
CONTINGUTS PROVES EXTRAORDINÀRIES  2n ESO
SETEMBRE 2015

Llengua 
anglesa
(Recuperacions  I
deures)

ANGLÈS 2n ESO A
1)Alumnes suspesos i aquells que han superat l’assignatura amb
una nota de 5/6: Dossier Moodle
“Summer Activities.”
2) Alumnes aprovats amb una nota entre 7-10: Moodle “Summer
Activities.” (Lectura d’Estiu-Sherlock
Holmes).
3)  Alumnes amb adaptació  a l’aula:  Moodle  “Summer Activities-
Alumnes amb adaptació.”
ANGLÈS 2n ESO B,C,D
 ANGLÈS  Grups  2n  B+C+D:  SUSPESOS:  Acabar  les  unitats
1+2+3 del llibre digital (student's book) + petit dossier per preparar
l'examen setembre.
 APA  aprovats:  Seria  recomanable  que  acabessin  les  unitats
2+3+8 del llibre digital (student's book) i que realitzessin les fulles
d'anglès del quadernet  d'estiu.  A més,  se li  proposen una sèrie
d'activitats penjades al google drive.
 APROVATS: Seria recomanable que acabessin les unitats 2+3+8
del llibre digital (student's book). A més, se li proposen una sèrie
d'activitats penjades al google drive.

Ciències
Socials

Dossier lliurat a l’alumne amb les notes i que haurà d'entregar el 
dia de l'examen.
Examen

Lengua 
castellana

Tipos de texto:
Narrativo, descriptivo, o poético (métrica, saber distinguir una oda 
de una elegía, figuras literarias: metáfora, personificación, 
hipérbaton y comparación). Mito, epopeya); expositivo; 
argumentativo; los géneros periodísticos: noticia.

· Conocimiento de la lengua
Formación y expansión del castellano
Variedades geográficas, sociales y estilísticas de la lengua

· Gramática:
Clases de palabras
Sintagmas
Sujeto y predicado (tipos de sujeto; tipos de predicado; oraciones 
impersonales; complementos del SN (sujeto); complementos del 
SV (predicado): El atributo, CD, CI, CC, CRV, CPVO, Verbos 
pronominales. Oraciones compuestas coordinadas (copulativas, 
disyuntivas, explicativas y adversativas)
Elementos extraoracionales.
Modalidad oracional.

· Léxico
Prétamos, calcos 
Registros lingüísticos: culto, coloquial y vulgar
Monosemia y polisemia
Hiperóimos e hipóimos
Palabras homónimas

· Ortografía y norma
Los signos de puntuación
La interrogación y la exclamación
La h



La r y rr, la k, la w, la c y la z
La d y z a final de palabra
El guion 
Los paréntesis

Criterios de evaluación: realización de un examen basado en los 
contenidos arriba referidos que equivaldrá al 80% de la nota.

Cultures i 
religions

S’entrega un dossier a l’alumne que haurà d'entregar el dia marcat
al calendari. 
No hi ha examen.

Educació Física 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 3. Resistència:
Saber què és la resistència i el seu ús. 
Identificar  els  diferents  tipus  de  resistència:  Aeròbica  (baixa
intensitat;  llarga  durada)  i  Anaeròbica  (alta  intensitat;  duració
limitada). 
Conèixer com es controla la intensitat de l’exercici. 
Saber diferents formes de millorar la resistència.
Tema 9. Gimnàstica artística:
Identificar  els diferents aparells  i  proves de les dues modalitats:
Categoria femenina i categoria masculina. 
Conèixer la tècnica i realització dels elements de terra dels grups:
equilibris, girs, combinacions i girs de major dificultat.
Tema 10. Bàsquet:
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:  com  agafar  la  pilota,  el  bot,  la
recepció i la passada, els pivots, les parades i el llançament.
Com atacar (un contra un) i com defensar (defensa individual).
Identificar els jugadors, posicions, funcions i característiques dels
jugadors d’un equip de bàsquet.
Tema 11. Handbol:
Saber on es juga i com, així com el seu reglament (què poden fer i
que no poden fer).
Conèixer i practicar la tècnica: com agafar la pilota, la recepció i la
passada, el bot, les fintes i el llançament.
Saber com atacar (si  tens la  pilota i  si  no tens la  pilota)  i  com
defensar (a qui té la pilota i el bloqueig).
Conèixer el jugadors i posicions d’un equip de handbol. 
Tema 13. Futbol:
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  conducció  de  la  pilota,  la
passada, el control de la pilota, el driblatge, el xut.
Com atacar (si tens la pilota i si no tens la pilota) i com defensar.
Identificar  els  jugadors,  posicions  i  funcions  dels  jugadors  d’un
equip.
Tema 14. Expressió corporal:
Saber què és l’expressió corporal. 



Conèixer les diferents tècniques: la relaxació i respiració, el mim i
la dramatització, els balls i les danses. 
Conèixer els objectius que cerca l’expressió corporal i alguns jocs. 
Tema 15. La respiració i la relaxació:
Conèixer les fases de la respiració: inspiració i expiració.
Identificar els tipus de respiració: toràcica i abdominal.
Saber alguns jocs de respiració.
Saber per a què serveix la respiració.
Conèixer el mètode Jacobson.
Saber alguns jocs de relaxació.

