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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. 
 

3r ESO 
Matèries Comunes 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURES D’ESTIU CRITERIS 

LLENGUA  
CATALANA  

 
DIJOUS 3 
8.00-9.30 h 

 
Aula 3r A 

Tot el temari treballat durant el curs, excepte la 
Literatura. 

Els han de realitzar, obligatòriament, TOTS 
els alumnes que tenen l’àrea de Català 
suspesa. És recomanable per als qui tenen un 
Suficient. 
 
Fer el quadern de 3r d’ESO: Quaderns 
d’estiu. Llengua catalana. Ed. Barcanova 
(ISBN: 9788448925840) 

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 

 
Aula 3r A 

Tot el temari treballat durant el curs, excepte la 
Literatura. 

Els han de realitzar, obligatòriament, TOTS 
els alumnes que tenen l’àrea de Castellà 
suspesa. És recomanable per als que tenen un 
Suficient. 
 
Fer el quadern de 3r d’ESO: Cuadernos de 
verano. Lengua castellana. Ed. Barcanova 

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%) 

ANGLÈS 
 

DIJOUS 3 
10.30-11.30h 

 
Aula 3r A 

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

 
Quadern d’estiu de Burlington Books 3r 
d’ESO, Summer Fun(ISBN 978-9963-47-
865-1). Aquesta feina és voluntària per als 
alumnes que tenen l’assignatura aprovada 
amb més d’un 6, però és obligatòria per als 
que l’han de recuperar i pel que han aprovat 
amb un 5.  

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

MATEMÀTIQUES 
 

DIMECRES 2 
8.00-9.30h 

 
Aula 3r A 

1.Nombres racionals 
Nombre racional. Operacions amb fraccions. 
Expressió decimal d’una fracció. Nombres 
racionals i irracionals. 
2. Potències i radicals 
Potències d’exponent natural i enter. 
Operacions amb potències. Notació científica. 
Arrel quadrada. Càlculs amb radicals. 
Introducció i extracció de factors dins de 
radicals. Radicals d’índex diferent de dos. 
3. Expressions algebraiques 
Expressions algebraiques. 
Factor comú 
Desenvolupament d’un producte notable. 
 
4. Equacions de primer i segon grau 

S’ha de realitzar totes les activitats del 
dossier adjuntat  
 
Mates3r_estiu2014.doc,  
 
i s’han d’entregar el dia de la prova de 
setembre en format dossier amb una 
presentació correcta, amb els enunciats 
copiats. 

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 



Resolució d’una equació de primer grau. 
Problemes d’aplicació. Definició. Equacions 
de la forma 02  cax  . Equacions de la 
forma 02  bxax  . Equació completa: 
fórmula de resolució. Problemes. 
 
5. Sistemes d’equacions 
Sistemes d’equacions lineals: mètodes de 
resolució analítics. Problemes d’ampliació. 
 
6. Progressions 
Successions. Progressions aritmètiques i 
geomètriques. 
 
 

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. 
  

3r ESO 
Matèries Comunes 

MATÈRIA 
DATA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURESD’ESTIU CRITERIS 

CIÈNCIES 
SOCIALS 

 
DIJOUS 3 

11.30-12.30h  
 

La matèria que cal preparar per 
superar la prova és la següent: 
 
-Estudiar capitals del món. 
 
-Temes: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 
16. 

Caldrà presentar un esquema de cadascú 
dels temes anteriors. 

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 de la nota global de la prova 
extraordinària sortirà de la prova 



Aula 3r A escrita (60%), les activitats d´estiu 
(40%) i es valorarà l´evolució de 
l´alumne durant tot el curs. 

FÍSICA/ 
QUÍMICA 

 
DIMECRES 2 
12.30-13.30h 

 
Aula 3r A 

1. La ciència. Mesures. El mètode 
científic. (Unitat 1. Volum 1 
El mètode científic. Magnituds i 
mesura. Sistema Internacional 
d’unitats 
Factors de conversió  
d’unitats.  
2. Estructura de la matèria. 
(Unitat 4, volum 1) 
La matèria. Evolució del model 
d’estructura de la matèria. 
Estructura atòmica de la matèria. 
Àtom: concepte i estructura. 
Partícules subatòmiques. Nombre 
atòmic. Elements químics. Isòtops. 
Massa atòmica i molecular. Ions. 
Molècules.  
3. El mol: unitat de quantitat de 
substància. (Apunts de classe i 
unitat 6, volum 2) Concepte de 
mol. Massa molar. Relació massa-
mol-molècula/àtom. 
4. Mescles i solucions 
Matèria homogènia. 
Matèria heterogènia o mescla.  
Dissolució. Solució. 
Solut. Dissolvent. 
Solucions gasoses, líquides i 
sòlides. 
Definició de les suspensions i els 
col·loides 
Composició de solucions´: 

