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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. 
 

4t ESO 
Matèries Comunes 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURES D’ESTIU CRITERIS 

LLENGUA  
CATALANA 

 
DIJOUS 3 
8.00-9.30 h 

 
Aula 4t A 

Tot el temari treballat durant el curs. Els han de realitzar, 
obligatòriament, TOTS els 
alumnes que tenen l’àrea de Català 
suspesa. És recomanable per als qui 
tenen un Suficient. 
- Fitxa de lectura 
- Comentari d’articles 

periodístics 
 Vegeu documents adjunts

La nota final vindrà determinada per 
la prova extraordinària (50%) i 
pel treball d’estiu (35%), que 
caldrà lliurar el dia de l’examen.  
També es tindrà en compte 
l’evolució general del curs (15%).  

LLENGUA 
CASTELLANA 

 
DIMARTS 1 
15.00-16.30 h 

Tot el temari treballat durant el curs. Dossier lliurat a l’alumne. Els han 
de realitzar, obligatòriament, 
TOTS els alumnes que tenen l’àrea 
de Castellà suspesa. És recomanable 
per als qui tenen un Suficient. 

La nota final vindrà determinada per 
la prova extraordinària (50%) i 
pel treball d’estiu (35%), que 
caldrà lliurar el dia de l’examen.  
També es tindrà en compte 



 
Aula 4t A 

- Fitxa de lectura 
- Comentari d’articles 

periodístics

l’evolució general del curs (15%).  

ANGLÈS 
 

DIJOUS 3 
10.30-11.30h 

 
Aula 4t A 

Cal estudiar i fer la gramàtica i el vocabulari del 
llibre d’aquest any (Units 0 to 9) 

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 
 SUMMER FUN for ESO 4t ESO 
Pels alumnes aprovats que vulguin 
fer alguna cosa d’anglès que no 
sigui gramàtica poden triar un 
READER de l’editorial que vulguin 
de nivell 3 o 4 

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 4t A 

- Nombres reals: conjunts, operacions amb reals. 
Prioritat de les operacions. 
- Potències i arrels. Operacions amb potències i 
amb arrels.  
- Trigonometria. Raons trigonomètriques i 
problemes. 
- Vectors i geometria. 
- Expressions algebraiques: operacions amb 
polinomis. Ruffini. Productes notables.  
- Equacions de 2n grau, biquadrades, irracionals, 
racionals. 
- Inequacions.  
- Sistemes d’equacions. Classificació de sistemes. 
- Funcions i gràfiques. Propietats, domini, 
recorregut, imatge-antiimatge, creixement, 
representació gràfica, punts de tall. 
- Rectes i paràboles. 

Els deures d’estiu consistiran en la 
realització d’una sèrie d’activitats d’ 
un dossier que es lliurarà a 
l’alumne/a el darrer dia de curs. Cal 
entregar-los en una llibreta, tenint 
cura de la presentació.  

 

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.



  
La ponderació es realitzarà si la nota 
mínima de cada part per separat és 
de 3’5. 
 
Els deures d’estiu s’hauran 
d’entregar al moment de realitzar la 
prova escrita. 

4t ESO
Matèries Comunes 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURESD’ESTIU CRITERIS 

CIÈNCIES 
SOCIALS 

 
DIJOUS 3 

11.30-12.30 h 
 

Aula 4t A 

La matèria que cal preparar per superar el 
control escrit és la següent: 
Temes 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10 del llibre de text 
 
 
 

Les activitats que cal presentar el dia de 
l’examen escrit del setembre són els 
següents: 
Tots els exercicis de l’apartat activitats 
de repàs de les pàgines següents: 50, 
74,120, 142, 178, 196 i 224. 
 

Per recuperar l’àrea de socials 
caldrà fer la prova extraordinària de 
setembre i presentar les activitats 
d’estiu el mateix dia del control 
escrit. 
El barem del la nota global de la 
prova extraordinària sortirà de; la 
prova escrita 60 %, les activitats 
d’estiu un 40 % i es valorarà 
l’evolució de l’alumne durant tot el 
curs.

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

 
DIMARTS 1 
12.30-13.30 h 

 
Pati 

Els continguts que cal preparar per a la prova 
extraordinària de setembre són: 

 El voleibol 
 L’atletisme 
 Els sistemes d’entrenament de la força i 

velocitat 
 L’handbol 
 Els sistemes d’entrenament de la 

resistència i la flexibilitat.  
 