Ciències de la 
naturalesa

Continguts 2B/2C

•  Caracterització  de  les  forces  com  a  interacció.  Mesura  i
representació  gràfica de les forces.  Diferenciació  entre diferents
tipus de forces.
•  Identificació  de  magnituds  que  descriuen  els  moviments:
posició,   temps,  velocitat   i   acceleració.   Caracterització   del
moviment  rectilini  uniforme.
Representació gràfica del moviment rectilini uniforme.
•  Anàlisi de casos d’equilibri  de forces: repòs i moviment rectilini
uniforme.
• Reconeixement  de  l’efecte  d’una  força  o  suma  de  forces  en
moviments i deformacions.  
• Identificació de l’energia i la seva relació amb el canvi. Valoració
del paper de l’energia en la vida quotidiana.
• Reconeixement de la transferència d’energia en forma de treball. 
• Diferenciació entre energia cinètica i potencial a partir d’analitzar
exemples.
• Interpretació  de  la  calor  com  a  forma  de  transferir  energia  i
de  la  seva relació  amb  la  variació  de  temperatura  i  els  canvis
d’estat.  Identificació  de materials  conductors  i aïllants i el seu ús
a la vida quotidiana.
•  Reconeixement  de  la  transferència  d’energia  mitjançant  la
llum  i  el  so.
Experimentació  de  les  propietats  de  la  propagació  de  la  llum
i  el  so.
Interpretació d’aplicacions a la vida quotidiana.
•  Anàlisi  de  la  conservació  i  dissipació  de  l’energia  en  les
transferències  energètiques.   Valoració   del   rendiment   de
determinades  transferències energètiques en la vida quotidiana.
•  Caracterització  del  cicle   geològic   com  a  interacció  dels
processos geodinàmics  interns  i  externs.  Identificació  de  canvis
a  la  superfície  de  la Terra  causats  per  agents  geològics
externs.  Reconeixement  de  la meteorització  de  les  roques  i
de  l’acció  d’alguns  agents  externs  en  el modelat  del  relleu.
Caracterització  dels  processos  de  formació  de  les  roques
sedimentàries.
• Identificació  de  canvis  a  la  superfície  de  la  Terra  relacionats
amb   les  manifestacions   dels   agents   geològics   interns:
deformació  de  roques, sismicitat  i  vulcanisme.  Reconeixement
dels  trets  fonamentals  de  la tectònica de plaques. Formació de
serralades de muntanyes, distribució del vulcanisme i la sismicitat.
•  Descripció   dels   processos   de   formació   de   roques
magmàtiques  i  metamòrfiques.  Identificació dels usos  de  les



roques  en  la  construcció  i  en  la  indústria.  Identificació  de
recursos energètics fòssils: petroli, gas, carbó.
•  Anàlisi  d’un  ecosistema  proper  tot  identificant  el paper  de
cadascun   dels  elements  que  el  configuren.  Valoració  de  les
possibles conseqüències de la seva  modificació,  en  termes  de
la  transferència  de  matèria  i  energia (productors,  consumidors
i  descomponedors).  Identificació  de  similituds  i diferències amb
altres ecosistemes.

Matemàtiques Nombres Enters: 

- Operacions: suma, resta, multiplicació, divisió.

- Operacions combinades i jerarquia d'operacions 

- Potències de nombres enters

Divisibilitat:

- Definicions: múltiple, divisor, nombre primer

- Criteris de divisibilitat

- Descomposició en producte de factors primers.

- Màxim comú Divisor i Mínim comú múltiple

Fraccions:

- Concepte de fracció

- Fraccions equivalents.

- Operacions amb fraccions: suma, resta, multiplicació, divisió i 
operacions combinades.

- Nombres decimals i fraccions

Equacions:

- Expressions algebràiques.

- Resolució d'equacions.

Proporcionalitat numèrica i geomètrica

Exercicis Directa i inversament proporcionals [ DP, IP ] segons 
l'estructura proposada a classe:

Quines són les dues idees que intervenen al 
problema? Les frases son llargues i concretes?

Quina és la frase que determina si és DP o IP?



DP: Quines són les dues raons que surten 
d'aquestes dues idees?

Resolució per raons.

IP: Càlcul per totals

Exercicis de factors: Resoldre l'exercici amb una sola línia, 
anant tatxant conceptes que estan en el numerador 
i el denominador

Exercicis de percentatges: Recorda que ho has de fer a 
l'estil dels exercicis de pensar i les equacions

tipus d'exercicis:

% normals:  

% de pujades:

% de baixades 

Es pot demanar la part, el total o el percentatge 
(tpc)

Proporcionalitat Geomètrica:

Thales: Càlcul de segments i càlcul de l'alçada

Geometria

Triangles, triangles rectangles, quadrats, rectangles, 
rombes, trapezis, cercles, sectors circulars 

Calcular àrees i perímetres

Àrees combinades 

Llengua 
francesa

Hi ha deures d’estiu.  Estan al nostre curs moodle, a dalt de tot,
busqueu “Deures  d’estiu”.  Recordeu  pels  que heu entrat  poc al
moodle, que és el curs anomenat “Llengua francesa 2n i 3r d’ESO”
i és el tema 1.
Heu  d’imprimir  tot  aquest  document,  realitzar  les  activitats,
enquadernar-ho, i portar-lo el primer dia de classe de setembre, ja
que comptarà com a primera nota del curs vinent.
Val la pena fer-lo per revisar continguts ja que l’aprenentatge es
consolida més. Feu tot el que pugueu.


