
 

  3r ESO D     

DEPARTAMENT  1a avaluació  2a avaluació  pendents cursos anteriors 

Geografia i història 

     

Matemàtiques 

     

Educació física 

CONSULTAR FEINA AL MOODLE. 

RECUPERACIÓ SETEMBRE. 

CONSULTAR FEINA AL MOODLE. 

RECUPERACIÓ SETEMBRE. 

CONSULTAR FEINA AL MOODLE. 

RECUPERACIÓ PENDENT 2n ESO 

Llengua catalana i 

literatura 

 
T’has de presentar a l’examen de dia 1 de setembre de 2020 a les 
12:30h. 
 
Es recomana: 
-Fer la feina que trobaràs a la carpeta del classroom “Feina d’estiu” 
-Fer les 4 avaluacions que trobaràs al final de cada dos temes del llibre 
de text: avaluació 1-2, 3-4, 5-6 i 7-8. 
-Lectura d’un llibre de la llista del curs 19/20 que no hagis llegit. L’has 
de lliurar seguint les instruccions de “com fer un vídeo” que trobaràs en 
el Classroom. 

Si presentes aquestes tasques pots optar a un 10% de la 
nota. Ho pots presentar en paper o en format digital a través del 
classroom. 
 

Mirar la feina del curs anterior (2n 

ESO) 

Educació plàstica, 

visual i audiovisual 

Tasques de recuperació al 

Classroom. 

Tasques de recuperació al 

Classroom. 

 



Física i química 

Les tasques de recuperació pots 

trobar-les consultant el blog del 

departament: 

http://iescanpeublancfq.blogspot.com/ 

Aquestes tasques comptaran un 30% 

de la nota. 

Les tasques de recuperació pots 

trobar-les consultant el blog del 

departament: 

http://iescanpeublancfq.blogspot.com/ 

Aquestes tasques comptaran un 30% 

de la nota. 

Les tasques de recuperació pots 

trobar-les consultant el blog del 

departament: 

http://iescanpeublancfq.blogspot.com/ 

Aquestes tasques comptaran un 30% 

de la nota. 

Llengua castellana i 

literatura 

DOSSIER ENVIAT A L’ALUMNE PER 

CORREU ELECTRÒNIC 

DOSSIER ENVIAT A L’ALUMNE PER 

CORREU ELECTRÒNIC 

DOSSIER ENVIAT A L’ALUMNE PER 

CORREU ELECTRÒNIC 

Llengües estrangeres 

Dossier enviat per correu electrònic, 
penjat a classroom i imprès a 
consergeria en els casos necessaris.. 
Entregar el dossier el dia de l’examen 
dia 1 de setembre a les 14:00h. El 
dossier val un 20% i l’examen val un 80 
% (Use of English 40% / Writing 20% / 
Reading 20%) 
 
 
 

Dossier enviat per correu electrònic, 
penjat a classroom i imprès a 
consergeria en els casos necessaris.. 
Entregar el dossier el dia de l’examen 
dia 1 de setembre a les 14:00h. El 
dossier val un 20% i l’examen val un 80 
% (Use of English 40% / Writing 20% / 
Reading 20%) 
 
 
 

Dossier enviat per correu electrònic, 
penjat a classroom i imprès a 
consergeria en els casos necessaris.. 
Entregar el dossier el dia de l’examen 
dia 1 de setembre a les 14:00h. El 
dossier val un 20% i l’examen val un 80 
% (Use of English 40% / Writing 20% / 
Reading 20%) 
 

Alemany 

     

Religió catòlica 

     

Tecnologia  Les activitats de recuperació de 

setembre pots trobar-les al: 

 

Moodle - TECNOLOGIA 3r  ESO 

Joan Carles Lorente 

RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 

Les activitats de recuperació de 

setembre pots trobar-les al: 

 

Moodle - TECNOLOGIA 3r  ESO 

Joan Carles Lorente 

RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 

No hi ha alumnes pendents. 

http://iescanpeublancfq.blogspot.com/
http://iescanpeublancfq.blogspot.com/
http://iescanpeublancfq.blogspot.com/


 

-ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

SETEMBRE. 

Aquestes activitats (1ª i 2ª 

avaluació), una vegada 

contestades, s’han d’entregar a la 

tasca: 

- Entrega ACTIVITATS DE 

RECUPERACIÓ SETEMBRE. 

Els alumnes que no disposin de 

recursos informàtics, podran recollir 

el dossier a la consergeria de 

l’institut. 

La data màxima d’entrega (moodle 

o presencialment), serà el dimarts 1 

de setembre a les 11:00 que és 

l’hora assignada al departament 

de Tecnologia per realitzar 

l’examen de recuperació de 

setembre. 

Per aprovar la Tecnologia s’han de 

presentar correctament les 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

SETEMBRE. No hi haurà cap prova 

escrita. 

 

 

-ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

SETEMBRE. 

Aquestes activitats (1ª i 2ª 

avaluació), una vegada 

contestades, s’han d’entregar a la 

tasca: 

- Entrega ACTIVITATS DE 

RECUPERACIÓ SETEMBRE. 

Els alumnes que no disposin de 

recursos informàtics, podran recollir 

el dossier a la consergeria de 

l’institut. 

La data màxima d’entrega (moodle 

o presencialment), serà el dimarts 1 

de setembre a les 11:00 que és 

l’hora assignada al departament 

de Tecnologia per realitzar 

l’examen de recuperació de 

setembre. 

Per aprovar la Tecnologia s’han de 

presentar correctament les 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

SETEMBRE. No hi haurà cap prova 

escrita. 

 

Filosofia       

Biologia i Geologia  Les tasques de recuperació estaran 

penjades al classroom de 

l’assignatura. També seran 

enviades per e-mail als alumnes 

Les tasques de recuperació estaran 

penjades al classroom de 

l’assignatura. També seran 

enviades per e-mail als alumnes 

No hi ha alumnes amb pendents. 



que han de recuperar.  

Adam Loaiza: A més de per mail i 

al classroom, les tasques estaran 

impreses a consergeria del centre. 

 

Les activitats seran entregades el 

dia de l’examen, que serà dia 1 

de setembre a les 8h. En cas 

d’entregar-les, pots optar a un 

20% de la nota. 

que han de recuperar.  

Adam Loaiza: A més de per mail i 

al classroom, les tasques estaran 

impreses a consergeria del centre. 

 

Les activitats seran entregades el 

dia de l’examen, que serà dia 1 

de setembre a les 8h. En cas 

d’entregar-les, pots optar a un 

20% de la nota. 

Economia       

Llatí i grec       

Música  S’enviarà el dossier al correu 

electrònic, es penjarà al Classroom i 

també tendran l’opció de recollir-ho 

en paper a l’IES. 
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electrònic, es penjarà al Classroom i 

també tendran l’opció de recollir-ho 

en paper a l’IES. 

S’enviarà el dossier al correu 

electrònic, es penjarà al Classroom i 

també tendran l’opció de recollir-ho 

en paper a l’IES. 

 