Tots aquests continguts es troben en els 
dossiers que han estat enviats durant el curs a 

Cal presentar un treball sobre cada un 
dels esports que s’han realitzat aquest 
any: voleibol, atletisme i handbol. 
Aquest treball estarà format per 10 
exercicis que es poden fer en un 
entrenament o en una classe d’educació 
física. Aquests exercicis han de tenir una 
part d’explicació i un dibuix o gràfic per 
poder entendre millor l’exercici. Cal fer 
10 exercicis per cadascun dels esports. 

La qualificació final en la matèria 
d’Educació física de 3r d’ESO dins 
l’avaluació extraordinària és el 
resultat global obtingut a partir de: 
 
- El seguiment realitzat a 

l’alumne al llarg del curs. 
Percentatge 20%. 

- El treball d’estiu. Percentatge 
40%. 

- La prova extraordinària de 
setembre. Percentatge 40%. 



través de l’Edmodo.
 

RELIGIÓ 
CIUTADANIA 

 
DIMECRES 2 
11.30-12.30 h 

 
Aula 3r A 

 
CIUTADANIA: entregar el treball fet durant 
l’estiu (no hi ha examen). 

CIUTADANIA 
Consulta els teus apunts i explica en què 
consisteix la independència i en què 
l’autonomia. En què es diferencien? 
Consulta els teus apunts i explica com 
estan relacionades la motivació i la 
frustració. 
Fes un resum de quina és la postura 
d’Epicur pel que fa al comportament 
humà, com cal actuar? Què s’ha de 
buscar? Com? (10 línies). 
Com es poden arribar a prendre 
decisions a través del diàleg? (10 línies). 
Consulta els teus apunts i explica les 
diferències entre autoritat i poder. 
Fes una redacció d’un mínim de 15 
línies que tingui com a títol una de les 
dues opcions que tens a continuació: 
La persona és lliure de dir el que vulgui 
quan participa en un diàleg? 
La majoria absoluta és la dictadura de la 
majoria 
 

La qualificació final de l’avaluació 
extraordinària de RELIGIÓ i de 
CIUTADANIA és el resultat global 
obtingut a partir de: 
 
- El seguiment realitzat a l’alumne 
al llarg del curs. Es valora 
l’evolució de l’ alumnat durant tot el 
curs escolar. Percentatge 20% 
 
- Les activitats de recuperació 
proposades al llarg de l’estiu, és a 
dir, la realització i lliurament dels 
deures d’estiu acabats, ben treballats 
i presentats. Percentatge 80%. 

  



4t ESO 
Matèries Optatives 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURESD’ESTIU CRITERIS 

LLATÍ 
 

DIMECRES 2 
12.30-13.30h 

 
Aula 4t B 

S’haurà de repassar tot el 
contingut de la matèria 
treballat al llarg del curs i 
que és present al llibre de 
Llatí (Unitats 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 i 9)                

 

Els han de realitzar obligatòriament, TOTS els alumnes que tenen la 
matèria de Llatí suspesa. 

Feina a fer: 

 Unitat 2. Pàg 30, exercicis 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. 
 Unitat 3. Pàgs 46-47, exercicis 6, 8, 9, 10, 13 i 19. 
 Unitat 4. Pàgs 62-63, exercicis 5, 7, 9, 14 i 15. 
 Unitat 5. Pàgs 78-79, exercicis 5, 10, 13 i 18. 
 Unitat 6. Pàg 96, exercicis 7, 8, 9 i 13. 
 Unitat 7. Pàg 112, exercicis 6, 7, 8 i 9. 
 Unitat 8. Pàg 128, exercicis 6, 7, 8, 9, 10 i 11. 
 Unitat 9. Pàg 146, exercicis 8, 9, 10, 11, 12 i 13. 

 
 Anàlisi i traducció: narratio pàg. 125. 
 

La nota final vindrà determinada pel 
treball d’estiu (40%), que s'haurà de 
lliurar per escrit obligatòriament el 
dia de l'examen amb una presentació 
acurada, i per la prova 
extraordinària (60 % restant). 

Es tindrà en compte l'evolució de 
l'alumne durant el curs. 

 

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, 2, 3, 4, 
5 i 6 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. 



