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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 ESO 
Matèries Comunes 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURES D’ESTIU CRITERIS 

LLENGUA  
CATALANA 

 
DIJOUS 3 
8.00-9.30 h 

 
Aula 1r A 

S’haurà de repassar tot el contingut de la matèria 
treballat al  llarg del curs i que és present al llibre 
de Català. 
 

Els han de realitzar, obligatòriament, TOTS 
els alumnes que tenen l’àrea de Català 
suspesa És recomanable per als qui tenen 
Suficient de nota global. 
Feina a fer: 
- Treballar el següent quadern de reforç de 
la Llengua Catalana: 
-CLOTA, Dolors i GUILLAMON, Carme, 
Quadern de reforç Llengua Catalana 1, 
Ed. Barcanova  (ISBN: 9788448925826)     

La nota final global vindrà 
determinada pel treball d’estiu 
(35%) –que caldrà lliurar el dia 
de l’examen-,  i per la prova 
extraordinària (50% restant), 
que necessàriament s’haurà de 
superar. 
També es contemplarà 
l’evolució general del curs. 
(15%) 



(Si no es troba d’aquesta editorial, pot ser de 
qualsevol altra). 
  

LLENGUA 
CASTELLANA 

 
DIMARTS 1 
15.00-16.30 h 

 
Aula 1r A 

Los alumnos tendrán que repasar todo el 
contenido de la materia trabajado a lo largo del 
curso que aparece en el Libro de Castellano. 

 

Realizarán los deberes de verano, 
obligatoriamente, TODOS los alumnos que 
tengan el área de Castellano suspendida. Es 
recomendable para los que tengan un 
Suficiente en la nota global.  

El trabajo consistirá en realizar todas las 
actividades que aparecen al final de cada 
unidad, correspondientes a la sección 
“Aplica lo aprendido” del libro de texto. 
Dichas actividades se encuentran en las 
páginas: 22, 38, 54, 70, 86, 102, 124, 138, 
154, 186 y 202. 

Es obligatorio escribir a mano el enunciado 
y los ejercicios completos. 

La nota final estará determinada 
por el trabajo de verano 
(35%), que se tendrá que 
entregar obligatoriamente el 
día del examen, y por la 
prueba extraordinaria (50%). 

Se tendrá en cuenta también la 
evolución del alumno a lo largo 
del curso. (15%) 

 

ANGLÈS 
 

DIJOUS 3 
10.30-11.30h 

 
Aula 1r A 

Cal estudiar el vocabulari i la gramàtica de les 
unitats 1-2-3-4-5-6-7-8 del llibre de classe 
Student’s book. Recordeu que tenen la llicència 
del llibre digital fins a final d’agost per fer 
exercicis d’autocorrecció 

Els han de realitzar, obligatòriament, TOTS 
els alumnes que tenen l’àrea d’anglès suspesa 
o amb un 5. És recomanable per la resta.  
Llibre d’exercicis de l’ed. BURLINGTON 
 SUMMER FUN for ESO 1r ESO 
Pels alumnes aprovats a partir de 6 que 
vulguin fer alguna cosa d’anglès que no sigui 
gramàtica poden triar un READER de 
l’editorial que vulguin de nivell 1 o 2 

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. 



MATEMÀTIQUES 
 

DIMECRES 2 
8.00-9.30h 

 
Aula 1r A 

VEURE DOCUMENT ADJUNT (enviat als alumnes a través d’Edmodo)  
Els han de realitzar, obligatòriament, TOTS els alumnes que tenen l’àrea de matemàtiques  
suspesa, o bé amb qualificació de Suficient a la nota global.  És recomanable per a la resta de 
l’alumnat que vulguin reforçar la matèria. 
És important que els problemes continguin els procediments fets per trobar la solució. 
 

. 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. 
 



CIÈNCIES 
SOCIALS 

 
DIJOUS 3 

11.30-12.30h 
 

Aula 1r A 

Tema 1: Tipus de mapa, elements del mapa, 
latitud i longitud, l’escala.. 
Tema 2  L’estructura de la Terra, formes de relleu 
terrestre i costaner. 
Tema 3  El cicle de l’aigua 
Introducció a la història, les etapes de la història  
Tema 11 i 12: Que anomenem prehistòria, etapes 
de la prehistòria, característiques de cadascuna de 
les etapes de la prehistòria. 
Tema 15: Situació geogràfica, cronologia, la 
societat egípcia, la vida després de la mort, 
enterraments, tombes. 
Tema 16 i 17 ,  El món grec, època arcaica, època 
clàssica, l’hel·lenisme, una societat desigual, les 
activitats econòmiques, L’art: Els temples. 
Tema 18 i 19: Les etapes de la història, la 
monarquia, la república, l’Imperi, Una societat 
desigual, Una economia pròspera, grans 
constructors i enginyers 

Els han de realitzar, obligatòriament, TOTS 
els alumnes que tenen l’àrea de Ciències 
Socials suspesa 
 
Del primer llibre realitzar un climograma. 
(seguiu les passes d’aquest enllaç) 
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/d01/cl6.hm 
 
2.- Fer un mapa mut físic d’Europa, Àsia, 
Amèrica (Nord i Sud), Àfrica i Oceania amb 
tots els accident físics que surten en el llibre. 
 
3.- Fer esquemes de les unitats 11,12 
Prehistòria  15 Egipte, 16 i 17 Grècia i 18 i 
19 Roma 
 

La prova escrita 60 %, Les 
activitats d’estiu un 40 %  
Es valorarà l’evolució de 
l’alumne durant tot el curs. 
 



