
CONTINGUTS PROVES EXTRAORDINÀRIES  3r ESO
SETEMBRE 2015

Llengua 
anglesa
(Recuperacions  I
deures)

1) Alumnes suspesos i aquells que han superat l’assignatura
amb una nota de 5/6: Dossier Moodle
“Summer Activities.”
2) Alumnes aprovats amb nota entre 7-10: Moodle “Summer 
Activities-Alumnes aprovats.” (Lectura
d’Estiu).
3) Alumnes amb adaptació a l’aula: Moodle “Summer Activities-
Alumnes amb Adaptació a l’aula.”

Ciències
Socials

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

Llengua
catalana

ELS ALUMNES SUSPESOS HAUREU DE FER LES ACTIVITATS DE
REPÀS  I  D'AVALUACIÓ  DEL  FINAL  DE  LES  UNITATS
TREBALLADES A CLASSE (unitats 1-9)I  PORTAR-LES EL DIA DE
RECUPERACIÓ DE CATALÀ.
Tema 1
La narració literària.
La síl·laba. L'accentuació.
L'oració simple. Concordança nominal i verbal.
La derivació.
Ramon Llull. El llibre de les bèsties.
Tema 2
El teatre: els gèneres teatrals.
L'accentuació. La e i la o.
L'adjectiu.
La composició.
Ausiàs March.
Tema 3
La poesia: mètrica, figures retòriques, temes i tòpics.
L'accent diacrític i la dièresi.
Els pronoms.
Joanot Martorell, Tirant lo blanc.
Tema 4
La comunicació verbal i no verbal.
La vocal neutra a/e.
El verb: modes i temps.
La formació del lèxic català.
Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona.
Tema 5
La premsa: la notícia.
Les vocals o/u àtones. 
El verb: els verbs irregulars.
L'adequació i els registres lingüístics.
Tema 6
La premsa: l'entrevista.
B/V.
El verb: formes no personals i perífrasis verbals.
La precisió lèxica.
Àngel Guimerà. Mar i cel; Terra baixa.
Tema 7
La premsa: textos d'opinió.
P/B; T/D; C/G.
Les propietats del text.



Lèxic: l'ésser humà: el cos i la ment.
Tema 8
J/G; X/IX; TX/IG.
El paràgraf: puntuació i juxtaposició.
Lèxic: accidents geogràfics i fenòmens atmosfèrics.
Tema 9
Prediccions, previsions i consells.
S/SS/C/Ç/Z.
Connectors.
Lèxic: les plantes.

Lengua 
castellana

UNIDAD 1
La  acentuación.El  sustantivo  y  sintagma  nominal.  Palabras
polisémicas.
UNIDAD 2
Acentuación  de  diptongos,  hiatos  y  triptongos.  El  adjetivo.
Palabras homónimas. Vocabulario de accidentes geográficos. La
poesía.
UNIDAD 3
La tilde diacrítica. Los determinantes. Familias léxicas y campos
semánticos. La poesía medieval . Libros de Buen Amor , Coplas y
el romancero.
UNIDAD 4
Acentuación de palabras compuestas. Los pronombres. Formación
de palabras. La poesía de Garcilasd de la Vega, Fray Luis de León
y Lope de Vega.
UNIDAD 5
La  prensa.  Uso  de  la  b  y  v.  El  verbo.  Perífrasis  verbales.
Formación de palabras. La narrativa en verso. El Cantar de Mio
Cid.
UNIDAD 6
Textos  periodísticos.  Uso  de  la  g  y  j.  Palabras  invariables.
Palabras  compuestas.  Vocabulario  de  los  fenómenos
atmosféricos. La narrativa en prosa. El Conde Lucanor.
UNIDAD 7
Uso de la h. Sintagma verbal atributivo. Sinónimos y antónimos. La
narrativa clásica: El Lazarillo de Tormés.
UNIDAD 8 
Ortografía. Complementos del verbo. Locuciones y frases hechas.
Don Quijote de la Mancha.
UNIDAD 9
Ortografía. 
UNIDAD 10
Ortografia. Jergas y tecnicismos. La Celestina.
UNIDAD 11

Ortografia.Fuente Ovejuna de Lope de Vega.
Educació per la 
ciutadania

Dossier de treball. Indicacions i material al curs Moodle d’ “Ètica 3r
d’ESO”

Educació Física Proves  de  condició  Física  (Test  de  Cooper,  Llançament  pilota
medicinal, Salt Horitzontal, Cursa de 40 m.).
Examen teòric (Temes 1-2-4-6-7-8-9-12-14-16).

Ciències de la 
naturalesa

Biologia
 L'organització del cos humà

◦ Els nivells d'organització
◦ Les cèl·lules.



