
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 3r ESO 
SETEMBRE 2017 

Llengua catalana Les proves per recuperar la matèria constaran de dues parts: 
I. CONTINGUTS (50% DE LA NOTA) 
Examen dels continguts treballats a classe (40% de la nota) + Rere el mur (10% de                
la nota). 
Què cal estudiar per a l’examen dels temes? 

LLENGUA I COMUNICACIÓ/EXPRESSIÓ ESCRITA 
. Gèneres periodístics (noticia, crònica, reportatge, entrevista) 

GRAMÀTICA 
. Categories lèxiques ( adjectiu, nom, verb, pronom…) 
. Propietats del text, connectors, estructura de l’oració, classes d’oració, els           
complements del verb, la conjugació verbal, els verbs irregulars, els tractaments de            
familiaritat i de respecte. 

ORTOGRAFIA 
. Del tema 1 al tema 7 

LÈXIC 
. La literatura en el món actual, la literatura de gènere, la literatura fantàstica, la               
literatura catalana moderna, la novel·la històrica, la novel·la policíaca i la narrativa            
d’aventures. 
II. PROCEDIMENTS (50% DE LA NOTA) 

1. Esquema dels continguts que s’han d’estudiar per a l’examen (15% de la             
nota). 
2. Resum (1 cara d’un full) i opinió personal (1/2 cara d’un full) del llibre Rere el                 
mur (15% de la nota). 
3. Quadern de recuperació de llengua catalana 3r ESO (20% de la nota).  

ACLARIMENTS: 
*Tots els alumnes amb la matèria suspesa hauran de llegir obligatòriament el            
següent llibre de lectura: 
Noemí Bagés, Rere el mur, ed. Barcanova. 
*És responsabilitat de l’alumne i de la família gestionar un bon ús del solucionari.              
Els exercicis que adjuntem estan pensats per tal que l’alumne posi en pràctica el              
que està estudiant i s’autoavaluï: és obligatori fer els exercicis i autocorregir-los            
amb el solucionari. Es penalitzarà el fet de no presentar els exercicis            
degudament corregits i també el fet d’haver-se limitat a copiar les solucions. Els             
exercicis sense corregir o mal corregits comptaran com a no fets. 
*És IMPRESCINDIBLE presentar TOTS els procediments per poder aprovar         
la matèria. En cap cas es farà mitjana si no s’han presentat TOTS els              
procediments. 

Llengua castellana Para los alumnos suspendidos: Deberán realizar el trabajo que         
se entregará el día de las notas. Dicho trabajo también estará           
colgado on-line en el SITE de 3º de Castellano, desde donde se            
podrá descargar en PDF. El trabajo lo tendrán que entregar el día            
de la prueba extraordinaria de septiembre. 
 

● Trabajo 40% de la nota de la recuperación de septiembre. 
Examen 60% 

 



Llengua anglesa 40% Moodle activities +  Workbook 
CONTENTS: 
  
Vocabulary: All the vocabulary included in the Workbook 
Glossary (Advanced Real English, 3rd ESO). 
Introduction + Units 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9. 
Grammar:  

● Present simple//continuous. 
● Past simple // continuous. 
● Present perfect simple // continuous. 
● Comparative and superlative form of Adjectives and 

Adverbs. 
● Future tenses: Will versus Going To. 
● Conditionals: Zero // First // Second. 
● Modal Verbs. 

  
  60% EXAM 
 



Matemàtiques 1.  Nombres Racionals 
a. Reconèixer i obtenir fraccions equivalents. 
b. Amplificar i simplificar fraccions. 
c. Reduir fraccions a comú denominador. 
d. Operar amb fraccions. 
e. Obtenir l’expressió decimal d’una fracció. 
f. Reconèixer els diferents nombres decimals. 
g. Obtenir la fracció generatriu d’un nombre 

decimal. 
h. Resoldre Problemes utilitzant fraccions. 
  

2.   Potències d’exponent enter 
a. Fer operacions amb potències. 
b. Expressar nombres en notació científica. 
c. Operar amb nombres en notació científica. 
d. Reconèixer i aproximar nombres reals. 
  

3.  Polinomis i equacions 
a. Reconèixer els termes i el grau dels polinomis. 
b. Determinar el valor numèric d’un polinomi. 
c. Operacions amb polinomis. 
d. Reconèixer i desenvolupar les igualtats 

notables. 
e. Reconèixer i resoldre les equacions de 1r i 2n 

grau. 
f. Resoldre sistemes d’equacions 2x2. 
g. Resoldre problemes utilitzant equacions. 
  

4.  Funcions de variable real. 
a. Distingir relacions funcionals entre magnituds. 
b. Conèixer les diferents expressions de les 

funcions. 
c. Conèixer la funció de proporcionalitat directe. 
d. Conèixer la funció afí. 
  

5.  Probabilitats i estadística 
a. Reconèixer i diferenciar població i mostra. 
b. Classificar les variables estadístiques. 
c. Obtenir les taules de freqüències. 
d. Utilitzar i interpretar els gràfics estadístics. 
e. Distingir, calcular i interpretar les mesures de 

centralització i dispersió. 
f. Distingir experiments aleatoris. 
g. Obtenir l’espai mostral. 
h. Determinar la unió i intersecció 

d’esdeveniments. 
i. Obtenir la freqüència absoluta i relativa d’un 

esdeveniment. 
j. Calcular la probabilitat d’un esdeveniment. 
k. Aplicar les propietats de les probabilitats. 