CIÈNCIES 
NATURALS 

 
DIMECRES 2 
12.30-13.30h 

 
Aula 1r A 

Examen escrit que inclourà tots els continguts 
treballats al llarg del curs ordinari (curs 13-14) de 
la matèria de Natura. L’últim tema és el 12 (càlcul 
de la massa i volum de sòlids líquids i gasos, i 
càlcul de la densitat). 

. 
 

Els han de realitzar, obligatòriament, TOTS 
els alumnes que tenen l’àrea de Natura 
suspesa de nota global.  És recomanable per a 
la resta de l’alumnat 
 
-Realitza les següents activitats que se’t 
demanen. amb ordre i polidesa. Presenta els 
deures amb una portada i  enquadernats.  
 
- Dels Temes 1,2,8, i 9 llegeix-te’ls primer i 
després fes 10  activitats ben elaborades (les 
que tu vulguis) de les que hi ha al final de 
cada tema.  
- Del temes 3,4,5,6 i 7  fes  un esquema (per 
cadascun d’ells). Complementa l’esquema 
amb imatges i informació resumida. 
- Del tema 12, del llibre, l’apartat que diu 
“ciència a l’abast”. Respon les preguntes que 
es demanen. Si has de fer algun petit 
experiment fes-lo a casa i sempre amb els 
teus pares. Fes una fotografia de l’experiment 
o del muntatge que hagis hagut de fer. 
 

El resultat de la convocatòria 
extraordinària s’extraurà de fer 
la mitja ponderada dels següents 
ítems si la nota mínima de cada 
part per separat és de 3’5. 
 
 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. 

  
 



TECNOLOGIA 
 

DIMECRES 2 
9.30-10.30h 

 
Aula 1r A 

Examen escrit que inclourà tots els continguts 
treballats al llarg del curs ordinari (curs 13-14) de 
la matèria de Tecnologia. Són els temes 1,2,3 i 4 . 

 

Els han de realitzar, obligatòriament, TOTS 
els alumnes que tenen l’àrea de Tecnologia 
suspesa de nota global.  És recomanable per a 
la resta de l’alumnat. 
 
Activitats: 
1- Fes un esquema on s’indiquin les 
fases del procés tecnològic i les subfases  i el 
què s’hi fa en cadascuna d’elles. 
2- Elabora un projecte de tecnologia. 
Has de pensar en un objecte com pot ser una 
caixa de fusta de fullola per guardar minerals 
o petits objectes, una maqueta d’un pont 
(diferent al treballat a l’escola), d’una 
habitació, etc. El material amb el que l’has de 
fer és fusta de fullola i/o cartró ploma. Has de 
presentar la memòria i l’objecte. Perquè no et 
perdis en el teu projecte recorda que a 
l’edmodo en un power point tens tots els 
passos que has de seguir i has de fer de 
manera ordenada! Un cop estiguin tots fets, 
els has d’ajuntar i ja tindràs la memòria feta!  
 
*NOTA: tingues sempre molta cura amb les 
eines i estris que utilitzis i treballa SEMPRE 
QUE FACI FALTA acompanyat de la mare o 
del pare! Finalment fes-ne una fotografia del 
teu projecte acabat.  

La qualificació final en la 
matèria de Tecnologia de 1r 
d’ESO dins l’avaluació 
extraordinària és el resultat 
global obtingut a partir dels 
següents ítems si la nota mínima 
de cada part per separat és de 
3’5. 
 
- El seguiment realitzat a 
l’alumne al llarg del curs 
ordinari. Es valora l’evolució de 
l’ alumnat durant tot el curs 
escolar. Percentatge 20% 
- Les activitats de recuperació 
proposades de realitzar al llarg 
de l’estiu, ben treballades i 
presentades. Percentatge 35% 
- Un examen escrit que inclourà 
tots els continguts treballats al 
llarg del curs ordinari (curs 12-
13) de la matèria de Tecnologia. 
Percentatge 45%. 

 
MÚSICA 

 
DIMECRES 2 
10.30-11.30h 

 
Aula 3r A 

La matèria que cal preparar per superar l’àrea és 
la següent: 
Continguts: temes 1, 3, 4, 6, 7 i 9 del llibre de text 
Habilitats: totes les cançons de flauta treballades 
durant el curs 
 

Practicar totes les cançons de flauta 
treballades durant el curs 

Per recuperar l’àrea de música 
caldrà fer la prova 
extraordinària de setembre. 
L’examen de setembre constarà 
de dues parts; una d’escrita 50 
% sobre continguts i una altra 
de flauta 50 % sobre 



habilitats.
 

  



1r ESO 
Matèries Optatives 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURES D’ESTIU CRITERIS 

OPTATIVA 
INFORMÀTICA 

 
DIMECRES 2 
15.00-17.00 h 

 
Aula 1r C 

 L’ordinador i els perifèrics.  

 El programari.  

 El full de càlcul. 

 

Realitzar les fitxes que s’han enviat a 
través de l’Alexia a partir del proper 
22 de juny. 
 
La data límit d’entrega dels treballs 
serà el 4 de setembre a través de 
l’Edmodo dins l’assignació de 
Recuperació d’informàtica. 
 

La nota final global vindrà 
determinada pel treball d’estiu (80%) 
i també es contemplarà l’evolució de 
l’alumne al llarg del curs (20%). 

 

1r ESO 
Matèries Complementàries 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURES D’ESTIU CRITERIS 

COMPRENSIÓ I 
EXPRESSIÓ I 

 
DIMARTS 1 
11.30-12.30 h 

 
Aula 1r A 

 Llegir els textos i fer les activitats 
corresponents de: Antología de 
lecturas 1. Ed. Castellnou. 

La nota final vindrà determinada 
pel treball d’estiu. 
 

 


