
Col·legi “DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT” 
Fundació Dominiques de l‘Ensenyament 
C/ Mallorca 349    08013 BARCELONA 
 932 073 165  

 
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. 
 

2n ESO 
Matèries Comunes 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURESD’ESTIU CRITERIS 

LLENGUA  
CATALANA  

 
DIJOUS 3 
8.00-9.30 h 

 
Aula 3r A 

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

Els han de realitzar, 
obligatòriament, TOTS els alumnes 
que tenen l’àrea de Català suspesa  i 
recomanable per als qui tenen un 
Suficient. 
Cal treballar el següent quadern de 
reforç de Llengua Catalana: 
CLOTA, Dolors i GUILLAMON, 
Carme, Quadern de reforç Llengua 
Catalana 2, 

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%). 



Editorial Barcanova (ISBN: 84-489-
1715-4). 
(Si no es troba d’aquesta editorial, 
pot ser de qualsevol altra). 

LLENGUA 
CASTELLANA 

 
DIMARTS 1 
15.00-16.30 h 

 
Aula 2n A 

 Funciones del lenguaje 
 Narración, descripción, oración. 
 Tipos de predicado. 
 Los complementos y sus clases. 
 Géneros literarios. Características, 
subgéneros 
 Combinación de versos. 
 Análisis de la oración simple 
 

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.  

Pág 32 V 1:Todas las actividades 
Pág 36 y 37 V1: Todas las 
actividades 
Pág 63 V1: Todas las actividades. 
Pág 68, 69 V1. Todas las actividades  
Pág 84, 85 V1: Todas las actividades 
Pág 138 y 139 V2: Todas las 
actividades. 
Pág 154 y 155 V2: Todas las 
actividades 
Pág 184 y 185 V2: Todas las 
actividades 
Volver a analizar las oraciones 
hechas en clase. 
 

 Presentar en una libreta cada tema 
con los ejercicios marcados. Se ha 
de escribir el enunciado y los 
ejercicios completos. 

 Los ejercicios se han  de presentar 
obligatoriamente el día del examen. 

 La nota final vendrá determinada 
por la prueba extraordinaria 
(50%) y por el trabajo de verano 
(35%), que deberá entregarse el día 
del examen. 
También se tendrá en cuenta la 
evolución general del curso (15%). 

ANGLÈS 
 

DIJOUS 3 
10.30-11.30h 

 
Aula 2n A 

S’haurà de repassar tot el contingut de la 
matèria treballada al llarg del curs i que és 
present al llibre d’Anglès (Introduction-Unit 
1-2-3-4-5-6-7-8).                

Quadern d’estiu de Burlington 
Books 2n d’ESO, Summer Fun 
(ISBN 978-9963-47-862-0). Aquesta 
feina és voluntària per els alumnes 
que tenen l’assignatura aprovada, 
però és obligatòria per als que l’han 
de recuperar.  
 

La feina ben feta i ben presentada 
contarà un 40%, el 50% serà l’examen 
que es farà al setembre i l’evolució de 
l’alumne al llarg del curs escolar contarà 
el 10% de la nota final. 
 



MATEMÀTIQUES 
 

DIMECRES 2 
8.00-9.30h 

 
Aula 2n A 

1. Tema: Nombres enters.(Volum 1) 
Nombres enters. Suma, resta, divisió i 
multiplicació de nombres enters .Potències i 
operacions amb potències. Jerarquia de les 
operacions i divisibilitats entre nombres enters. 
 
2. Tema: Fraccions (volum 2): 

Fraccions. Fraccions equivalents 
Comparació de fraccions. Operacions amb 
fraccions. Potència i arrel quadrada d’una 
fracció. 
 

3. Tema: (volum 2) 
Expressions algebraiques 
Llenguatge algebraic expressions algebraiques. 
Monomis. Polinomis. 
Treure factor comú. Igualtats notables. 
 
4. Tema: Equacions , sistemes 

Equacions. Resolució d’equacions de primer 
grau. Equacions lineals. Sistemes   d’equacions  
(mètodes de resolució). Resolució de problemes 
d’equacions i sistemes d’equacions 
 
5. Tema: Proporció numèrica 

Raó i proporció. Magnituds directament i 
inversament proporcionals.  Percentatge. 
 
6. Tema: Proporció geomètrica 
Segment en el plànol. Teorema de Tales. 
Semblança de triangles. Polígons semblants. 
 

7. Tema: Figures planes 
Teorema de Pitàgores i aplicació. Àrees. 
Longitud d’una circumferència i àrea de figures 

 
 Realització del Dossier Adjunt 
amb tots els exercicis 

 
 

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



circulars. Angles en els polígons. 
 
 

. 8. Tema: Funcions 
 
Concepte de funció 
Representació gràfica d’una funció. 
Estudi de les característiques d’una  funció 
 

2n ESO
Matèries Comunes 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURES D’ESTIU CRITERIS 

CIÈNCIES 
SOCIALS 

 
DIJOUS 3 

11.30-12.30h 
 

Aula 2n A

Es realitzarà un examen escrit sobre els següents 
temes: 
1er trimestre: Imperi Bizantí. 
2n trimestre :L’Islam. Les creuades 
3r trimestre: Els comtes catalans :Guifré, Borrell, 
Ramon Berenguer III, Ramon Berenguer IV. 