Els deures d’estiu consistiran en la 
realització d’una sèrie d’activitats recollides 
a un dossier que es lliurarà a l’alumne/a el 
darrer dia de curs. Cal entregar-los el 
mateix dia de l’examen, 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. 
  
Si la nota mínima de cada part per 
separat és de 3,5. 
 
 



Tant per cent en massa. 
Tant per cent en volum. 
Concentració molar. 
Concentració en massa. 
Solubilitat: soluble/insoluble.  
Miscibilitat: miscible/immiscible.  
Solució saturada.  

Corba de solubilitat. 

5. La taula periòdica. (Unitat 5, 
volum 2, apunts i ppt Edmodo) 
Els elements i les seves propietats. 
Taula periòdica de Mendeleiev. 
Taula periòdica moderna: 
descripció, estructura, ordre i 
grups/famílies. Formulació 
inorgànica: compostos binaris 
(òxids, hidrurs)  

TECNOLOGIA 
 

DIMECRES 2 
9.30-10.30h 

 
Aula 3r A 

-Anàlisi i funcionament de tots els 
circuits muntats a l’aula de 
tecnologia. 
-Projecte tecnològic: pressupost. 
 
- Màquines i mecanismes: 
palanques, politges, pla inclinat. 
 

Dossier d’activitats sobre els continguts 
exposats anteriorment. 

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. 
 

BIOLOGIA 
 

DIJOUS 3 
9.30-10.30h 

 
Aula 3r A 

Es realitzarà un examen escrit que 
inclourà tots els continguts 
treballats al llarg del curs ordinari 
(curs 14-15) de la matèria de 
Biologia. 

Els deures d’estiu d’enguany consisteixen 
en realitzar el resum o un esquema-resum 
amb imatges intercalades amb l’explicació 
o l’esquema,  de cadascun dels temes 
treballats al llarg del curs 14-15, inclòs el 
darrer tema (l’aparell reproductor), 
juntament amb 7 activitats a escollir del 
llibre per cadascun dels temes. Fes-ho amb 
ordre i polidesa i presenta-ho enquadernat! 
Els continguts han d’estar ben treballats. 
 

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. 
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. 
 



VISUAL 
I PLÀSTICA 

 
DIJOUS 3 

12.30-13.30h 
 

Aula de Dibuix 

Elements bàsics del llenguatge 
visual. 
L’expressió gràfica. 
Les formes geomètriques. 
La representació objectiva de 
l’espai. 
La creació d’imatges digitals. 
Les imatges de contingut objectiu. 
Les imatges expressives. 
La creació tridimensional. 

S’han de triar 6 làmines/treballs de les fetes 
durant el curs i tornar-les a fer bé.  
 
Les làmines triades han de contenir la 
làmina de “polígons regulars” i/o la de 
“corbes “. 
 
Les làmines/treballs digitals s’enviaran per 
correu electrònic, al correu que apareix al 
final del full. 
 
(Per a qui no se’n recordi dels treballs que 
consulti les notes diàries a l’expedient en 
“Educació ViP” a la intranet del centre.) 
 
S’han de fer bé 2 dossiers: 
el de sistema dièdric i el de sistema 
axonomètric de la pàgina 
www.educacionplastica.net 
Aquí els enllaços:  
http://www.educacionplastica.net/pdfs/vista
s.pdf 
http://www.educacionplastica.net/pdfs/vista
s_iso1.pdf 
(Assegureu-vos que s’han imprès bé les 
arestes ocultes) 
 
Repassar els temes explicats a classe durant 
el curs perquè les preguntes de l’examen 
sortiran d’aquí. 

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: 

 
 50 % de la nota pels 

treballs/deures ben fets demanats 
al juny. 

