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HORARI PROVES EXTRAORDINÀRIES 

1, 2 i 3 de setembre de 2015 
ESO i 1r BATXILLERAT 

 
Totes les proves es realitzaran els dies 1, 2 i 3 de setembre de 2015. 
Els alumnes que s’han de presentar a les proves hauran de portar el mateix dia i a l’hora indicada els deures d’estiu, que constitueixen un 
percentatge de la nota final extraordinària tot sabent que la no presentació i lliurament d’aquesta feina afectarà negativament al resultat.  
La reunió d’Avaluació Final Extraordinària es realitzarà el dilluns 7, a les 9.00h. 
Els butlletins FINALS EXTRAORDINARIS es podran consultar el dilluns 7, a partir de les 12.30h. El mateix dia, de 15.00 a 17.00h, les famílies 
podran venir al col·legi a recollir el BUTLLETÍ FINAL EXTRAORDINARI i fer les RECLAMACIONS pertinents. 
Les proves extraordinàries, segons la llei, han de romandre a l’escola. 
 

1r BATXILLERAT 
Matèries Comunes 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURES D’ESTIU CRITERIS 

LLENGUA  
CATALANA I 

 
DIJOUS 3 
8.00-9.30 h 

 
Aula 1r Bat.

Tot el temari treballat durant el curs: Edat 
Mitjana, Renaixement (Humanisme), Barroc, 
Neoclassicisme (Il·lustració), Romanticisme 
(Renaixença), Realisme i Naturalisme, 
Modernisme, Noucentisme i Avantguardes.  

Vegeu dossier. L’han de realitzar 
obligatòriament TOTS els alumnes que 
tenen la matèria de Català suspesa. És 
aconsellable que el facin els alumnes 
que tenen un Suficient. 

La nota final vindrà determinada per la 
prova extraordinària (60%) i pel 
treball d’estiu (40%), que caldrà lliurar 
el dia de l’examen.  
També es tindrà en compte l’evolució 
general del curs. 



LLENGUA 
CASTELLANA I 

 
DIMARTS 1 
15.00-16.30h 

 
Aula 1r Bat. 

Poesía: Edad Media, Siglos de Oro 
(Renacimiento y Barroco), Romanticismo, 
Ilustración 
 
Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé 
 

Véase dossier. Lo tienen que realizar 
obligatoriamente TODOS LOS 
ALUMNOS que tienen la materia 
suspendida. 

La nota final vendrá determinada por la 
prueba extraordinaria (60%) y por el 
trabajo de verano (40%), que deberá 
entregar el día del examen.  
También se tendrá en cuenta la 
evolución general del curso. 

LLENGUA  
ANGLESA I 

 
DIMECRES 2 

8.00-9.30 h 
 

Aula 1r Bat. 

Cal estudiar i fer la gramàtica i el  vocabulari 
del student’s. 

Els han de realitzar, obligatòriament, 
TOTS els alumnes que tenen l’àrea 
d’anglès suspesa i és recomanable per la 
resta: 
Llibre d’exercicis de l’editorial 
BURLINGTON 
NEW SUMMER REVIEW BAT 
Pels alumnes aprovats que vulguin fer 
alguna cosa d’anglès que no sigui 
gramàtica poden triar un READER de 
l’editorial Burlington  de 1r de BAT 

La nota final global vindrà determinada 
pel treball d’estiu (40%) i per la prova 
extraordinària (60 % restant). 
També es contemplarà l’evolució 
general del curs. 

 

1r BATXILLERAT 
Matèries Modalitat (Científic Tecnològic) 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURES D’ESTIU CRITERIS 

MATEMÀTIQUES I 
 

DIMECRES 2 
12.30-14.00 h 

 
Aula 4t ESO A 

Nombres reals i equacions (Unitats 0, 1 i 11) 
Nombres racionals i irracionals. Nombres 
reals. Arrels i potències. Equacions de primer i 
segon grau. Equacions biquadrades. Equacions 
irracionals. Inequacions. Logaritmes i 
propietats. Equacions exponencials i 
logarítmiques. 

S’haurà de realitzar el dossier, on s’especifica la 
feina, que s’ha de lliurar el dia de l’examen. 

L’alumne/a que no superi les 
matèries en convocatòria 
ordinària ha de presentar-se 
obligatòriament a la 
convocatòria extraordinària 
de setembre. 
 



 
Polinomis (Unitat 7) 
Polinomis. Valor numèric. 
Operacions amb polinomis. Regla 
de Ruffini. Teorema del residu.  
Factorització de polinomis.  
Fraccions algèbriques. Binomi de  
Newton.  
 
