RECUPERACIONS 2n ESO- setembre 2017
MATÈRIA
ALEMANY

ANGLÈS

CASTELLÀ
GRUP GRAN

CASTELLÀ
GRUP PIM

TREBALL DE RECUPERACIÓ
Dossier que l’alumne passarà a recollir pel
departament de llengües estrangeres
Cal comprar i fer el llibre ‘HOLIDAY
ENGLISH 2ºESO STUD PACK CAT 3ED’
(ISBN 9780194014557). També cal repassar el
contingut de la materia treballat a classe durant
el curs.
Realización del cuaderno: BLOC de
actividades, Vigía, ed. Teide ISBN 978-84-3079086-9
Repasar los contenidos de la unidad 1 a la 6
del cuaderno de curso. Leer la novela “El
crimen de la hipotenusa” ed. Planeta.
ISBN:9788408090601

CATALÀ

-Quadern BLOC d’activitats de 2r d’ESO de
Teide ISBN: 978-84-307-9083-8.

CATALÀ

Acabar el llibre del curs

GRUP GRAN
GRUP PIM2

EDUCACIÓ FÍSICA

EVP

FÍSICA I QUÍMICA

Dossier que lliurarà el professorat de la
matèria:
1.- Treball de seguiment d’un esport a escollit
entre els realitzats durant el curs: Handbol,
Bàsquet o Atletisme generalitats
2.- Omplir la plantilla de seguiment de
l’entrenament per poder realitzar el test de
condició física el dia de la prova de
recuperació
Els alumnes han de realitzar les activitats
d’un dossier (50%) que es trobarà a la venda
a la Consergeria del centre a partir del 26 de
juny del 2017.

Dossier que lliurarà a l’alumnat la tutora del
grup

MATEMÀTIQUES
Grup gran i PIM2

Racontez vos vacances, vos projets, vos rêves,
une histoire...
Ajoutez, si vous voulez, des images.
Fer el dossier que podran trobar a la
consergeria del centre i entregar-lo el dia
de l'examen de setembre.

RELIGIÓ

Fer els treballs no realitzats o no aprovats al
llarg del curs.
Cada alumne tindrà el seu llistat particular.

FRANÇAIS

PROVA DE RECUPERACIÓ
La matèria a examinar serà la treballada
al dossier.
Al setembre hi haurà un examen final
en el que s’avaluarà el vocabulari, la
gramàtica, la comprensió lectora i
l’expressió escrita.
60% examen + 40% llibre Holiday
English a lliurar dia examen.
- Entrega del cuaderno y examen cuyo
contenido corresponderá con el
trabajado por el alumno en el cuaderno
de recuperación.
Realizar un examen sobre el contenido
del cuadernillo y entregar un resumen
del argumento del libro de lectura y
redactar una valoración personal. La
extensión de ambos apartados no debe
superar las 400 palabras
El dia de l’examen cal entregar el
quadern Bloc fet
Entregar el treball del llibre fet el dia de
l’examen

- Test de condició física: Resistència
aeròbica : 15 min.
Criteris d’avaluació: Carrera contínua
sense parar.

S’hauran de presentar a una prova
(50%) teòrica i pràctica amb el material
de dibuix (llapis de colors, escaires,
compàs, ...). En aquesta prova es
desenvoluparan activitats realitzades al
dossier.
És condició indispensable per qualificar
amb suficient que la mitjana aritmètica
del dossier i la prova sigui de 5 sobre
10, essent la nota parcial mínima de 4.
Lliurar el dossier de recuperació (40%)
Examen corresponent a tota la matèria
impartida (60%)
Entregar el deure d’estiu i petita provaentrevista a partir del mateix.
Examen de setembre.
El dossier pujarà fins a un punt si la
nota de l’examen es superior o igual a
4
Lliurar els treballs no realitzats o no
aprovats al llarg del curs.
Cada alumne tindrà el seu llistat
particular.

CIÈNCIES SOCIALS

TECNOLOGIES

OPTATIVES DE
REFORÇ DE
CATALÀ I
MATEMÀTIQUES

•

•

Dossier que es recollirà a la consergeria del
centre
-Es realitzarà una trobada entre el
professor i l’alumne o alumna que no
hagi superat la matèria i en aquesta es
marcaran les tasques a realitzar en
funció dels motius pels que no s’ha
superat la matèria.
- El professor donarà un escrit amb les
tasques a realitzar a l’alumne o al seu
tutor, el signaran i el professor es
quedarà una còpia com justificant de
recepció i compromís.

Presentació del dossier (50%) i prova
escrita (50%)
-El dia establert, es recolliran les
tasques pactades, i el professor
realitzarà preguntes relacionades amb
aquestes tasques.

Es recuperen recuperant les matèries de
català à i matemàtiques respectivament

El lliurament dels treballs de recuperació es farà sempre al professor/a
encarregat/da de la matèria i el dia indicat per a la prova de recuperació al
setembre, encara que no estigui previst fer un examen. La data i l’hora
apareixeran publicades a la pàgina web del centre a finals de juny.
Es recomana a l’alumnat que ha de recuperar matèries al setembre que conservi
els llibres corresponents durant l’estiu.