 

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

L’ESCENARI FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES 
1. Les grans unitats del relleu terrestres 



2. El relleu, els rius i les costes d’Europa 

3. Les unitats del relleu d’Espanya 

4. Les costes i els rius d’Espanya 

5. El relleu de Catalunya 

6. Les costes i els rius de Catalunya 

7. Els paisatges dels climes de la Terra 

8. Els paisatges d’Europa 

9. Els paisatges d’Espanya 

10. Els paisatges d’ Espanya (II) 

L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS 
1. L’Estat com a organització política de la societat. 

2. El estats del món i les seves relacions internacionals 

3. L’Estat i la globalització 

4. L’Estat de les autonomies 

5. L’organització territorial de Catalunya 

6. L’Estatut d’autonomia 

7. La Unió Europea 

8. Les organitzacions no governamentals.  

NATURA I SOCIETAT 
1. Formes tradicionals de relació entre natura i societat:         

dependència humana, explotació intensiva i creixement      

insostenible. 

2. Formes alternatives de relació entre natura i societat:         

consciència ecològica i desenvolupament sostenible. 

3. Disponibilitat i accés desigual dels recursos del planeta:         

països rics i països pobres. 

4. Principals impactes ambientals del planeta: efecte       

hivernacle, forat d’ozó, desertitizació, contaminació de les       

aigües, pluja àcida, risc d’extinció d’espècies, acumulació de        

residus sòlids, contaminació atmosfèrica. 

5. Gestió dels residus: vidre, cartró, envasos, matèria        

orgànica, altres reciclables i residus perillosos. 

ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS 
1. Les activitats econòmiques 

2. Els factors de producció 



3. Els sectors econòmics 

4. Els sistemes econòmics 

5. L’economia actual: la globalització 

6. Factors que afavoreixen la globalització 

7. Els efectes de la globalització 

8. La distribució desigual de la riquesa al món. 

9. L’auge de les economies emergents 

10. Els països segons el nivell de desenvolupament 

11. Les desigualtats socials 

EL SECTOR PRIMARI 
1. L’agricultura 

2. Els paisatges agraris 

3. La ramaderia avui 

4. l’activitat pesquera 

5. L’explotació forestal 

6. Sistema de subsistència versus de sistema de mercat 

EL SECTOR SECUNDARI 
1. Obtenció de matèries primeres. 

2. La Construcció 

3. Les fonts d’energia 

4. Les fonts d’energia renovables 

5. Pedreres, graveres i abocadors 

6. La gestió dels residus nuclears 

7. L’activitat industrial 

8. La globalització industrial: localització i deslocalització 

EL SECTOR TERCIARI 
1. Els mitjans de transports 

2. Les funcions del transport i les seves xarxes. 

3. El turisme i la seva importància econòmica 

4. Les formes de fer turisme. 

5. Les activitats comercials 

6. El comerç interior 

7. El comerç exterior 

L’AMPLIACIÓ DEL MÓN CONEGUT 
1. El món conegut pels europeus del s. XV 



2. Els viatges d’exploració dels portuguesos i castellans 

3. L’Amèrica precolombina 

4. La conquesta i dominació del nou món. 

5. Les conseqüències dels descobriments 

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 
realitzades. 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.  
 
 



Biologia   
L'organització del cos humà 

 
Els sistemes i aparells (Saber ubicar els grans sistemes i 
aparells) 

 
Nutrició humana 

 
Alimentació (tipus d’aliments i dietes) 

 
Aparells implicats en la nutrició (parts i funcions) 

 
Aparell digestiu 

 
Aparell respiratori 

 
Aparell circulatori 

 
Aparell excretor 
 

Reproducció humana (Consells en un centre de planificació 
familiar) 

 
Els canvis cap a la maduresa sexual. 

 
Aparells reproductors femení i masculí 

 
Fecundació 
 
 

Relació humana (Només el sistema nerviós) 
 
Sistema nerviós (SNC, sentits, lessions del SN) 
 

 
A finals de curs es lliurarà un dossier que hauran de portar fet 
al setembre i faran un examen que es basarà en aquest 
dossier. El criteri d'avaluació és 50% dossier i 50% examen. 
 

Tecnologia  

Educació Física -Proves de condició Física (Test de Cooper, Llançament        
pilota medicinal, Salt Horitzontal, Cursa de 40 m.), Zumba 
-Part teòrica: Portar quadern d’activitats  d’educació física 
amb els temes següents fets: 4, 5, 6, 9, 12) 

Cultura i valors ètics L’alumnat haurà de realitzar les activitats corresponents a les         
sessions 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14 15, 18 i 20. Podran realitzar              
aquestes activitats a mà o a ordinador, amb CORRECCIÓ.         
S’han de copiar els enunciats. 
Les tasques s’hauran de presentar el dia i hora assenyalats          



per l’examen. NO HI HAURÀ EXAMEN.  

 