 50%  per una prova escrita de 
continguts en la qual també hi 
haurà exercicis de dibuix tècnic, 
per la qual cosa haurà de portar 
material de dibuix en bones 
condicions. 

 En el cas de que els treballs 
demanats i d’obligatori lliurament 
per fer l’examen de setembre el 
dia marcat pel centre, no es lliurin 
en aquell moment o no estiguin 
ben fets, el valor de la prova 
escrita serà del 100% de la nota 
total. 

 

MÚSICA 
 

DIMECRES 2 
10.30-11.30h 

 

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 

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 



Aula 3r A  Habilitats: totes les cançons de 
flauta treballades durant el curs 

dues parts; una d’escrita 50 % sobre 
continguts i una altra de flauta 50 
% sobre habilitats. 

EDUCACIÓ 
 FÍSICA 

 
DIMARTS 1 
12.30-13.30 h  

 
Pati 

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

 El bàsquet 
 La velocitat 
 El cos humà 
 El futbol 
 La força 

 
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: 
bàsquet, acrosport i futbol. 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 i en el cas de l’acrosport caldrà 
aportar 10 equilibris o construccions 
grupals. 

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%. 

RELIGIÓ 
CIUTADANIA 

 
DIMECRES 2 
11.30-12.30 h 

 
Aula 3r A 

CIUTADANIA: entregar el treball 
fet durant l’estiu (no cal fer 
examen). 
 
Teniu una còpia del treball penjada 
a l’EDMODO. 

CIUTADANIA 
Llegeix el següent cas: 
 
M’agradaria ser polític. D’aquesta manera 
em podria fer ric sense treballar. Algú vol 
fer un bloc de pisos? Que em pagui una 
comissió. Algú vol muntar una fàbrica i no 
està disposta a pagar? Ja s’espavilarà, fins 
que no pagui ho tindrà tot bloquejat.  Em fa 
una mica de por saber que aquesta setmana 
han detingut dos polítics molt coneguts per 
corrupció, però a mi no em passaria. 
 
Fes les següents tasques i resumeix-les en el 
treball que has d’entregar: 
 
1. Analitzar el cas: 

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%. 



- Veure la situació de cada una de les 
persones implicades: Què fa? Quins motius 
pot tenir per fer-ho? Quines conseqüències 
pot tenir el que fa? Quines alternatives té o 
podria tenir? 
- Fixar-se en quins problemes apareixen en 
aquest cas i en quines qüestions hi estan 
implicades.  
- Fer una llista de possibles sortides o 
solucions.  
 
2. Cal aclarir els següents conceptes que 
apareixen relacionats amb aquest cas i fer 
una explicació de cada un per incorporar-la 
al treball. 
- Drogues toves 
- Pressió de grup 
- Salut 
  
3. Completar la reflexió amb altres opinions 
i/o punts de vista sobre el cas o cassos 
similars. Per fer-ho pots desenvolupar 
alguna de les següents opcions (cal 
desenvolupar-ne com a mínim dues): 
- Investigar quina és l’opinió d’altres 
persones. Per fer-ho cal elaborar una petita 
enquesta relacionada amb el cas.  
- Buscar notícies relacionades. 
- Explicar experiències viscudes per altres 
persones.  
- Comentar alguna cançó que parli del 
tema. 
 
4. Donar la teva opinió personal raonada i 
amb arguments sobre el cas. 



3r ESO 
Matèries Optatives 

MATÈRIA 
DATA 
AULA 

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURES D’ESTIU CRITERIS 

TIME TO READ 
 

DIMECRES 2 
15.00-17.00 h 

 
Aula 2n A 

Comprensió lectora adequada al nivell. Llegir els readers THE LOST 
WORLD and THE PICTURE OF 
DORIAN GRAY  i contestar les 
activitats. 
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. 

3r ESO
Matèries Complementàries 

MATÈRIA
DATA 
AULA

CONTINGUTS 
Prova extraordinària DEURES D’ESTIU CRITERIS 

COMPRENSIÓ I 
EXPRESSIÓ III 

 
DIMARTS 1 
11.30-12.30 h 

Aula 3r A

  
Llegir els textos i fer les activitats 
corresponents de l’Antologia de 
lectures 2. Ed. Castellnou. 

 
La nota final vindrà determinada pel 
treball d’estiu. 
 

 