INFORMÀTICA 
DIJOUS 3 

12.30-13.30h 
Aula de Dibuix 

1. Google Drive 
2. Gimp 
3. AppInventor 
4. Audacity 
5. Multimèdia 
6. Presentació 
7. Bloc 

Les tasques a realitzar per recuperar el curs són*: 
1. Carpeta de Recuperació. 
- Realitza una carpeta a Google DRIVE, compartida amb la professora que 
s'anomeni Treball_Setembre_nom_alumne. 
2. Gimp 
- Descarrega la imatge que s’adjunta i fes una correcció de la cara perquè 
deixi de tenir tantes pigues. 
3. AppInventor 
- Ves al lloc web d’AppInventor i segueix el següent tutorial: 
4. Audacity 
- Fes un àudio ajuntant dues músiques sense drets d’autor. Ha de durar entre 
30 i 60 segons. 
-Afegeix la teva veu que expliqui una història. El que és important és que ha 
d'encaixar amb la música de fons que ja has muntat prèviament. 
5. Multimèdia. 
- Desenvolupa un vídeo sobre Disseny Gràfic d'una durada de 3 minuts. 
6. Presentació 
- Fes una presentació, amb Prezi sobre Xarxes Socials.  
7. Bloc 
- Crea un nou bloc personal on posis una notícia per cada un dels treballs 
que has realitzat en la recuperació de setembre, amb un comentari i el 
resultat de l'activitat en imatges. 
 
*L’explicació està més completa en la documentació que s’adjunta. 

L’alumne amb la matèria suspesa ha 
de presentar-se obligatòriament a la 
convocatòria extraordinària de 
setembre i el resultat d’aquesta 
s’extraurà de fer la mitja ponderada 
de les tasques ben fetes exposades a 
continuació. 
 
En el cas de que els treballs demanats 
no es lliurin en la seva totalitat i en 
la data pactada, el valor de la 
matèria serà negatiu. 

FÍSICA/ 
QUÍMICA 

 
DIMECRES 2 
12.30-13.30h 

 
Aula 4t A 

1. El moviment 

El moviment. Moviment 
rectilini i uniforme (MRU). 
Moviment variat. 
L’acceleració. Moviment 
rectilini uniformement 
variat (MRUA). Caiguda 
lliure. Moviment circular 
uniforme. 
2. Les forces 

Les forces. Composició de 
forces. Equilibri de forces. 
Pes i centre de gravetat. 

Els deures d’estiu consistiran en la realització d’una sèrie d’activitats 
d’un dossier que es lliurarà a l’alumne/a el darrer dia de curs. Cal 
entregar-los en una llibreta, tenint cura de la presentació.  
 
  

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 



Llei de Hooke. 
 
3. Dinàmica 

La dinàmica. Lleis de 
Newton. Principi de 
Gravitació Universal. 
Aplicacions. 
  
4. Treball i energia 

Concepte de treball 
físic. Relació entre 
treball i energia. Tipus 
d’energies. Energia 
cinètica i potencial 
(gravitatòria i elàstica). 
Conservació d’energia 
mecànica. Pèrdues 
energètiques per 
fregament.  

 

5. Estructura de la 
matèria i taula 
periòdica i formulació 

L’àtom. Models atòmics. 
Configuració electrònica. 
Enllaços químics i relació 
amb propietats de 
substàncies. Organització 
d’elements: la taula 
periòdica.  

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. 
  
La ponderació es realitzarà si la nota 
mínima de cada part per separat és de 
3,5. 
 
Els deures d’estiu s’hauran 
d’entregar al moment de realitzar la 
prova escrita.  

 

 



4t ESO 
Matèries Complementàries 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURESD’ESTIU CRITERIS 

 
Let’s Read 

 
DIMARTS 1 
11.30-12.30 h 

 
Aula 4t A 

Comprensió lectora Llegir els readers DRACULA and DR 
JEKYLL AND MR HYDE i fer totes 
les activitats. 

Activitats, 40% de la nota; examen, 
50% i 10%  l’evolució personal al 
llarg del curs. 

Comprensió i Expressió 
IV 

 
DIMARTS 1 
11.30-12.30 h 

 
Aula 4t A 

‐ Gèneres literaris. Orígens de la no 
ficció: epopeia, èpica, romances, 
crònica d’índies i literatura de viatges. 

‐ Gèneres periodístics i mitjans de 
comunicació. 

‐ Concepte de ficció. 
‐ Nou periodisme: crònica literaria. 
‐ Comprensió lectora Crónica de una 

muerte anunciada. 
 

‐ Fer un PREZI individual sobre 
els gèneres literaris i lliurar el 
treball a través de l'Edmodo. 

‐ LECTURA comprensiva de 
Crónica de una muerte 
anunciada. 

‐ TREBALL ESCRIT: realitzar 
un resum de cada capítol de la 
lectura obligatòria, una 
descripció dels personatges i 
una valoració personal del 
llibre. El treball s'haurà de 
lliurar el dia de l'examen, a 
mà, en fulles en blanc. 

La nota final vindrà determinada pel 
treball d’estiu (40%), que s'haurà de 
lliurar per escrit obligatòriament el 
dia de l'examen amb una presentació 
acurada, i per la prova extraordinària 
(60 % restant). 
Es tindrà en compte l'evolució de 
l'alumne durant el curs. 
 

 


