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Recuperació pendents de 2n d'ESO 

 
 

ALUMNES DE 3r D’ESO AMB LES CIÈNCIES NATURALS DE  
2n D'ESO PENDENTS 

 
L’alumnat de 3r d’ESO amb la matèria de Ciències de la Naturalesa de 2n d’ESO 
pendent d’aprovar haurà de fer les tasques següents: 
 
1. Elaborar un dossier amb exercicis i activitats de cada un dels temes treballats en 

la matèria de Ciències de la Naturalesa de 2n d’ESO tal com s’especifica en els 
documents adjunts. 

 
* Per a la presentació del dossier caldrà seguir la normativa d’inici de curs del 
departament: 
- S’ha d’escriure de manera ordenada els enunciats complets de cada exercici i 

a continuació les respostes corresponents.  
- Cal una bona presentació dels treballs. S’utilitzaran fulls blancs escrits a mà o 

a ordinador. No es pot escriure a llapis. 
- El dossier es presentarà dins un “folder “ o amb els fulls grapats. No 

s’acceptaran fulls solts, units amb un clip o dins d’una funda de plàstic. 
- És requisit indispensable presentar el dossier per poder realitzar l’examen de 

recuperació. 
 

* El dossier es lliurarà al professorat el mateix dia de l’examen. 
 

* Per resoldre qualsevol dubte l’alumnat pot dirigir-se al professorat de física i 
química: Olga Bernal, Montse Falcó, Esteve Juanola i Òscar Peris. 

 
2. Examen dels continguts bàsics de la matèria treballats en els exercicis i activitats 

del dossier. 
 
3. Avaluació: La nota de recuperació s’obtindrà de la nota del dossier i de la nota 

de l’examen 
 
 
 
 
Data de l’examen i lliurament del treball: dimecres 1 de febrer de 
2017 a les 15:00h a l’aula 2.5 
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Els exercicis que han de configurar el dossier són els següents (corresponen als 
llibres de text de 2n d’ESO de l’editorial Casals): 
 
FÍSICA I QUÍMICA I 
 
Tema 1: Mesurar per investigar. Pàgina 14: ex 17 

Pàgina 15: ex 24,25,26,31 i 33 

Tema 2: Propietats de la matèria. Pàgina 30: ex 11, 14 i 15. 

Pàgina 32: ex 20 i 21. 

Pàgina 34: ex 33. 

Pàgina 33: ex 21. 

Tema 3 : Mescles i solucions. Pàgina 50: ex 19, 20 23, 26 i 30. 

Tema 4: Elements i compostos.  
La matèria per dins. 

Pàgina 59:  ex 3. 

Pàgina 61: ex 6 i 11. 

Pàgina 64: ex 14. 

Pàgina 65: ex 1. 

Pàgina 66: ex 35, 36 i 37. 

Tema 5: Fenòmens químics. Pàgina 82: 12, 15, 19 i 21. 

Pàgina 83: 25. 

 
FÍSICA I QUÍMICA II 
 
Tema 1: Introducció al moviment. Pàgina 18: ex 23, 24 i 36 

Pàgina 19: ex 37, 38, 39, 40 i 44 

Tema 2: Forces. Pàgina 34: ex 19 i 20. 

Pàgina 35: ex 23, 28 i 29. 

Tema 3: La pressió. Pàgina 48:  ex 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 21. 

Pàgina 49:  ex 25, 26, 29, 32, 37 i 42. 

Tema 4: Treball i Energia. Pàgina 70: ex 19, 20, 24, 25, 27, 28 i 34. 

Pàgina 71: ex 38, 40, 42, 44 i 53. 
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Recuperació pendents de 3r d'ESO 
 
 
ALUMNES DE 4t D’ESO AMB LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS DE 

3r D’ESO PENDENTS 
 

L’alumnat de 4t d’ESO amb la matèria de Ciències de la Naturalesa de 3r d’ESO 
pendent d’aprovar haurà de fer les tasques següents: 
 
1. Elaborar un dossier amb exercicis i activitats de cada un dels temes treballats en 

la matèria de Ciències de la Naturalesa de 3r d’ESO (biologia i geologia i física i 
química) i tal com s’especifica en els documents adjunts (aquest document s’ha 
repartit a cada alumne/a personalment) 

 
* Per a la presentació del dossier caldrà seguir la normativa d’inici de curs del 
departament: 

- S’ha d’escriure de manera ordenada els enunciats complets de cada exercici i a 
continuació les respostes corresponents.  

- Cal una bona presentació dels treballs. S’utilitzaran fulls blancs escrits a mà o a 
ordinador. No es pot escriure a llapis. 

- El dossier es presentarà dins un “folder “ o amb els fulls grapats. No 
s’acceptaran fulls solts, units amb un clip o dins d’una funda de plàstic. 

 
 
El dossier es lliurarà al professorat de física i química (Olga Bernal) el 
dimecres 1 de febrer de 2017 a les 15:00 hores a l’aula 2.5. 
 
 
* Per resoldre qualsevol dubte l’alumnat pot dirigir-se al professorat de física i 
química: Olga Bernal, Montse Falcó, Esteve Juanola i Òscar Peris  
 
 
2. Avaluació: La nota de recuperació s’obtindrà de la nota del dossier.  La nota final 

de la matèria de Ciències de la Naturalesa, s’obtindrà fent la mitjana entre els 
dossiers de cadascuna de les matèries: biologia i geologia i física i química. 

 


