
En aquesta taula, els alumnes que han suspès alguna de les matèries i  han de 
recuperar al setembre, podran trobar els continguts mínims que es demanaran. 

CONTINGUTS PROVES EXTRAORDINÀRIES 1r ESO 
SETEMBRE 2017 

Llengua catalana  Els deures d’estiu compten un 40% de la nota final. 

L’examen compta un 60% de la nota final. 

 
Dimensió comunicativa 
 
-Narració de fets quotidians (u.4) 
 
-Textos narratius de creació (u.5) 
 
Gramàtica 
 
-El text (u.1) 
 
-Les oracions (u.2) 
 
-Les classes de paraules (u.3) 
 
-Els verbs:la persona gramatical i el temps verbal (u.4) 
 
Ortografia 
 
-L’apòstrof i la contracció (u.3) 
 
-Majúscules i minúscules (u.4) 
 
-La vocal neutra (u.5) 
 
Vocabulari 
 
-L’ésser humà: trets psicològics (u.1) 
 
-Les aficions (u.2) 
 
-El temps lliure (u.3) 
 
-Les tradicions (u.4) 
 
-El Carnaval (u.5) 
 

Llengua castellana  Los contenidos de la Recuperación de Septiembre son 
básicamente : - el esquema de la comunicación, 

- las categorías gramaticales ( sustantivos y sus 
clases,adjetivos,determinantes y verbos,en concreto los 
tiempos verbales del Modo Indicativo de las tres 



conjugaciones). 
En cuanto a los porcentajes serán: 40% deberes de recuperación 
y 60% examen de recuperación. 

Llengua anglesa  Continguts anglès 1ESO 
 
Anglès 1ESO: els alumnes suspesos han de fer les activitats de cada unitat 

del llibre: 

Advanced Real English 1: Language Builder, pages 4-23. 

Repassar Grammar Appendix, pages 92-103. 

 
Vocabulary - Language Builder: Word Power i Vocabulary Summary 
 
Unit Introduction: pages 4-5 
 
Unit 1:  pages 6-7 
 
Unit 2: pages 8-9 
 
Unit 3: pages 10-11 
 
Unit 4: pages 12-13 
 
Unit 5: pages 14-15 
 
Unit 6: pages 16-17 
 
Unit 7: pages 18-19 
 
Unit 8: pages 20-21 
 
Unit 9: pages 22-23 
 
 
Grammar: Plural nouns, to be, Possessive forms, Saxon Genitive,There is/ 
There are, Determiners, Quantifiers,Present Simple, Present Continuous, 
Modals, Adjective and comparison of adjectives, Past Simple, Irregular verbs 
will,be going to. 
 
Avaluació Setembre: 
 
portar el llibre amb les activitats fetes - 50% 
Exam - 50% 



Matemàtiques   El dia de l’examen han de lliruardossier al moodle (40%) + exàmen 
(60%) 

● Operacions amb potències 
● Càlcul de múltiples i divisors 
● Sistemes de numeració 
● Factorització de nombres 
● Càlcul de m.c,d i m.c.m 
● Operacions amb enters 
● Expressions  numériques i algébriques 
● Resolució d’equacions  



Ciències Naturals  1. L’Univers i el sistema solar 
 
- principals models sobre l’origen 
- Observació del cel nocturn i diürns 
- El sistema solar. Dia i nit, estacions, fase lunars i eclipsi. 
- geocentrisme i heliocentrisme 
 
2. La Terra i el seus embolcalls 
 
- La Terra: geosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera. 
- Components de l’atmosfera, la seva variació amb l’altura. 
Importància per a la vida amb la Terra, pel fet de fer possibles les 
combustions, la fotosíntesi i la regulació de la temperatura. 
 
- La meteorologia: instruments i registres. Interpretació dels 
fenòmens meteorològics. 
 
- La hidrosfera: el cicle de l’aigua, recursos hídrics i processos de 
contaminació. Mètodes de depuració i potabilització. 
 
3. La vida a la Terra. 
 
- Trets comuns del éssers vius: nutrició, relació , reproducció i 
estructura cel·lular 
- La cèl·lula, unitat estructural i funcional. Diversitat de les 
cèl·lules. principals estructures cel·lulars. 
 
4. La diversitat dels éssers vius 
 
- Funcions vitals 
- Nutrició autòtrofa i heteròtrofa 
- Funció de relació: estímuls, receptors, coordinadors, efectors 
 
- Reproducció sexual i asexual 
- El cinc regnes. observació, claus dicotòmiques senzilles. 
- Els grans grups taxonòmics. 
 
Per superar aquesta matèria els alumnes hauran de realitzar una 
prova escrita. 
 

