RECUPERACIONS 1r BATXILLERAT- setembre 2016

MATÈRIA

TREBALL DE RECUPERACIÓ

ANGLÈS

Cal repassar el contingut de la matèria treballat a classe durant el curs.

BIOLOGIA

Cal repassar el contingut de la matèria treballat a classe durant el curs.
Repasar todos los contenidos sobre morfosintaxis, tipología textual y
literatura que han ido estudiando a lo largo del curso.
Leer las siguientes Novelas ejemplares: Rinconete y Cortadillo, La ilustre
fregona,El casamiento engañoso y el coloquio de los perros
- Estudi a partir del llibre de TEXT
- Lectura i aprofundiment (context, autor/a, trets principals...) de les obres
del curs:
>Tirant lo Blanc. Episodis amorosos, Joanot Martorell
>Antologia de poesia catalana
>Pedra de tartera, de Maria Barbal

CASTELLÀ

CATALÀ

DIBUIX TÈCNIC

No hi ha, però convé que l’alumne/a repassi els con-tinguts realitzats al llarg
del curs.

ECONOMIA EMPRESA

Cal repassar el contingut de la matèria treballat a classe durant el curs.
Dossier que lliura el professorat de la matèria
1.-Treball de seguiment d’un esport a olímpic a escollir.
2.- Omplir la plantilla de seguiment de l’entrenament per poder realitzar el
test de condició física el dia de la prova de recuperació

EDUCACIÓ FÍSICA

Estudiar els temes proposats al llarg del curs, per això cal un repàs de les

FILOSOFIA

activitats per temes. Recomanem seguir les pautes donades al moodle .

PROVA DE RECUPERACIÓ
Al setembre hi haurà un examen final
en el que s’avaluarà el vocabulari, la gramàtica, la comprensió
lectora i l’expressió escrita treballats durant el curs.
Examen al setembre
Examen de los contenidos mencionados.

Examen al setembre

Prova de continguts de caràcter global. En aquesta prova hi
hauran exercicis dels tres blocs de continguts de la matèria
(geometria plana, sistema dièdric i sistema axonomètric)
Examen al setembre

- Test de condició física: Resistència aeròbica : 30 min.

L’examen al Setembre serà de les competències bàsiques
filosòfiques ( saber conceptualitzar, saber argumentar, saber
comentar, en relació als temes estudiats) .

http://agora.xtec.cat/iesarnaucadell/moodle/mod/page/view.php?id=9701

FÍSICA

HISTÒRIA MÓN

Dossier penjat a la pàgina web del centre
El dossier i els materials del curs es troben al moodle de la matèria.

Examen corresponent a tota la matèria impartida
La prova consistirà en resoldre qüestions relacionades amb una
font documental: text, mapa, gràfic, etc... valorada sobre 5
punts, complementada amb la resolució de activitats de tipus
pràctic o reflexiu sobre els temes treballats al curs i al dossier
d’estiu.(5 p)

Fer tots els exemples resolts del llibre

Examen que constarà de:
1. Anàlisi sintàctica i traducció.
2. Exercici de morfologia nominal i verbal.
3. Roma: història, societat i institucions polítiques.
Examen setembre.

Fer tots els exemples resolts del llibre

Examen setembre.

LLATÍ
MATEMÀTIQUES
MATEMÀTIQUES PER
LES CIÈNCIES SOCIALS
QUÍMICA

Examen corresponent a tota la matèria impartida
Lliurar el dossier d’activitats el dia establert al calendari de

PSICOLOGIA
TECNOLOGIA
INDUSTRIAL

•

•

setembre
Repassar el contingut de la matèria que s’ha fet durant el curs i que està penjat al
moodle del centre

Examen escrit de la matèria feta durant el curs
(no cal conservar el llibre pel setembre)

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.