◦ Els teixits
◦ Els òrgans
◦ Els sistemes i aparells

 Nutrició humana
◦ Alimentació
◦ Aparells implicats en la nutrició
◦ Aparell digestiu
◦ Aparell respiratori
◦ Aparell circulatori
◦ Aparell excretor

 Reproducció humana
◦ Els canvis cap a la maduresa sexual.
◦ Aparells reproductors femení i masculí
◦ Les fases de la reproducció.

 Relació humana
◦ Sistemes de coordinació
◦ Sistema nerviós
◦ Sistema endocrí

Química
 La ciència: la matèria i la seva mesura

◦ La matèria i les seves propietats. 
◦ La mesura. El sistema internacional d’unitats.
◦ Les etapes del mètode científic.
◦ Plantejament  d’observacions  senzilles  i  aplicació  del
mètode científic.

 La matèria: els estats físics
◦ Reconeixement  dels  estats  físics  de la  matèria  (utilitzant
dibuixos)
◦ Reconeixement  dels  canvis  d’estat:  fusió,  solidificació,
vaporització (ebullició i evaporació), condensació i sublimació.

 La matèria: com és presenta
◦ Substàncies pures i mescles. Elements i compostos 
◦ Mescles homogènies (dissolució) i mescles heterogènies.
◦ La separació de mescles 
◦ La concentració d’una dissolució.

Matemàtiques Nombres  racionals.  Operacions  i  problemes  amb  fraccions.
Ordenació de fraccions.  Pas de decimal  a fracció.  Tipus de
decimals.

Nombres  reals.  Operacions  amb  potències.   Classificació  de
nombres reals. Notació científica.

Polinomis.  Valor  numèric  d’un  polinomi.  Operacions  amb
polinomis.

Equacions  i  Sistemes  d’equacions  de  1er grau.  Resolució  i
aplicació a situacions quotidianes.

Equacions  de  2on grau.  Resolució  i  aplicació  a  situacions
quotidianes.

Proporcionalitat.  Magnituds  directament  proporcionals  i



inversament  proporcionals.  Proporcionalitat  composta.
Repartiments proporcionals. Percentatges.

Geometria.  Càlcul  d’àrees i  volums de figures geomètriques en
l’espai

Tecnologia Els Alumnes que han suspès l’assignatura de Tecnologia de 3r 
ESO a la convocatòria ordinària de juny de 2015, han de 
presentar-se a la convocatòria extraordinària de Setembre 2015.

La nota final de la convocatòria de Setembre es calcula a partir de 
la nota del dossier de recuperació (65%) i la nota de  l’examen (35 
%) 

Per presentar-se a la convocatòria  extraordinària de setembre, és 
imprescindible haver completat el dossier d’estiu que es troba al 
Moodle.  

L’examen de recuperació de Setembre consta principalment 
d’algunes de les activitats del dossier de recuperació,  més alguna 
pregunta sobre els temes del llibre digital següents:
 
Tema 1  del Llibre Teide: El Mètode de projectes
Apartats:

 El procés tecnològic
 El mètode de projectes
 Les parts del mètode de projectes,
 Descripció i anàlisi del problema,
 Recerca d’informació, 
 El maneig de la informació,
 L’avantprojecte
 L’avantprojecte: generació d’idees, selecció d’idees,
 La construcció,
 L’avaluació del projecte, 
 El pressupost d’un projecte tècnic.

Tema 2  del Llibre Teide: Anàlisi d’objectes
Apartats:

 Per què analitzem els objectes?
 Mètode d’anàlisi, 
 El croquis

Tema 4  del Llibre Teide: Estructures
Apartats:

 Estructures naturals i artificials
Tema  5  del Llibre Teide: Màquines i mecanismes 

Què són les màquines?
Treball i potència amb les màquines
Rendiment de les màquines
Màquines simples
Transmissió i transformació de moviment: relació de 
transmissió
Mecanismes de transmissió de moviment
Mecanismes de transformació de moviment

Tema 6 del llibre Teide: Màquines tèrmiques
Tots els apartats

Educació Visual
i Plàstica

Traçats amb Gimp



Paral·lelisme i perpendicularitat

Divisió d’un segment en un nombre de parts iguals

Perspectiva axonomètrica

Perspectiva cònica

Llengua 
francesa
(deures estiu)

Hi ha deures d’estiu.  Estan al  moodle.  Recordeu,  pels  que heu
entrat poc al moodle, que és el curs anomenat “Llengua francesa
2n i 3r d’ESO” (perquè així podeu trobar tot el del curs anterior) i
que el tema 1 és el que pertany al curs passat i el tema 2 el que
pertany a aquest curs. Els deures d’estiu estan a dalt de tot del
curs.  Heu d’imprimir  els  dos documents ,  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 molt
més. Feu tot el que pugueu.


