
TREBALL ALUMNES QUE HAN DE RECUPERAR 
LES MATÈRIES 1r ESO

Català

Quadern de vacances. Llengua catalana 1. Primer Cicle 
ISBN: 978-84-307-4566-1
Editorial Teide

 Cal  tenir  molt  en  compte  que,  per  a  superar  el  curs,  és  imprescindible  de  presentar  el  
quadernet en l’examen de setembre. 
Castellà

Cuaderno  de  vacaciones:  VACACIONES  10.  1  ESO.  Lengua  castellana  y  literatura. 
Editorial Casals. ISBN: 978-84-218-5323-8
Els alumnes que han de recuperar  l’assignatura,  han de llegir  i  lliurar  un treball  sobre la 
novel·la  Colmillo blanco, de Jack London: cal fer un resum de tot el text i una profunda 
anàlisi dels personatges principals.
Cal  tenir  molt  en  compte  que,  per  a  superar  el  curs,  és  imprescindible  de  presentar  el  
quadernet i el treball de la lectura en l’examen de setembre.

Anglès

Quadern d’estiu:
OXFORD HOLIDAY ENGLISH 1r d’ESO.  Bess Bradfield. Editorial Oxford.
ISBN: 978-0-19-401454-0
El quadern s’haurà de lliurar obligatòriament al setembre, el dia de l’examen de recuperació.
Per  aprovar  la  matèria  al  setembre,  l’alumne/a  haurà  de presentar-se  a  l’examen  de 
recuperació i portar el quadern d’estiu fet.

Matemàtiques
Quadern d’estiu:

Aquest  any  el  treball  d’estiu  de  l’àrea  de  matemàtiques  és  un  dossier elaborat  pel 
departament  que podeu trobar  a  la  pàgina  web  del  Centre  d’on  podreu descarregar-lo  o 
comprar el quadern estiu

Quadern d'estiu 1 ESO. Matemàtiques

ISBN: 978-84-489-2578-9

El quadern  o dossier  s’haurà de lliurar obligatòriament al setembre
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Tecnologia

Per  recuperar  la  matèria  de  tecnologia  al  setembre,  l’alumne/a  haurà  de  presentar  un 
dossier a mà amb les preguntes del qüestionari resoltes. Les solucions estan penjades al 
moodle del centre:
http://www.xtec.cat/sesjoanpuigiferreter/ 

Al  setembre  es  realitzarà  un  examen relacionat  amb  les  preguntes  que  l’alumne/a  ha 
contestat.  La  presentació  del  dossier  el  dia  de  l’examen  és  indispensable  per  aprovar 
l’assignatura. 

Socials

-Les activitats a realitzar estan majoritàriament incloses al llibre de text de Santillana. 
-El solucionari es penjarà al Moodle corresponent a cada curs.
-Les activitats s’han de presentar en forma de dossier al setembre. Aquest dossier restarà 
com  una de les notes d’avaluació al departament de socials.

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

matèria Unitats 1, 2, 3, 4 i 5.
Mapa físic del món.

Unitats 6, 7, 11, 12 i 
13
Mapa físic del món i 
d’Espanya.

Unitats  14, 15, 16, 17.

Activit.
Fer i estudiar el mapa 
físic del món.
Pàg. 64-65: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Fer i estudiar el 
mapes físics dels 
continents i de la 
península Ibèrica.
Pàg. 104: 1 i 2.
Pàg. 162-163 : 1, 2, 4 
i 5.

Pàg. 190-191: 1, 2, 3, 
4, 5, 8, 9 i 11.
Pàg. 222-223: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8.

Naturals
RECUPERACIÓ SETEMBRE 2013/2014    CIÈNCIES DE LA NATURALESA   1r ESO

El/la vostre/a fill/a s’ha de presentar a l’examen de recuperació al setembre.

A més, l’alumne/a haurà de presentar, el dia de l’examen de recuperació, les 
activitats que se li han lliurat el dia 27 de juny (dossier).                          

Les activitats a realitzar consten de dos blocs:

 Fer tots els exercicis del dossier, llegir i contestar les preguntes dels textos. 

