
CONTINGUTS PROVES EXTRAORDINÀRIES  1r ESO
SETEMBRE 2015

Llengua anglesa
(Recuperacions  I
deures)

ANGLÈS 1r ESO A I B
1. Acabar totes les unitats del llibre d’activitats que son les unitats
7,  8  i  9.  Cada  unitat  te  els  apartats  de  VOCABULARY,
GRAMMAR, REAL ENGLISH I WRTITNG. Aquests apartats s’han
de finalitzar excepte les activitats d’audició i dictat.
2.  Durant  el  curs  heu  fet  “outlines”,  es  a  dir,  esquemes.
Suposadament,  cada unitat havia de portar un esquema fet per
vosaltres i pel vostre propi estudi personal. Dons aquest estiu toca
acabar-los  fins  la  darrera  unitat  (9).  Aquí  teniu  l’oportunitat
d’acabar, re-inventar, corregir o millorar el que ja teníeu fet, i els
que no ho vareu fer al seu moment, vos toca fer-ho aquests dos
mesos que teniu per davant.
3.  Durant  el  curs  heu  confeccionat  un  diccionari  personal  que
consistia fer targetes amb TOT el vocabulari de les unitats i molts
heu complementat afegint més paraules o expressions. Dons heu
d’acabar aquest apartat de vocabulari que si ho feis bé, vos servirà
pels vostres anys vinents.
4. Fer els WRITING PLANS de les pag 117 a la 127.
5.  Fer les unitats restants del DIGITAL BOOK ( no es necessari
que es passin a un dossier o fulles a part, suficient que ho feu on-
line )
6.  LECTURES. Heu de llegir  els dos llibres de lectura restants i
triar el que més us agradi i fer un resum entre 80 i 100 paraules.
No es tracta de copiar directament el text, es tracta que utilitzeu
les vostres pròpies paraules i ho presenteu correctament.
Aquells alumnes que no han superat la matèria d’anglès han de fer
aquestes tasques. Els que l’han superada amb nota de 5 o 6 és
molt recomanable que també la facin i la resta és voluntària.
ANGLÈS 1r ESO C
-Acabar  exercicis  del  llibre  digital  i  del  workbook  que  no
s’haguessin fet durant el curs escolar i estudiar o repassar el llistat
de verbs irregulars.
-Llegir i fer un resum del segon llibret de lectura que ha quedat
pendent de realitzar durant el curs, titulat “The Ambassador's Son”
Anne Stanmore, o bé “The body snatchers”.
ANGLÈS 1r ESO D
Alumnes que han aprovat el curs
-Al nostre curs de Moodle “Llengua Anglesa 1r ESO D” (tema 1) hi
ha una carpeta amb els DEURES D’ESTIU. Està en format PDF,
ho heu d’imprimir, fer els exercicis, enquadernar-ho, i lliurar-lo el
primer  dia  de  classe  del  curs  vinent,  ja  que  s’avaluarà  com  a
primera nota de 2n d’ESO.
-Llegir i fer un resum del segon llibret de lectura que ha quedat
pendent de realitzar durant el curs, titulat “The Ambassador's Son”
Anne Stanmore. Burlington. 978-9963-46-880-5
Alumnes que han de recuperar el setembre
- Al nostre curs de Moodle “Llengua Anglesa 1r ESO D” (tema 1) hi
ha una carpeta amb els DEURES D’ESTIU. Està en format PDF.
Ho heu d’imprimir, fer els exercicis, enquadernar-ho, i lliurar-lo el
dia de l’examen de setembre, ja que s’avaluarà conjuntament amb
l’examen.



Ciències
Socials
(Recuperacions)

Dossier lliurat a l’alumne amb les notes i que s'entregarà el dia de
l'examen. 
Examen sobre el dossier.

Llengua
catalana
(Recuperacions)

DIMENSIÓ COMUNICATIVA I ESTÈTICA I LITERÀRIA
o La comunicació. ( unitat 1)
o La narració (unitat 3)
o La descripció (unitat 4)
o El resum i l'esquema (unitat 5)
o La notícia (unitat 8)

FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA
 ORTOGRAFIA 

B) La síl·laba i l’accentuació (unitats  2)
C) L'accent diacrític i la dièresi (unitat 3)
D) La vocal neutra A/E (unitat 4)
E) Les vocals O/U àtones (unitat 5)
F) B/V – P/B – C/G – T/D (unitat 6)
G) S/z/ss/c/ç/ (unitat 7)

 GRAMÀTICA
o Les categories gramaticals (unitat 1)
o El substantiu. Gènere i nombre (unitat 2)
o L'adjectiu. Gènere i nombre (unitat 3)
o Els determinants (unitat 4)
o Els pronoms personals, demostratius i possessius (unitat 5)
o Els verb:Temps, aspecte i mode (unitat 6-7-8)

 LÈXIC
C) El diccionari (unitat 1)
D) Sentit propi i sentit figurat (unitat 2)
E) Els camps semàntics (unitat 3)
F) Paraules derivades. Els sufixos (unitat 4) 
G) Paraules derivades. Els prefixos (unitat 5)
H) La persona (unitat 6)

Lengua 
castellana

GRAMÁTICA: (ver moodle)
- El sustantivo
- Los determinantes
- El adjetivo
- El pronombre
- El verbo
- Palabras invariables (adverbio, preposición, 

conjunción)

COMUNICACIÓN: (ver moodle)
 Narración y descripción.

Cultures i 
religions

S’ha entregat un dossier a l’alumne que l'entregarà el dia marcat 
en el calendari.
No hi ha examen.

