RECUPERACIONS 4t ESO- setembre 2018
MATÈRIA
ALEMANY
ALTERNATIVA A LA
RELIGIÓ (Servei
comunitari)
ANGLÈS

BIOLOGIA-GEOLOGIA (4t B
i C)

BIOLOGIA (4t A)

TREBALL DE RECUPERACIÓ

PROVA DE RECUPERACIÓ

Dossier que l’alumne passarà a recollir pel
departament de llengües estrangeres

La matèria a examinar serà la treballada al dossier.
Hi haurà diferents tipus d’exercicis, tal i com apareix al
dossier: vocabulari, gramàtica, sintaxi.
Lliurar els treballs no realitzats o no aprovats al llarg del
curs.
Cada alumne tindrà el seu llistat particular.

Fer els treballs no realitzats o no aprovats al
llarg del curs.
Cada alumne tindrà el seu llistat particular.
Cal comprar i fer el llibre ‘HOLIDAY ENGLISH
4ºESO STUD PACK CAT 3ED’ (ISBN
9780194014571). També cal repassar el
contingut de la matèria treballat a classe
durant el curs.
Completar el dossier d’exercicis del llibre (el
llistat el lliura la professora de la matèria)
Dossier que donarà en mà als alumnes que
hagin suspès la professora de la matèria.

(4t A, B , C, D i E)

Presentar en septiembre el cuaderno BLOC de
actividades 4º ESO, Vigía, ed. Teide ISBN 97884-307-9168-2

CATALÀ
Grups B, C, D i E

Bloc d’activitats 4t ESO. Llengua catalana i
literatura, Editorial Teide. ISBN: 978-84307-9165-1

CATALÀ
Grup A

Acabar el llibre del curs

CASTELLÀ

EDUCACIÓ FÍSICA

ECONOMIAEMPRENEDORIA

Dossier que lliura el professorat de la matèria:
Treball de seguiment d’un esport a escollir
entre els realitzats durant el curs: rugbi,
handbol, bàsquet, voleï o futbol
2.- Omplir la plantilla de seguiment de
l’entrenament per poder realitzar el test de
condició física el dia de la prova de recuperació

Al setembre hi haurà un examen final
en el que s’avaluarà el vocabulari, la gramàtica, la
comprensió lectora, l’expressió escrita i la comprensió
auditiva
60% examen + 40% llibre Holiday English a lliurar dia
examen
Es farà un examen al setembre. L’examen val un 70% i el
dossier el 30% de la nota global.
Es farà un examen al setembre. L’examen val un 70% i el
dossier el 30% de la nota global.
El alumno, además de entregar el bloc de actividades,
tendrá un examen cuyo contenido se corresponderá con
los temes trabajados en classe durante el curso. 60%
examen y 40% bloc de actividades
El dia de l’examen cal entregar el quadern de vacances
fet
Examen 60% de la nota final
Treball estiu (cal lliurar-lo el dia de l’examen) 40% de la
nota final

- Test de condició física: Resistència aeròbica :20 min.
Criteris d’avaluació:
- Carrera contínua sense parar.
- Distància mínima a recórrer els primers 12 minuts :
nois 18 voltes (2.300 m), noies 15 voltes (1.800 m)

Dossier que lliura el profesor de la materia

Presentació del dossier d’estiu

LLegir el llibre de Espinosa , A. Tot el que

Fer un resum del llibre per capítols, senyalant
les paraules considerades "filosófiques" ( que
provoquen reflexió) tot cercant el seu
significat.

L'examen constarà d’una prova sobre la lectura que
inclourà comentar un fragment del text, una
comprensió de vocabulari, un raonament sobre el que
es planteja al text i una argumentació sobre alguna idea
que la lectura pugui ajudar a raonar.
S'ha de lliurar al professor de filosofia de la matèria el
treball de la lectura com a condició per presentar-se a
l'examen .

FÍSICA I QUÍMICA

Dossier que lliurarà a l’alumnat el tutor/a del
grup (30%)

Examen corresponent a tota la matèria impartida (70%)

FRANÇAIS

Racontez vos vacances, vos projets, vos rêves,
une histoire...
Ajoutez, si vous voulez, des images.

podríem haver estat tu i jo si no
fóssim tu i jo Ed Grijalbo

FILOSOFIA

Entregar el deure d’estiu i petita prova-entrevista a
partir del mateix.
Prova global de curs, similar a la de juny.

INFORMÀTICA

Cal fer els següents treballs:
a) Una presentació prezzi sobre algun tema
esportiu.
b) Un joc de Scratch.
c) Pràctiques sobre el full de càlcul i
processadors de textes que hi ha en el
moodle de l’institut (apartat informàtica
de 4t)

En la data que s’indiqui caldrà explicar com s’han fet
aquestes pràctiques i fer-ne algunes en un ordinador.

Examen sobre els temes següents:
1. Evolució del vocalisme i del consonantisme.
2. Mots patrimonials i cultismes.
3. Llatinismes i locucions llatines.
4. Hel·lenismes: ètims grecs i cultismes derivats.
Examen de setembre + lliurament del dossier
(és indispensable que el dossier estigui complet)

LLATÍ

Dossier amb exercicis que s’indicaran a
l’alumnat.

MATEMÀTIQUES
4t B, C, D i E

Fer el dossier que podran trobar penjat al
Moodle i entregar-lo el dia de l'examen de
setembre.

MATEMÀTIQUES 4t A

Quadern Pont de matemàtiques 3r ESO
(ed. Nadal)

Examen al setembre

SOCIALS

Dossier que es recollirà a la consergeria del
centre

Presentació del dossier (50%) i prova escrita (50%)

(4t B , C , D i E)

SOCIALS

Completar el dossier d'apunts de la matèria
Completar el dossier de les Preguntes de repàs

(4t A)

TECNOLOGIES

PROJECTE DE RECERCA

•

•

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.
Caldrà fer el dossier del projecte

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.
- Per qualsevol dubte al respecte enviar correu a
dmir3@xtec.cat

Lliurar el dossier a la secretaria del centre el dia 3 de
setembre abans de les 14:00 hores

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.