Es presentaran resums dels temes treballats 
que entren a l’examen, amb fotografies i 
informació cercada, seguint el model del 
que s’ha treballat a la llibreta durant el 
curs. 
Aquest treball serveix per complementar 
els coneixements sobre els quals s’haurà de 
fer l’examen 

La prova comptarà un 50% de la nota i els 
deures l’altre 50%. Es important que 
estiguin complets i ben presentats.  
Es lliuraran el mateix dia de la prova.. 



TECNOLOGIA 
 

DIMECRES 2 
9.30-10.30h 

 
Aula 2n A 

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

 Metalls 
Apartats 1, 2, 3, 4 i 6. 

 Plàstics 
Apartats 1, 2, 3 (només pàgina 34) i 6. 

 La producció d’aliments 
Tots els apartats. 

 Indústria tèxtil 
Apartats 1, 2 (només pàgines 79-80), 3 i 4. 

 L’electricitat 
Apartats 1, 2, 3 (només pàgina 96) i 8. 

Realitzar un resum de tots els apartats 
especificats al bloc de continguts. 
 

La qualificació final de la matèria de 
Tecnologies de  2n d’ESO dins 
l’avaluació extraordinària serà 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 10% 

 
- 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 40% 

 
- Els resultats obtinguts en la prova 

extraordinària de setembre que 
consisteix en un examen escrit que 
inclourà tots els continguts treballats 
al llarg del curs. Percentatge 50% 

 



VISUAL  
I PLÀSTICA 

 
DIJOUS 3 

12.30-13.30h 
 

Aula de Dibuix 

Realització de la totalitat del dossier entregat a 
finals de juny a l’alumne que ha suspès el 
Curs. 

 

 

En el dossier es troben 15 
activitats que l’alumne haurà de 
realitzar en el mateix espai de 
l’enunciat. 

 
El material que s’anomena a 
continuació és el necessari per 
realitzar correctament les 
activitats: 
 
- Llapis HB 
 
- Goma 
 
- Regle, escaire i cartabó 
 
- Compàs 
 
- Llapis de colors (24 mínim) 

Es puntuarà sobre quinze, cada 
activitat valdrà un punt. 
 
Es puntuarà correctament quan 
les activitats estiguin finalitzades 
tal i com s’explica en els 
enunciats de cada exercici. 

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’escalfament  
 La gimnàstica artística 
 La flexibilitat 
 El bàdminton 
 La resistència 

 
Tots aquests continguts es troben en els 
dossiers que han estat enviats durant el curs a 
través de l’edmodo. 
 

Cal presentar un treball sobre cada un 
dels esports que s’han realitzat aquest 
any: voleibol, gimnàstica esportiva i 
bàdminton. Aquest treball constarà 
d’una part més teòrica de l’esport 
(orígens, història, reglament, tècnica i 
tàctica), i d’una part més pràctica on 
s’inclouran exercicis que es poden fer 
en un entrenament o en una classe. 
Aquests exercicis han de tenir una part 
d’explicació i un dibuix o gràfic per 
poder entendre millor l’exercici. 

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%. 

 



 

2n ESO 
Matèries Optatives 

MATÈRIA 
DATA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURESD’ESTIU CRITERIS 

CATALÀ  
(FEM CONTES) 

 
DIMECRES 2 
15.00-17.00 h 

 
Aula 2n B 

 

 
 
 

----- 

Elaborar correctament el dossier 
lliurat per la professora. 
 

La nota final vindrà determinada pel 
treball d’estiu. 
. 

INFOMATES 
 

DIMECRES 2 
15.00-17.00 h  

 
 Aula 2n C

Realització de les pràctiques amb ordinador 
que seran enviades a l’alumnat per Alexia 

Treball bàsic amb el full de 
càlcul d’Excel 

80% realització de les pràctiques 
de treball d’estiu 
20% evolució de l’alumnat 
durant el curs i implicació en la 
realització del dossier d’estiu 

ANGLÈS 
 

DIMECRES 2 
15.00-17.00 h  

 
Aula 2n A

Comprensió lectora adequada al nivell. Llegir els readers THE MAGIC 
PEN and CATHY’S DREAMS  i 
contestar les activitats del dossier 
del curs. 
Obligatori per TOTS els alumnes 
que tenen l’optativa suspesa . 

40% realització de les activitats 
d’estiu. 50% examen escrit. 10% es 
contemplarà l’evolució al llarg del 
curs. 

 

 



2n ESO 
Matèries Complementàries 

MATÈRIA 
DATA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURESD’ESTIU CRITERIS 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ II 
 

DIMARTS 1 
11.30-12.30 h 

 
Aula 2n A 

  
Llegir el llibre L’illa del tresor, de R. 
L. Stevenson, i fer el dossier lliurat per 
la professora. 

 
La nota final vindrà determinada per 
una prova oral (40%) i pel treball 
d’estiu (60%), que caldrà lliurar el 
dia de la prova.  

TIC 
 

 
Realització de les pràctiques 
entregades a final de curs. 
S’ha de portar l’ordinador 
amb la feina feta. 
Pràctiques: Excel, Power 
Point, Prezi. 
 

 
Pràctiques d’Excel, Power Point, Prezi.

 
80% realització de les pràctiques de 
treball d’estiu. 
20% evolució de l’alumnat durant el 
curs i implicació en la realització del 
treball d’estiu. 

 