Ciències Socials  CONTINGUTS QUE CAL ESTUDIAR PER L’EXAMEN DE SETEMBRE 

LA PREHISTÒRIA 

-  A partir d’una imatge descriure les societats del paleolític, el 
neolític i l’edat dels metalls. 
- Saber completar un esquema o taula amb les etapes més 
importants de la Prehistòria. 
- Saber completar un esquema o taula amb les etapes de la història. 
  



MESOPOTÀMIA i EGIPTE 
- Explicar com eren les primeres ciutats estat , quan i a on van 
sorgir. 
- Descriure com era la vida quotidiana a l’Antic Egipte(els poblats 
agrícoles, 
   la família, l’alimentació, el vestuari, l’escriptura, els déus, ...). 
-Explicar per què el Nil era tan important per als egipcis. 
 -Explicar com s’organitzava la societat egípcia i en quins grups 
socials es dividia. 
-Saber completar la piràmide social.  
-Explicar com era l’escriptura (jeroglífica i cuneïforme) i quina 
funció tenia. 
- Identificar els déus principals de la religió egípcia amb els seus 
atributs. 
-Definir i diferenciar els tres tipus de tombes funeràries. 
  
EL RELLEU DE LA TERRA 
- Saber utilitzar l’escala d’un mapa (numèrica i gràfica) 
- Localitzar un punt en un mapa (les coordenades geogràfiques) 
-Enumerar i localitzar damunt d’un mapa els oceans i continents. 
-Definir i reconèixer les diverses formes del relleu continental, 
costaner i submarí. . 
-Localitzar en un mapa les principals muntanyes del Món(estudiar 
l’activitat 4 del moodle: mapa relleu del món). 
 
  
LES AIGÜES 
-Localitzar damunt del mapa els principals rius de la Península 
ibèrica, conèixer les principals vessants i característiques del seus 
rius.  
  
EL CLIMA 
- Explicar els elements del clima i els factors que  el determinen. 
- Saber localitzar les tres zones climàtiques i distingir-ne els tipus de 
climes associats. 
- Elaborar i comentar un climograma 
- Identificar climogrames 
  
QUÈ HAS DE FER PER APROVAR? 
Per aprovar la  matèria suspesa t’has de presentar a una prova 
escrita el mes de setembre i lliurar, el mateix dia, un dossier amb 
les activitats proposades i degudament complimentades. Es 
valorarà la qualitat, l’ortografia i la presentació acurada de les 
activitats. 
El quadern es lliurarà fotocopiat però també estarà disponible a la 
plataforma Moodle. 
  
 



 
COM T’AVALUARÉ? 
Per aprovar has d’obtenir una nota mínima de 5.  
La prova escrita suposarà el 60%  i el dossier de treball el 40 % de 
la nota final.  
 
 
 

Tecnologia  CONTINGUTS SEPTEMBRE 
UNITAT 1: LA TECNOLOGIA I EL PROCES TECNOLOGIC 

Les necessitats 

Diferència entre tecnologia i ciència 

El procés tecnològic 

UNITAT 2: LES EINES DEL TALLER 

Eines i màquines-eina 

Classificació de les eines 

Families d’eines 

Eines 

Normes de seguretat per l’ús de les eines 

UNITAT 3: DIBUIX TÈCNIC 

El plànol 

Les vistes 

Les escales 

L’acotació 

UNITAT 4: ELS MATERIALS 

Classificació del materials 

Les propietats dels materials 

Propietats físiques 

Propietats químiques 

Propietats tecnològiques 

L’alumne haurà de lliurar el dia de l’examen el dossier de 
recuperació ben realitzat. 

Educació Física  Examen teòric sobre els continguts del llibre de text i el quadern 
(Temes 2-7-9-12) 

Educació Visual i 
Plàstica 

 Realitzar el dossier d’estiu lliurat a l’alumne. Per l’avaluació cal 
presentar el dossier amb totes les làmines acabades i ben fetes. No 



hi ha examen. 

Música  Per recuperar la matèria s’ha de presentar el dossier lliurat a 
l’alumne, tot complert i ben fet i presentar-se a l’examen que inclou 
els següents continguts: 
-Figures musicals 
-Els silencies de les figures 
-Línies divisòries 
-Compassos 
-Els instruments musicals i la seva classificació. 
-Nom de les notes 
-Les indicacions de dinàmica. 

Cultura i valors 
ètics 

 CULTURES I VALORS 1r A i D 
Per aprovar han de fer un dossier amb les activitats de les 
sessions 20,21,24,26 i 27 del llibre Cultura i valors ètics. Aquest 
dossier s’ha de lliurar el dia de la recuperació. No hi ha examen 

 


