
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 2n ESO 
SETEMBRE 2017 

Llengua catalana Per superar la matèria s’haurà de fer un examen i presentar un 
dossier. El dossier ha de contenir les activitats de l’apartat 
“Activitats de repàs i avaluació” corresponents a les unitats 1, 2, 3, 
4 i 5 del llibre de text. 
 
Continguts que cal estudiar per a l’examen (inclosos en les unitats 
1, 2, 3, 4 i 5 del llibre de text): 
 
Dimensió comunicativa 
 
Les funcions del llenguatge 
El resum d’un text 
Exposició de fets, idees i conceptes 
L’argumentació 
Les instruccions 
 
Ortografia 
Els sons vocàlics i els sons consonàntics 
b/v 
s/z/ss/c/ç 
j/g, x/ix, tx/ig 
p/b, t/d, c/g 
 
Gramàtica 
Sintagmes gramaticals 
Els pronoms tònics 
Pronoms febles 
L’adverbi, la preposició i la conjunció 
Els verbs regulars i irregulars 
Lèxic 
Polisèmia 
Sinonímia 
Antonímia 
Homonímia 
 
La nota final s’obtindrà de la suma de les notes de l’examen, del 
dossier i de l’evolució del curs. 
 

Llengua 
castellana 

 Tipos de texto: 
Narrativo, descriptivo, o poético (métrica, saber distinguir una oda 
de una elegía, figuras literarias: metáfora, personificación, 
hipérbaton y comparación);  
 
·         Conocimiento de la lengua : 



Formación del castellano (derivación, composición, préstamos) 
·         Gramática: 
Clases de palabras (Sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, 
preposición, pronombre, conjunción y determinante/artículo) 
Sintagmas 
Sujeto y predicado; oraciones impersonales; complementos del SN 
(sujeto); complementos del SV (predicado): El atributo, CD, CI, CC,  
Modalidad oracional. 
Análisis morfosintático de oraciones 
El Verbo: número, persona, tiempo y modo. 
·         Léxico 
Palabras sinónimas y polisémicas 
Palabras homónimas 
 
LITERATURA 
Saber realizar la métrica y la rima de una estrofa 
Identificar los principales temas de la literatura: humor, amor, el 
paso del tiempo, la vida y la muerte. 
·   
   Criterios de evaluación: realización de un examen basado en 
los contenidos arriba referidos que equivaldrá al 80% de la 
nota. 

Llengua anglesa Vocabulary: 
  
-Jobs, adjectives, Clothes, prepositions of places, food, animals, 
- Transport, travel items 
- Weather 
- School, free time activities. 
- Electrical appliances, musical instruments, Types of music. 
-  
Grammar: 

- Present Simple / Present Continuous. 
- Past Simple / Past Continuous. 
- Future: Will / Going to 
- First Conditional / Second Conditional. 
-       Adjectives: Comparatives , Superlatives. Adverbs -ly. 
- Present Perfect 
-       Quantifiers / a few, a little, a lot of ) 
 

Reading : Answer some questions. 
Listening. Answer questions about a conversation. 
  
Tindran un seguiment de Dossier d’estiu ( 50 %) i examen ( 
50%). 
 

Matemàtiques El contingut del exámen sortirà del dossier on es treballa tot el curs 



:  
- Operacions amb enters 
- Fraccions 
- Operacions combinades 
- Geometría Plana  
- Geometría a  l’espai 
- Teorema Pitàgores 
- Proporcionalitat i Teorema de Tales 
- Funcions 
- Estadística  
- Polinomis 
- Equacions de primer grau 
- Sistemes d’equacions ( igualació i substitució )  

 
Dossier al moodle val un 20% de la nota final de la prova de 
setembre 
 

Ciències Naturals El contingut de l’examen és sobre els temes 1,2,3,4,5 i 6 del llibre. 
Són els temes treballats durant el curs. A més, els he donat un 
dossier amb activitats per repassar. 

Ciències Socials Per recuperar la matèria han d’entregar els dossiers que ja s’han 
facilitat individualment a cada alumne. Els continguts de l’examen 
de setembre són els d’aquests dossiers de recuperació. En el 
butlletí de notes també ho tenen especificat. D’altra banda, al 
moodle hi ha un enllaç d’un drive on es poden descarregar els 
dossiers en cas d’haver-los perdut. De tota manera, al crear el drive 
ja he compartit la informació a través dels mails dels interessats. 

Tecnologia Per a recuperar la matèria de tecnologia els he entregat 
individualment un dossier amb activitats que hauran d’entregar el 
dia de l’examen. Aquest dossier també el poden trobar al moodle. 
El contingut de l’examen serà similar als exercicis del dossier i 
constarà de: 

- una part d’electricitat: identificar elements d’un circuit, 
simbologia, magnituds elèctriques, disseny de circuits 
bàsics 

- una part d’energies: fonts d’energia, enerrgies renovables i 
no renovables, processos de generació d’electricitat 

- el procés tecnològic: planificació  
- processos i transformacions tecnològiques: matèries 

primeres, els metalls i els plàstics 
El dossier comptarà un 50% i l’examen un 50% 

Música Contnguts fets durant el curs. 
Examen de recuperació. 

Ed. física Proves de condició física (Test de Cooper, llançament de pilota 
medicinal, Salt horitzontal, Cursa de 40m. 
Examen teòric continguts llibre  de text i quadern d’activitats 



(Temes 3-4-9-10-11-13) 

cultura i valors CULTURA I VALORS 2n A 
 
Per els alumnes suspesos 
 
Continguts  
 
-Costums i manera de viure de la societat i en la societat. 
-Viure en valors. 
-Respecta en diferents situacions quotidianes. 
-Bullying 
 
Per superar la matèria han de fer un dossier on es treballant tals             
continguts. Aquest dossier es lliurarà amb les notes finals de curs.           
L’han de portar fet el dia de l’examen. L’examen està basat en el             
contingut del dossier. 
CULTURA I VALORS 2n ESO B,C i D 
  
Alumnes suspesos:  
Cal entrar a la web següent:  
http://blocs.xtec.cat/racodetutoria/ 
En aquesta web, al centre, i en format vertical,  hi ha 
diferents temes: 
  
1-La nina i jo 
2-Més a prop del que et penses 
3-Els ocells 
4-El valor de l’amistat 
5-Los chicos del coro 
6-Dona de l’any 
7-Publicitat enganyosa 
  
Has de presentar un dossier enquadernat amb les preguntes 
i les respostes d’aquestes activitats. 
No hi haurà examen al setembre, presentant aquest dossier 
recuperaràs la matèria de Cultura i Valors. 
 
 

 
 

Francès Llegir el llibre ‘Chiens et chats’, fer-ne les activitats i un resum en 

http://blocs.xtec.cat/racodetutoria/
http://blocs.xtec.cat/racodetutoria/


català o castellà. 
L’examen serà com el de recuperació de juny (verbs être, avoir, -er, 
la negació, les hores i vocabulari del llibre ‘Chiens et chats’) 

  

 