Trigonometria (Unitats 3 i 12) 
Raons trigonomètriques d’un angle. 
Circumferència trigonomètrica. Reducció al 
primer quadrant. Relacions trigonomètriques. 
Identitats i equacions trigonomètriques. 
Fórmules d’addició. Resolució de triangles. 
Teoremes del sinus i cosinus.  
 
Vectors en el pla (Unitat 4)  
Mòdul, direcció i sentit. Components 
cartesianes i polars d’un vector. Operacions 
amb vectors. Combinació lineal i dependència. 
Producte escalar de vectors.  
 
Rectes en el pla (Unitat 5) 
Equacions de la recta. 
Determinació de rectes. Incidència i 
paral·lelisme de rectes. Perpendicularitat. 
Angles i distàncies entre dues rectes. 
Aplicacions.  
 
Funcions (Unitats 9, 11 i 12) 
Concepte de funció. Domini i recorregut. 
Funcions algèbriques. Funcions a trossos. 
Operacions amb funcions. Funcions 
compostes. Funció inversa. Funcions 

El resultat de la convocatòria 
extraordinària s’extraurà de 
fer la 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. 

 
50% corresponent a la prova 
escrita on s’avaluarà la 
totalitat del temari del curs 
ordinari, que es farà el dia 
marcat pel centre. 
  
Si la nota mínima de cada 
part per separat és de 3’5. 
 



trigonomètriques. Funció exponencial. Funció 
logarítmica. Aplicacions. 
 
Límits i continuïtat de funcions (Unitats 8 i 
10) 
 Successions. Límit d’una successió. El 
número e. Límit d’una funció en un punt. 
Càlcul de límits. Límits laterals. Continuïtat 
d’una funció. Discontinuïtats.  

BIOLOGIA I 
 

DIJOUS 3 
11.00-12.30 h 

 
Aula 1r Bat. 

Biologia cel·lular 
(orgànuls i membrana plasmàtica, mecanismes 
de transport de membrana, cicle cel·lular, 
funcions cel·lulars) 
Mitosi i meiosi 
Reproducció sexual i asexual 
Cicles biològics 

S’ha de realitzar el dossier d’estiu i entregar-lo a 
net el dia de l’examen. 

40%  corresponent al treball 
d’estiu 

 
60% corresponent a la prova 
escrita  
  
Si la nota mínima de cada 
part per separat és de 3’5. 
 

 

  



1r BATXILLERAT 
Matèries Modalitat (Humanístic Social) 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURES D’ESTIU CRITERIS 

MATEMÀTIQUES  
CIÈNCIES  
SOCIALS I 

 
DIJOUS 3 

11.00-12.30 h 
 

Aula 1r Bat. 

Càlcul amb nombres reals (Unitat 1).  
Introducció. Nombres racionals i irracionals. 
Conjunt dels reals. Aproximacions i errors. 
Arrodoniment. Notació científica.  

 
Equacions i inequacions (Unitat 5). 
Introducció. Sistemes d’equacions lineals. 
Solució gràfica. Classificació de sistemes. 
Sistemes d’equacions no lineals. Inequacions 
d’una i dues incògnites. Sistemes 
d’inequacions.  

 
Progressions (Unitat 2).  
Successions de nombres reals. Progressions 
aritmètiques i geomètriques. Interpolació de 
termes en una progressió.  

 
Aritmètica mercantil (Unitat 3). 
Augments i disminucions en percentatge. 
Interès simple i interès compost. Anualitats de 
capitalització i d’amortització. Taxa Anual 
Equivalent (TAE). Índex de Preus de Consum 
(IPC). Enquesta de Població Activa (EPA).    

 
Funcions (Unitats 6 i 7). 
Concepte de funció. Funcions a partir de 
taules i gràfics. Aspectes globals d’una 
funció. Funcions polinòmiques de primer i 

S’haurà de realitzar el dossier, on 
s’especifica la feina, que s’ha de 
lliurar el dia de l’examen. 

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 s’extraurà de fer la 
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. 

 
50% corresponent a la prova escrita 
on s’avaluarà la totalitat del temari 
del curs ordinari, que es farà el dia 
marcat pel centre. 
  
Si la nota mínima de cada part per 
separat és de 3’5. 
 



segon grau i de proporcionalitat inversa. 
Interpolació i extrapolació lineal. Funcions 
definides a trossos. Repàs de propietats de 
logaritmes. Models exponencials i 
logarítmics.  

 
Estadística unidimensional (Unitat 10). 
Conceptes previs. Taules de freqüències. 
Gràfics estadístics..  

 