       És necessari que la presentació sigui ordenada i polida.
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  Estudiar cadascun dels temes indicats , principalment o amb 
especial atenció  les pàgines i preguntes especificades a la taula, per 
l’examen.
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Temes Conceptes que has d’estudiar del llibre

1.La matèria Els estats de la matèria: pàgina 4,5 del llibre
Canvis d’estat: pàgina 6,7 del llibre

2.Massa, 
volum  i 
densitat.

Unitats i instruments de mesura de la massa, volum i 
densitat.
Mesurar el volum d’un sòlid: pàgina 33 del llibre.

6.La 
hidrosfera

Com es reparteix l’aigua al nostre planeta: pàgina 88 
del llibre
El cicle de l’aigua: pàgina 92 del llibre
La contaminació de l’aigua: pàgina 94 del llibre
L’aigua potable: pàgina 94.
L’evapotranspiració en els éssers vius: pàgina 93.

5.L’atmosfera Què és l’atmosfera?: pàgina 68 del llibre.
Composició de l’aire: pàgina 70 del llibre
Fonts de contaminació: pàgina 72 del llibre
Efectes de la contaminació sobre el medi ambient: 
pàgina 74,75.
Instruments meteorològics: pàgina 77 del llibre
Com es forma un núvol?: pàgina 79

7.L’escorça 
terrestre

Tipus de roques segons el seu origen: 112,113,114.
Les propietats del minerals: 108,109.

8.La Terra un 
planeta viu

Condicions que permeten la vida a la Terra: pàgina 
124 del llibre, pregunta 1.1
Les biomolècules que formen els éssers vius: pàgina 
127 del llibre , pregunta 2.4
Estructura de la cèl·lula: pàgina128.
Tipus de cèl·lula: pàgina 129.
Funció de nutrició, relació i reproducció dels éssers 
vius: pàgina 130,131.

9.La diversitat 
dels éssers 
vius

Els grups d’éssers vius: pàgina 138.
El regne moneres: pàgina 140.
El descobriment dels antibiòtics: pàgina 143.
El regne dels protoctists: pàgina 144,145.
El regne dels fongs: pàgina 146, 147.

10.Els 
vegetals

Característiques dels vegetals i els vasos conductors: 
pàgina 152.



Educació física

Presentar, al setembre el dia de l’examen, realitzats els exercicis del QUADERN de 
l’ALUMNE dels següents temes:
2 – L’escalfament
3 – La resistència
10 – El bàsquet
12 – El voleibol

Realitzar, al setembre el dia de l’examen, les següents proves físiques:

Per obtenir un 5 - NOIES Per obtenir un 5 - NOIS

CURSA NAVETTE 5 pal·liers 6 pal·liers

ABDOMINALS  (30 segons) 17 abdominals 20 abdominals

SALT AMB ELS PEUS 
JUNTS 149 cm 160 cm

FORÇA DE BRAÇOS - 
BARRA 8 segons 15 segons

AGILITAT – 5 metres x 10 
vegades 20.5 segons 19.0 segons

FLEXIÓ DE TRONC 21 cm 18 cm

Religió

Per recuperar la matèria, els alumnes que han suspès: 

1) els dos o tres trimestres per no lliurar els dossiers i els treballs corresponents als temes 
treballats durant el curs (1-2-3-4-5-6-7-8)

- HAN DE REALITZAR UN RESUM DE CADA TEMA 

4



(amb un mínim de 5 resums per poder aprovar la matèria)
-------

Plàstica

Per recuperar la matèria, els alumnes que han suspès: 
El dia 27 de Juny  de 2014 han de recollir el llibre de text de Plàstica a l’aula de dibuix.

Han de comprar i realitzar el quadern següent:
E.Bargueño, B. Sainz, M. Sánchez, EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA. INICIACIÓ. Quadern 
de treball. Projecte 2012 FLUVIÀ, Editorial Mc GRAW HILL
ISBN 978-84-481-8236-6
El dia de l’examen de recuperació cal presentar obligatòriament el quadern i portar el llibre de 
Plàstica que se li ha deixat. No han de realitzar cap examen.
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