
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 4t ESO 
SETEMBRE 2017 

Llengua 
catalana 

ALUMNES SUSPESOS 
 
Han de fer un mapa mental de cadascun dels següents apartats del 
llibre de text que hem utilitzat aquest curs 2016-2017 Llengua catalana 
4t ESO, ed. Barcanova: 
 
• GRAMÀTICA de la unitat 1 (p.20-24), de la unitat 2 (p.44-50), de la 
unitat 3 (p.76-80), de la unitat 4 (p.102- 108) 
 
• ORTOGRAFIA de la unitat 1 (p.26 i 27) i de la unitat 2 (p.52-53) 
 
• LITERATURA de la unitat 7 (p.185- 204), de la unitat 8 (p.215- 229) i 
de la unitat 9 (p.243- 262) 
 
Aquests mapes mentals ajudaran l'alumne/a a repassar i reafirmar els 
continguts que es trobaran a la prova extraordinària de setembre; per 
tant, és una tasca que beneficia l'aprenentatge dels coneixements que 
cal adquirir. 
Aquests deures s'han de presentar el dia de l'examen de recuperació. 
 
Nota final de la matèria: 
 
Resultat de l'examen 70% 
 
Valoració dels deures 20% 
 
Seguiment del curs 10% 

Llengua 
castellana 

ALUMNOS SUSPENSOS 
 
- GRAMÁTICA,ORTOGRAFIA I LITERATURA: desde la unidad 1 hasta 
la unidad 6. 
- DEBERES: Han de entregar realizada la libreta de competencias 
básicas de lengua castellana y literatura, de Vicens Vives que les fue 
entregada junto con las notas. 
 
Nota final de la materia: 
 
Resultados del examen:  70%, 60%(alumnos con adaptación o PIs) 
 
Valoración de los deberes: 20%, 30%( “       “              “             “       ) 
 
Seguimiento del curso: 10% 



Llengua 
anglesa 

Vocabulary: All the vocabulary included in the Workbook Glossary 
(Real English Basic Practice/1 ESO -reforç). 
  
Introduction + Units 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9. 
  
Grammar: Present, Past and Future Tenses + quantifiers. 
 
Requirements: All students will have to submit their Worbook fully 
completed and the dossier on moodle (50%), whereas the exam will 
account for the remaining 50%. 
 



Matemàtiques  
● Teorema de Pitàgores. (*) 

• Utilització del teorema de Pitàgores en la resolució de problemes 

geomètrics i de la vida quotidiana. (*) 

● Àrea de polígons i de figures circulars. (*) 

● Obtenció de l’àrea de paral·lelograms, de triangles i de 

polígons regulars. (*) 

• Càlcul de l’àrea de figures circulars. (*) 

● Càlcul de l'àrea i del volum de prismes, piràmides, cilindres i 

cons. (*) 

● Aplicació del teorema de Pitàgores a l'espai per calcular 

longituds d'elements en cossos geomètrics. 

 
● Resolució de problemes geomètrics fent ús de les propietats 

dels cossos geomètrics. 

● Teorema de Tales. (*) 

● Criteris de semblança. (*) 

● Càlcul de la raó de semblança de dues figures (*) 

● Aplicacions del teorema de Tales en contextos diferents (*) 

● Resolució de problemes de semblança de triangles amb els 

criteris (*) 

● Utilització de la semblança per obtenir mesures indirectes. 

(*)  

● Anàlisi de la precisió, l’exactitud i l’error en situacions 

de mesura.  

● Càlcul d’àrees i volums de figures semblants mitjançant la raó 

de semblança. 

● Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per a obtenir 
mesures i fer estimacions raonables (*) 

 
● Utilització d’escales (*) 

● Raons trigonomètriques d’un angle. (*)  

● Utilització de la calculadora per trobar-les (*)  



● Relació fonamental de la trigonometria. (*)  

● Ús de les relacions trigonomètriques per determinar 

longituds (*) i mesures d’angles.  

● Comprensió dels nombres i les diferents formes de 
representació (*) 

● Expressió i operacions de nombres en notació científica (*) 

● Determinació dels conjunts numèrics als que pertany un 

nombre. (*)  

● Càlcul de l’expressió decimal d’una fracció(*) 

● Obtenció de la fracció generatriu d’un nombre decimal. 

