
 
 

 

 
FEINES A PRESENTAR A LES RECUPERACIONS DE LA PRIMERA AVALUACIÓ I CURSOS ANTERIORS.  

Curs 18/19 

Amb l’ objectiu de facilitar la preparació de les recuperacions per part dels alumnes, s’ han de realizar 

les següents feines. Així mateix és imprescindible presentar les feines a les recuperacions  per poder 

realitzar la prova de recuperació  pel que tenen caràcter obligatori. 

                                                                                 1r ESO 

matèries Feines a presentar 

Llengua anglesa - Llistat de vocabulari unitats 1, 2 i 3. 

- Resum gramàtica unitats 1, 2 i 3. 

- Un text escrit a triar: a personal description, a description of a sport o 

a magazine article. 

Llengua castellana 4 dictados 

esquema géneros literarios 

redacción: ¿cómo usar un diccionario? 

explicación de que son: sinónimos, homófonos y antónimos y algún ejemplo 

Llengua catalana Resum de les pàgines:  20-21-13,   Oracions amb paraules estudiades 

Matemàtiques Tema 1 : ejercicios 5,29, 107 , 124 

Tema 2 : ejercicios 30 , 12a,b,c , 18, 108, 123, 127 

Tema 3 : ejercicios 114 y 116 

Biologia Fer esquema o resum tema 1 pàgines : de la 6 fins la 11. Tema : 2 : geosfera 

.Fer resum o esquema de les pàgines 32, 35,35 i resumir El cicle de les roques 

del video Gea y el ciclo de las rocas” i estudiar els apunt de geologia de 

Menorca.  

Educació Física Presentació de libreta de jocs fets a classe 

Música I Portfoli amb les activitats fetes durant el trimestre 

L'examen té una part d’ audició, una d'interpretació amb flauta dolça i una de 

teòrica 

Plàstica presentar les feines pendents 
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Geogr.-hist. Dossier de capitals i països ,  complimentació de mapes 

 

                                                                                 2n ESO 

matèries Feines a presentar 

Llengua anglesa - Llistat de vocabulari unitats 1, 2 i 3. 

- Resum gramàtica unitats 1, 2 i 3. 

- Un text escrit a triar: a story, a blog entry o an article. 

Llengua castellana resumen del “Príncipe destronado” 

4-5 dictados 

tipos de palabras y ejemplos 

esquema géneros literarios 

 

Llengua catalana Realització d´exercicis d´ortografia  

Matemàtiques Actividad número 25 “Recuperación 9 enero”. Se deben presentar un mínimo 

del 50 % de los ejercicios de cada apartado. 

Física i Química Resum o esquema tema 1 pàgines8,9,10,13,14,15,16 , 24, 25 

Exercicis : 18,21,23,69,71 

Educació Física Resum dels apunts de Condició Física “ Resistència” 

Música II Portfoli amb les activitats fetes durant el trimestre 

L’ examen té una part d’ audició, una d’ interpretació amb flauta dolça i una 

de teórica 

geog. històr. Resumir un tema del llibre 
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matèries Feines a presentar 

Llengua anglesa - Llistat de vocabulari unitats 1, 2 i 3. 

- Resum gramàtica unitats 1, 2 i 3. 

- Un text escrit a triar: a book review, a report o a discussion essay. 

Llengua castellana resumen argumentos: “libro del buen Amor”, “la Celestina” y “el conde 

Lucanor” 

cuadro comparativo mesteres medievales 

4 dictados 

Llengua catalana En relació amb la part suspesa, s’han d’entregar les següents feines: 

-Ortografia: exercicis d’ortografia de l’annex 1 del PDF de recuperació. 

-Redaccions: repetir i acabar de fer les 7 redaccions que s’han fet durant el 
trimestre  i entregar-les impreses el dia de l’examen. 

-Treball de lectura: realitzar el treball de manera satisfactòria i entregar-lo 
imprès el dia de l’examen. 

Exàmens: entregar els apunts de la teoria que entra a l’examen i fer els 
exercicis d’ortografia de l’annex 1 del PDF de recuperació. 

Matemàtiques Fer 3-4 exercicis de cada estàndard treballat. 

Biologia Tema 8 salut i sist. immunitari : esquema o resum pag. 142,143,144,145146, 

147 + resum de les diferents patologies exposades : grip, peu d’atleta, malària 

, pneumonia i tètanus. 

Tema 1 : fer resum esquema de tot el tema . Estudirar-ho tot excepte els 

teixits 

Educació Física Resum dels apunts de Condició Física “Velocitat” 

Plàstica  II Entregar les feines pendents 

Física i química Tema 1 : esquema pag 9,10,11, 16,17, exercicis 15,16,17,18,19,37 

Tema 2 : exercicis 9,11,13,16 esquema pag 40,41 

Religió Porfoli amb les activitats fetes durant el trimestre 

Geografia Relació de capitals i països i complimentació de mapes 
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                                                                                 4t ESO 

matèries Feines a presentar 

Llengua anglesa - Llistat de vocabulari unitats 1, 2 i 3. 

- Resum gramàtica unitats 1, 2 i 3. 

- Un text escrit a triar: a report, a review o a profile. 

Llengua castellana Diferenciación Romanticismo vs Realismo 

20 oraciones simples  de analisissintactico.com 

listado autores realista y obra principal 

Llengua catalana En relació amb la part suspesa, s’han d’entregar les següents feines: 

-Ortografia: exercicis d’ortografia de l’annex 1 del PDF de recuperació. 

-Redaccions: repetir i acabar de fer les 7 redaccions que s’han fet durant el 
trimestre  i entregar-les impreses el dia de l’examen. 

-Treball de lectura: realitzar el treball de manera satisfactòria i entregar-lo 
imprès el dia de l’examen. 

Exàmens: entregar els apunts de la teoria que entra a l’examen i fer els 
exercicis d’ortografia de l’annex 1 del PDF de recuperació. 

Matemàtiques 

acadèmiques 

Fer 3-4 exercicis de cada estàndard treballat.  

Matemàtiques 

aplicadas 

Fer un exercicis dels 3 primers temes de cada estàndard treballat  

Biologia Entregar dossier tema 2 

Tema 1 i 3 : fer un esquema o resum. Estudiar Geologia de Menorca 

Educació Física Resum dels apunts de Condició Física “Força” 

història Dossier amb resums 

Religió Porfoli amb les activitats fetes durant el trimestre 

Ciències aplicades Entregar la fitxa de laboratori 
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