examen setembre.  
 
Treball escrit de totes les preguntes teòriques del llibre corresponents als temes: 1, 2, 3 i 4.  
 
Observacions: la presentació de les preguntes teòriques és una tasca imprescindible per a poder fer l’examen 
de setembre. 
 
Grup de M. Servera 
Fer tots els treballs i exercicis fets durant el curs. 
 
 



 
 

  
 

 

3 
c. Menorca, 55  08020 Barcelona  Tel. 93 314 96 11  Fax. 93 305 19 54  www.xtec.cat/iesbernatmetge 

Recuperacions setembre 2012

Filosofia 
 
Les matèries de Ciutadania de 3r i Ètica de 4t es recuperaran amb la presentació del dossier del curs.  
 
S34: La recuperació de la matèria Projecte III (Filosofia) consistirà en l’entrega d’un dossier de treball amb els 
continguts generals de tot el curs. 
 
 

Ciències Socials 
 
Els alumnes suspesos han de realitzar obligatòriament un quadern de treball i han de presentar-se a l’examen 
de setembre. Les dues activitats s’avaluaran globalment. 
 
 

Visual i Plàstica 
 
2n d’ESO 
Examen: Global de les 6 unitats. 
Treballs: Cal presentar els dossiers de les 6 unitats. 
3r d’ESO 
Examen: Global de les unitats 2, 4 i 5. 
Treballs: Cal presentar tots els treballs demanats durant el curs de les unitats 2, 4 i 5. 
 
 

Orientació 
 
OPTATIVES 
L’alumnat que hagi suspès una optativa del Seminari d’Orientació, per tal de recuperar-la haurà de  
presentar el treball amb les activitats encomanades en el moment del lliurament de les qualificacions finals de 
juny. 
Realitzar l’examen extraordinari de l’optativa suspesa en la data fixada. 
La qualificació final s’obtindrà de la valoració global del treball amb les activitats i de l’examen de setembre. 
 
 
TREBALL DE RECERCA DE 4t d’ESO 
L’alumnat que hagi suspès el Treball de Recerca de 4t d’ESO  per tal de recuperar-lo haurà de realitzar 
l’examen extraordinari al setembre. 
 
 

Música 
 
1r i 3r d’ESO 
-Interpretació amb flauta d’una de les dues peces interpretades al concert de Sant Jordi. 
-Prova escrita amb preguntes bàsiques dels següents temes:  
 

1r d’ESO fins tema 6 inclusiu 
3r d’ESO fins tema 4 inclusiu 

 
4t d’ESO 
-Presentar els treballs pendents 
-Treball sobre Música de cinema (entre 10 i 15 pàgines) 
-Prova  escrita amb preguntes bàsiques sobre música de cinema.  
 



 
 

  
 

 

4 
c. Menorca, 55  08020 Barcelona  Tel. 93 314 96 11  Fax. 93 305 19 54  www.xtec.cat/iesbernatmetge 

Recuperacions setembre 2012

Educació Física 
 
-Treball d’estiu : omplir el dossier ( 1r i 2n ), treballs ( 3r i 4t ).  3 punts 
- Proves de setembre : realització de les següents proves físiques.   7 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” 
 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 resistència a partir dels 14 anys serà el test de Cooper : durant 12’ córrer la distància que es 
detalla.  
 
 

Física i Química 
 
2n, 3r i 4t d’ESO: hauran de realitzar una prova escrita al mes de setembre i presentar la feina de vacances 
indicada a la taula següent: 
 

CURS  FEINA DE VACANCES 

2n  Dossier i /o llistat d’activitats del llibre digital 
3r Dossier d’activitats 
4t Dossier i /o llistat  d’activitats 

 
Els alumnes hauran de presentar obligatòriament les activitats o dossier treballats durant l’estiu i realitzar la 
prova escrita. És imprescindible la presentació del dossier per poder realitzar l’examen. 
 
 

Ciències Naturals 
 
1r d’ESO 
Els alumnes que es presentin a la convocatòria d’avaluació extraordinària del mes de setembre hauran de 
lliurar al professorat avaluador la feina d’estiu consistent en un dossier dels principals continguts i activitats 
realitzades durant el curs. La presentació del dossier serà en data i hora concertada. 
La feina a realitzar durant l’estiu la donaran els tutors el dia de lliurament de les notes finals de juny . 
 
3r d’ESO 
CIÈNCIES NATURALS 
Els alumnes que es presentin a la convocatòria d’avaluació extraordinària del mes de setembre hauran de 
lliurar al professorat avaluador la feina d’estiu consistent en un dossier dels principals continguts i activitats 
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realitzades durant el curs i posteriorment i haurà un examen sobre el contingut del dossier. És imprescindible 
la presentació del dossier per poder realitzar l’examen. 
 
OPTATIVA  
Els alumnes que es presentin a la convocatòria d’avaluació extraordinària del mes de setembre hauran de 
presentar el dossier complert i ben realitzat. La presentació del dossier serà en data i hora concertada. 
El dossier el donaran els tutors el dia de lliurament de les notes el final de Juny. 
 
4t d’ESO 
 Els alumnes que es presentin a la convocatòria d’avaluació extraordinària del mes de setembre hauran de 
realitzar com a feina d’estiu les activitats de síntesi dels temes 1,2,3,5,6 i 7. Hauran de presentar aquestes 
activitats el dia de l’examen. És imprescindible la presentació del dossier per poder realitzar l’examen. 
Les preguntes de l’examen seran sobre els resums del temes anteriors. 