● Els nombres racionals i els irracionals com ampliació dels 

conjunts numèrics (*) 

● Reconeixement  (*) i construcció de nombres irracionals 

● Representació gràfica dels nombres racionals (*) i irracionals 

damunt la recta 

● Valoració de la utilitat dels nombres reals en diversos 

contextos (*) 

 
● Potències de base real i exponent enter(*) Obtenció del 

valor d’una potència de base real i exponent enter (*) 

● Radicals. Radicals equivalents.  

● Obtenció de radicals equivalents a un de donat 

● Expressió d’un radical com a potència i al reves (*) 

● Relació entre els nombres irracionals i les potències 

d'exponent fraccionari (*) 

● Relació entre el càlcul amb potències d'exponent 

fraccionari i el càlcul amb radicals (*) 

● Operacions  amb radicals (*) 

● Racionalització  

● Operacions amb polinomis (*)  

● Realització d’operacions bàsiques amb polinomis (*)  

● Aplicació de la regla de Ruffini per dividir un polinomi 



entre (x-a) (*)  

● Arrel d’un polinomi  

● Interpretació del concepte d’arrel d’un polinomi. 

● Obtenció de les arrels enteres d’un polinomi a partir dels 

divisors del terme independent (*)  

● Factorització de polinomis  

● Fracció algebraica 

● Simplificació de fraccions algebraiques 

● Realitzacions d’operacions amb fraccions algebraiques 

● Resolució d’equacions de primer, segon grau i 

biquadrades, (*) 

● Resolució d’equacions irracionals, factoritzades i 

amb fraccions algebraiques. 

● Resolució d’inequacions de primer grau (*) 

● Resolució de problemes reals amb equacions (*) 

● Plantejar i resoldre problemes amb inequacions. 

● Resolució de sistemes lineals de dues equacions amb       

dues incògnites pels mètodes d’Igualació, substitució i    

reducció. (*) 

● Resolució de problemes reals amb sistemes     

d’equacions (*) 

● La prova escrita val un 90%  

 

Biologia i 
Geologia 

 

Física i 
Química 

No hi ha cap alumne suspès. Llavors, no hi ha recuperació 
extraordinària al Setembre. 



Ciències 
Socials 

CONTINGUTS  
1. El segle XVIII: la crisi de l’Antic Règim  
2. Revolucions liberals i moviments nacionalistes 

(1789-1871)  
3. La industrialització de les societats europees 
4. L’època de l’imperialisme 
5. La Primera Guerra Mundial i La Revolució russa 

(1914-1939)  
6. Crisi de las democràcies i Segona Guerra Mundial 

(1919-1945) 
 
REQUISITS PER APROVAR: 

Per aprovar la matèria suspesa l’alumnat suspès s’haurà 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. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Per aprovar s’ha d’obtenir una nota mínima de 5.  

● Grup classe: 
La prova escrita equivadrà al 60% de la nota final i el dossier al 
40%. 

● Grup PI: 
La prova escrita equivadrà al 50% de la nota final i el dossier al 
50%. 

 

Tecnologia Per a recuperar la matèria de tecnologia s’ha lliurat un dossier a 
l’alumne que també trobarà al moodle. 
l’examen constarà d’exercicis treballats a classe i similars als del 
dossier 

- L’habitatge: preguntes teòriques i de desenvolupament de 
disseny d’un habitatge, protocols d’accés a un habitatge, estalvi 
energètic, instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas 

- Electrònica analògica: simbologia, components bàsics i 
funcionament de circuits senzills 

- Electrònica digital: àlgebra de boole,  portes lògiques,taules de 
la veritat, logigrames, simbologia, components bàsics i 
funcionament de circuits senzills 

- Control i robòtica: disseny d’un programa  que efectui una 
determinada acció amb llenguatge arduino 

El dossier equivaldrà al 60% de la nota final i l’examen el 40% 



Llengua 
francesa 

A fi de començar el curs vinent amb millor base, caldrà llegir un llibret              
de lectura, que es pot comprar a la llibreria (FNAC etc). 
“Alex Leroc, journaliste: Les statuettes”, Christian Lause, éditions        
Maison des Langues, ISBN 978-84-8443-399-6 
Es lliurarà un resum del llibre, per capítols, en català o francès, el mes              
de setembre i comptarà com a primera nota del curs vinent. 
Si per aquelles coses no trobéssiu el llibre (cal buscar-lo primer de            
tot!!!!), poseu-vos en contacte amb el professor: 
josepmcascante.prof@institutmontserratcolomer.cat 

Educació 
Física 

-Lliura temes fets de quadern d’activitats número 4, 6,10, 11 i 13            
corresponents als continguts de la resistència,la velocitat, el bàsquet,         
l’handbol i el futbol-sala. 

 


