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CONTINGUTS DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA 
 

L’alumne/a que no hagi superat la matèria en convocatòria ordinària haurà d’examinar-se de 
tots els continguts treballats al llarg del curs 2016-2017 (caldrà mirar el llibre i els apunts de 
pissarra): 
 

 Unitat 1. Conversió d’unitats, Sistema Internacional d’unitats. 

 Unitat 2. Gasos i dissolucions (Lleis de gasos, teoria cinètica de gasos, dissolucions i 

solubilitat) 

 Unitat 3. Àtom (estructura, partícules subatòmiques, isòtops, ions i radioactivitat)  

 Unitat 4. Molècules, Mol, conversió matèria d’àtom a mol i a l’inrevés. Problemes. 

 Unitat 4. Taula periòdica. Evolució de la classificació dels elements, taula periòdica 

de Mendeléiev, taula periòdica actual (estructura), configuracions electròniques a 

partir de nombre atòmic. 

 Formulació i nomenclatura d’òxids, hidrurs metàl·lics i no metàl·lics i sals binàries 

(Apunts) 

 

DEURES D’ESTIU 
 

L’alumne/a haurà de lliurar el dossier de tasques d’estiu el mateix de la prova extraordinària. 
El document s’entregarà personalment a cada alumne/a el darrer dia de curs 2016-2017 i 
també es podrà consultar a la web de l’escola. 
 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

L’alumne/a que no superi les matèries en convocatòria ordinària ha de presentar-se 

obligatòriament a la convocatòria extraordinària de setembre. 

 

El resultat de la convocatòria extraordinària es calcularà com a mitja ponderada de: 

 15 % corresponent a la nota d’una valoració de l’evolució de l’alumne/a al llarg del curs escolar 

ordinari. 

 35%  corresponent al treball d’estiu de lliurament obligatori el mateix dia de l’examen. La no 

entrega de les tasques d’estiu o l’entrega incompleta i/o amb errors  suposarà una gran penalització 

en el còmput final.  



 

 

 

 50% corresponent a la prova escrita on s’avaluarà la totalitat del temari del curs ordinari, que es 

farà el dia determinat pel centre.  

La nota mínima de cada part per separat cal que sigui 3,5 per a que computi en el càlcul 

de la nota final. 
 

 


