
TREBALL ALUMNES QUE HAN DE RECUPERAR 
LES MATÈRIES 3r  ESO

Català

Quadern de vacances. Llengua catalana 3. Segon Cicle 
ISBN: 978-84-307-4588-3
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

Refuerzo y recuperación de Lengua 3.º ESO. Editorial Casals. ISBN: 978-84-218-3663-
7.

Cal llegir i lliurar un treball sobre una novel·la. Aquesta serà  El príncipe destronado de 
Miguel Delibes. S’ha de fer un resum de tot el text i una profunda anàlisi dels personatges 
principals.

Anglès

Quadern d’estiu:
OXFORD HOLIDAY ENGLISH 3r d’ESO. Jane Hudson. Editorial Oxford.
ISBN: 978-019-401456-4.

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:
a- Presentar-se a l’examen de recuperació de la matèria i dels verbs irregulars;
b- Presentar-se a l’examen de recuperació de la matèria (en cas d’haver aprovat els verbs 
al juny);
c- Presentar-se a la prova de verbs irregulars (en cas de no haver-los aprovat al juny).

A  més  a  més,  en  tots  els  casos,  excepte  en  el  cas  d’aquells  alumnes  que  només 
s’examinin  de  verbs,  hauran  de  portar  el  quadern  d’estiu  fet.  Recordem  que  és 
imprescindible aprovar els verbs irregulars per aprovar la matèria.

Matemàtiques

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 Matemàtiques. 3r ESO. Editorial BARCANOVA. 
ISBN : 978-84-489-2580-2
El quadern s’haurà de lliurar obligatòriament al setembre.
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Música

3rESO.Activitats Recuperació.  En l’enllaç hi trobareu les activitats de recuperació així 
com les instruccions per a la realització d’aquestes activitats. Les activitats també estan 
penjades en el Moodle de 3rESO
L’enllaç a les activiitats és: AQUÍ
 https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/13n-
Z5peEPOVUPRdAKf4121jCTsxqklJVxQKrAHC0rEM/edit

Les activitats de recuperación s’hauran de lliurar obligatòriament al setembre

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.

CIÈNCIES SOCIALS

GEOGRAFIA   2013/2014 (3r ESO)
Activitats de recuperació per a l’estiu 2014.  Cal presentar tot el material el dia de les 
proves de recuperació en un dossier degudament enquadernat. 

1. ACTIVITATS:

Bloc 1. L’espai polític
Activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de les pàgines 60 i 61 del llibre antic.
Bloc 2. L’organització de l’economia mundial
Activitats  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 de les pàgines 132 i 133 del llibre antic.
Bloc 3. Demografia, ciutats i urbanisme.
Activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6 de les pàgines 108 i 109 del llibre antic.
Bloc 4.  El sector primari
Activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de les pàgines 168 i 169 del llibre antic.
Bloc 5.  El sector secundari
Activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10 de les pàgines 216 i 217 del llibre antic.
Bloc 6.  El sector terciari
Activitats 1, 2, 3, 4, 5, de les pàgines 246 i 247 del llibre

2. MAPES:

-Elaborar un mapa polític per a cada continent (Amèrica, Europa, Àsia, Àfrica i Oceania) 
on s’hi localitzin els diferents països i les seves capitals.

3. COMENTARIS:
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-Realitzar un comentari (seguint les pautes que hem donat a classe dels documents 
següents) dels mapes, fotografies, gràfics o taules següents:
a) Doc. 10: Els estats del món segons el seu règim de llibertats (pàg. 43 llibre antic).
b) Doc. 17: Barcelona i la seva àrea metropolitana (pàg. 101 llibre antic).
c) Doc. 14: Evolució del turisme mundial (pàg. 231 llibre antic).
d) Doc. 1: Ramaderia intensiva (pàg. 152 llibre antic)

Tot i que no és imprescindible, podeu consultar el solucionari que trobareu seguint el 
següent enllaç: www.dropbox.com/l/EdD44wUs3bXDkHotKXyMH9

Biologia i Física i química

Fotocopiar dossier de cada assignatura  que està a la consergeria del centre.

Educació física

Cal fer treballs de tots els continguts fets al llarg del curs a nivell pràctic,en concret dels 
esports fets (que guardin relació amb el treballat a la classe, exemples d’exercicis fets).Així 
també, presentar el quadern fet correctament . Preparar la condició física durant l’estiu per 
ésser capaç de millorar els resultats obtinguts durant el curs. I, finalment,  presentar-se a 
l’examen teòric dels continguts donats al llarg del curs, sempre i quan s’hagi presentat 
prèviament la feina d’estiu. Temes : 1,10,4,7,12,5,6,8 i 14.

Ciutadania

Cal visionar les pel·lícules Vull ser com en Beckam, Diamants de sang, Hotel Rwanda, 
Gran Torino i V de Vendetta i realitzar una redacció sobre el contingut i les impressions de 
les pel·lícules que s’han fet al llarg del curs Cal presentar-les al setembre, en forma de 
dossier. Aquest dossier restarà com a una de les notes d’avaluació al departament de 
socials

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 3. Quadern de 
treball. Projecte 2012 FLUVIÀ, Editorial Mc GRAW HILL
ISBN 978-84-481-8246-5

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.

3

http://www.dropbox.com/l/EdD44wUs3bXDkHotKXyMH9

