
 

  1r ESO C     

DEPARTAMENT  1ra avaluació  2na avaluació  pendents cursos anteriors 

Geografia i història 

DOSSIER AMB TEORIA I ACTIVITATS.  
 

LES ACTIVITATS, REALITZADES DE MANERA 

CORRECTA, S’HAN DE LLIURAR EN LA 

DATA DE SETEMBRE ESTABLERTA 

(CONSULTAR CALENDARI A LA PÀGINA 

WEB DE L’IES). 

 

EL PROFESSOR ENVIARÀ EL DOSSIERS PER 

CORREU ELECTRÒNIC A L’ALUMNAT I 

TAMBÉ HI HAURÀ UNA CÒPIA IMPRESSA 

QUE ES PODRÀ RECOLLIR AL CENTRE, SI 

ÉS NECESSARI.  

DOSSIER AMB TEORIA I 

ACTIVITATS.  
 

LES ACTIVITATS, REALITZADES 

DE MANERA CORRECTA, S’HAN 

DE LLIURAR EN LA DATA DE 

SETEMBRE ESTABLERTA 

(CONSULTAR CALENDARI A LA 

PÀGINA WEB DE L’IES). 

 

EL PROFESSOR ENVIARÀ EL 

DOSSIERS PER CORREU 

ELECTRÒNIC A L’ALUMNAT I 

TAMBÉ HI HAURÀ UNA CÒPIA 

IMPRESSA QUE ES PODRÀ 

RECOLLIR AL CENTRE, SI ÉS 

NECESSARI.  

 

Matemàtiques 

La feina de recuperació de setembre la 

trobareu AL CLASSROOM de l’assignatura 

i s’enviarà per correu electrònic a cada 

alumne. 

T’has de presentar a l’examen de dia 2 

de setembre de 2020 a les 12:30h amb 

la feina feta.  

La feina de recuperació de 

setembre la trobareu AL 

CLASSROOM de l’assignatura i 

s’enviarà per correu electrònic 

a cada alumne. 

T’has de presentar a l’examen 

de dia 2 de setembre de 2020 

a les 12:30h amb la feina feta.  

 

Educació física 

La feina de recuperació de setembre la 

trobareu AL CLASSROOM de l’assignatura 

La feina de recuperació de 

setembre la trobareu AL 

 



i també tindreu una còpia a la consergeria 

de l’Institut. 

CLASSROOM de l’assignatura i 

també tindreu una còpia a la 

consergeria de l’Institut. 

Llengua catalana i 

literatura 

La informació següent la trobareu: 
-Al classroom 
-A la pàgina web de l’institut 
-Al vostre correu personal de l’IES 
Es recomana fer: 
-10 dictats: són els que trobaràs a 
l’apartat Ortografia de cada tema del 
llibre de text. 
-10 copiats: són els que trobaràs a 
l’apartat Tipus de texts de cada tema del 
llibre de text. 
-3 redaccions: 

a) Un text expositiu 
b) Un text descriptiu 
c) Un text narratiu 

-Les 4 avaluacions que trobaràs al llibre 
de text després de cada dos temes  
(1 i 2 - 3 i 4 - 5 i 6 - 7 i 8). 
-Lectura d’un llibre de la llista del curs 
19/20 que no hagis llegit durant el curs. 
Has de resumir la història, descriure els 
personatges principals i escriure una 
opinió personal de la lectura. 

Si presentes aquestes tasques pots 
optar a un 10% de la nota. Ho pots 
presentar en paper el dia que vinguis 
a fer l’examen o en format digital a 
través del classroom abans de l’hora 

   



de l'examen. 

Educació plàstica, 

visual i audiovisual 

Tasques de recuperació al Classroom.  Tasques de recuperació al 

Classroom. 

 

Física i química 

     

Llengua castellana i 

literatura 

DOSSIER ENVIAT A L’ALUMNE PER 

CORREU ELECTRÒNIC 

ACS RECOGERLO EN EL IES 

 

DOSSIER ENVIAT A L’ALUMNE 

PER CORREU ELECTRÒNIC 

ACS RECOGERLO EN EL IES 

 

 

Llengües estrangeres 

ALUMNE JOSE ANTONIO: Feina de 

recuperació al classroom i enviada a cada 

alumne per correu electrònic. 

 

PEDRONA SEGUÍ:  

Els alumnes tendran a la seva disposició un 

dossier fotocopiat a consergeria del 

centre. El podran recullir el dia de 

l’entrega de notes. El dossier ja conté els 

continguts corresponents a tot el curs. 

Només cal que indiquin l’assignatura i nom 

del professor. El dossier tendrà un valor 

del 20 % de la  nota de setembre i s’ha 

de lliurar emplenat el dia de l’exàmen. 

ALUMNE JOSE ANTONIO: 

Feina de recuperació al 

classroom i enviada a cada 

alumne per correu electrònic. 

 

Alemany 

     

Religió catòlica 

     



Tecnologia       

Filosofia       

Biologia i Geologia  Els alumnes del grup flexible hauran de 

recollir un dossier al centre i lliurar-el día 

del examen (1 de Setembre a les 8'00) 

   

Economia       

Llatí i grec       

Música  Dossier de recuperació enviat a l’alumne 

per correu electrònic i també el podrà 

trobar a consergeria. 

   

 


