
Treball d’estiu de recuperació de 
Física i Química     3r d’ESO     C.E.FAX 

Alumnes que han de recuperar aquesta part de la materia de Ciencies Naturals de tercer 
d’ESO: 

M.R. A.R.          A.L.R.           J.P.S.         M.A.P.P.

Orientacions generals: El dia de la prova escrita has de lliurar una llibreta o dossier (fulls 

enquadernats) per aquesta matèria). Ha de contenir: (b) els conceptes definits, (d) totes les 

activitats de les unitats 1 a 8 fetes, i (e) l’informe final. A la portada ha de constar la següent 

informació: Nom de l’alumne/a, Activitats de recuperació de Física i Química de 3r ESO, Nom 

del professor: Juan José Ortega.  

Treballa totes les unitats (1 a 8) per aquest ordre: llibre, definicions, activitats llibreweb, 

activitats escrites i informe final. 
a) Llibre o llibreweb: Estudia la unitat.

b) A la llibreta o dossier fes un llistat de totes les definicions dels conceptes estudiats a la

unitat. Estudia-les.

c) Cal que facis del llibreweb entrant des de Clickedu TOTES les activitats autocorrectives de

cada unitat. Para atenció especialment en les activitats finals. Pensa que el professor

tindrà la referència de les teves activitats i resultats.

d) Fes a la llibreta o dossier les activitats del llibre que lliuraràs al professor el dia de la prova

extraordinària.

Unitat1: 15, 22, 26, 31.   Unitat 2: 20, 22, 25, 26,27.  

Unitat 3: 21, 26, 31, 32, 42,.  Unitat 4: 12, 13, 19, 40, 44.  

Unitat 5: 10, 13,.  Unitat 6: 1, 4, 5, 12, 20, 29, 47. 

Unitat 7: 15, 17, 19, 28, 42, 46, 50. Unitat 8: 9, 17, 59,65, 66, 73, 74. 

Quan acabis totes les unitats: 

e) Informe final: Al final del teu treball escriuràs un resum de com has plantejat la feina: quants i

quins dies has dedicat, si has estudiat amb el llibreweb o amb el llibre de paper, si has realitzat les

activitats autocorrectives amb l’ordinador, quantes hores i dies has estudiat abans de la prova

escrita, etc...

Si tens cap dubte, el professor estarà al centre de l’Av. Can Serra fins el 29 de juliol. Pots 

fer servir la missatgeria interna de Clickedu. 

Bon estiu 