Educació Física Tema 1. El cos humà, l’exercici físic i la salut: 



Coneixement  del  funcionament del  cos humà, amb les funcions
dels aparells respiratori,  digestiu,  cardiovascular,  locomotor i  del
sistema nerviós. 
Saber que és l’exercici físic i quins son els seus beneficis.
Saber que és el sedentarisme i quins son els seus perills.
Tema 2. L’escalfament:
Saber què és l’escalfament i quins son els seus objectius.
Distingir  les  parts  de  l’escalfament  i  el  tipus  d’exercicis  de
cadascuna:  Exercicis  generals,  exercicis  de  flexibilitat,  exercicis
del teu esport.
Tema 5. Velocitat:
Saber què és la velocitat i el seu ús a l’esport.
Diferenciar els diferents tipus de velocitat: Reacció, Gestual i de
Desplaçament. 
Conèixer diferents formes i exercicis de millorar la velocitat.
Tema 7. Jocs populars i tradicionals:
Conèixer els jocs tradicionals i les seves característiques.
Identificar com poden ser i saber algun joc de cada tipus: Jocs de
força, jocs de pilota, jocs de cursa, jocs de corda i jocs d’habilitat.
Tema 8. Atletisme:
Saber què es l’atletisme i els llocs on es practica.
Conèixer  les  diferents  modalitats:  (curses,  concursos  i  proves
combinades).
Conèixer la tècnica de la cursa, les tanques, el salt de llargada i el
llançament de pes.
Tema 12. Voleibol: 
El terreny de joc, línies, mides i zones.
Saber com es juga, el reglament (què pots fer i que no pots fer).
Conèixer i  practicar la tècnica:  la posició bàsica,  la passada de
dits, la passada d’avantbraços, la rematada i el servei.
Saber com es fa una jugada de voleibol.
Identificar  els  jugadors,  posicions,  funcions  dels  jugadors  d’un
equip.
Rugby 8:
Saber  on  es  juga  i  com.  Conèixer  els  jugadors,  l’  inici  i
desenvolupament del joc i la puntuació.
Conèixer diferents accions del reglament i la seva execució (servei
a la mà, melé, touche i servei de centre.
Saber què no podem fer: l’avant.
Conèixer la regla de l’agrupament i com s’ha de fer.
Saber com es juga un partit.
Bàdminton:
Saber  on  es  juga  i  com.  Conèixer  els  jugadors,  l’  inici  i
desenvolupament del joc, la puntuació i el material necessari. 
Conèixer el reglament, accions que pots fer i accions que no pots
fer.
Saber i realitzar la tècnica correcta de la subjecció de la raqueta,
la posició bàsica, el servei i els cops bàsics. 
Saber com es juga un partit.

Ciències de la 
naturalesa

Nota: Per superar la matèria, l,alumne haurà de portar fet el 
dossier sobre aquests continguts (lliurat amb les notes finals als 
alumnes ) necessari per preparar l'examen de Setembre.

Unitat 3: Els éssers vius.   
Característiques dels éssers vius



 La cèl·lula
Les cèl·lules animals i vegetals
Els organismes unicel·lulars i els pluricel·lulars
La classificació dels éssers vius.
El concepte d'espècie.
Unitat 4: Els animals Vertebrats
Característiques dels animals Vertebrats
Els mamífers
Els ocells
Els rèptils
 Els amfibis
Els peixos
Unitat 5: Els Animals Invertebrats
Característiques dels animals Invertebrats
 Els porífers i els celenterats
Els cucs
Els mol·luscs
Els artròpodes
Els equinoderms
Unitat 6: Les Plantes i els Fongs
Les plantes sense flors
Les plantes amb flors
Les fulles, la tija i l’arrel
La nutrició de les plantes
La relació en les plantes
La reproducció de les plantes
El regne dels fongs
Unitat 12: La Matèria i les seves propietats.
La matèria
La mesura
La longitud
La superfície
El volum
La massa
Canvis d'unitats amb factors de conversió

Matemàtiques Nombres Naturals: 
Jerarquia d'operacions, 
Potències

Divisivilitat:
Definicions: múltiple, divisor, primers
Criteris de divisibilitat: 2, 3, 5,10, 100, ...
Descomposició factorial.
Màxim comú Divisor i Mínim comú múltiple: Càlcul i 

problemes
Fraccions:

Representació gràfica
Equivalents.
Simplificació
Fracció d'un nombre.
Fraccions equivalents de mateix denominador.

Ordenar fraccions.



Operacions: multiilicació, divisió, suma resta
Problemes generals amb fraccions

Enters
Representació Gràfica.
Operacions amb enters: Suma, resta, multiplicació i divisió 

(Taula dels signes)
Problemes amb Enters

Equacions: (1rA, 1rB, 1rD)
Expressions algebràiques:  "El doble d'un nombre més quatre" --> 
2 x + 4
Resolució d'equacions:

1) Llei de pas:   4 x + 1 = 13
2) Moltes x :  2x + 3 + 5 x   + 1 = 11
3) x als 2 cantons:   2 x + 1 = 3 x -4

Tecnologia

1r ESO A, B i D
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 máquines-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

UNITAT 5: LES ESTRUCTURES
Els esforços
Rigidesa
Estabilitat

Educació Visual i 
Plàstica

TEMA 1: LA IMATGE I EL LLENGUATGE VISUAL
La percepció de la imatge 
Lectura de imatges
Comunicació visual



TEMA 2: ELEMENTS VISUALS DE LA IMATGE
Els punts en la imatge
La linia en la imatge
La textura

TEMA 3: EL COLOR
La llum i el color
Pigments de color
Les gammes cromàtiques
El color per representar imatges


