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PROVES EXTRAORDINÀRIES OBTENCIÓ ESO (Març 2020) 
CONTINGUTS MÍNIMS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
LLENGUA ANGLESA 
 
1.- OBJECTIUS 

 

1.1.-Comprendre la informació general i específica de diversos textos escrits autèntics i adaptats, i 

d'extensió variada, identificant dades, opinions, arguments, informacions implícites i intenció 

comunicativa de l'autor. 

 

1.2- Redactar amb certa autonomia textos diversos amb una estructura lògica, utilitzant les convencions 

bàsiques pròpies de cada gènere, el lèxic apropiat al context i els elements necessaris de cohesió i 

coherència, de manera que siguin fàcilment comprensibles per al lector. 

 

1.3- Conèixer els temps verbals simples de present, passat i futur. Pronoms personals i possessius. 

Pronoms relatius.   

 

1.4.- Conèixer el vocabulari relacionat amb la vida quotidiana i expressions comunes, frases fetes i lèxic 

sobre temes d'interès personal i general, temes quotidians i temes relacionats amb continguts d'altres 

matèries del currículum. Identificació d'antònims, “falsos amics”, i paraules amb prefixos i sufixos més 

habituals. 

 

1.5.-Produir textos senzills i estructurats, amb alguns elements de cohesió per marcar amb claredat la 

relació entre idees i utilitzant estratègies bàsiques en el procés de composició escrita. Utilitzar 

adequadament l'ortografia i els diferents signes de puntuació.  

 

2.- CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

2.1- La prova constarà de tres parts, cada una amb la següent puntuació:  

 

 Reading amb preguntes de comprensió i vocabulari en context. 10 punts. 

 Preguntes de gramàtica i use of English. 20 punts. 

 Redacció d’un mínim de 80 paraules. 10 punts. 

 

2.2.- La nota s’obtindrà a partir de la suma de la puntuació obtinguda en els diferents apartats i la seva 

divisió pel total de la puntuació. 
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LLENGUA CATALANA 
 

OBJECTIUS 

 

 Els alumnes haurien de ser capaços de captar el sentit global de textos de diferent tipologia: La 

identificació de la informació rellevant. L’extracció d’informacions concretes. La realització 

d’inferències. La determinació de l'actitud del parlant. També haurien de conèixer determinats 

aspectes de la seva forma com, per exemple, la seva estructura i els elements lingüístics i lèxics 

que caracteritzen el tipus i l’àmbit del text 

 Els alumnes haurien de ser capaços d’aplicar les estratègies necessàries per produir textos 

adequats, coherents i cohesionats, a partir de: la planificació, la redacció, integrant la reflexió 

ortogràfica i gramatical en la pràctica i l’ús de l’escriptura. 

 Els alumnes han de ser capaços d’escriure textos en relació amb l'àmbit d'ús de la vida quotidiana, 

de les relacions socials, de la vida acadèmica, dels mitjans de comunicació, de l’àmbit laboral i de 

relacions amb organismes, i en relació amb la finalitat que persegueixen (narratius, descriptius, 

conversacionals formals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius i 

administratius), seguint models. 

 Llegir, comprendre i comentar textos representatius dels segles XVIII, XIX i XX, reconeixent la 

intenció de l’autor, el tema, els trets propis del gènere al qual pertany i relacionant el seu contingut 

amb el context sociocultural i literari de l'època, o d'altres èpoques, i expressar la relació existent 

amb judicis personals raonats. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 L’alumnat ha d’estudiar temes de llengua i de literatura. La literatura s’avaluarà amb la presentació 

d’un dossier, que tindrà un valor del 40% de la nota i d’un examen de llengua amb comprensió 

lectora, expressió escrita i ús de la llengua del 60%. 

 El guió per tal de realitzar el dossier el trobaran tant a consergeria com a la pàgina web. 
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BIOLOGIA 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

1. Objectius i criteris d’avaluació: 

1.1 Haver assolit les competències bàsiques de l’àmbit científic-tecnològic en finalitzar l’educació 

secundària obligatòria descrites en currículum de Ciències de la naturalesa per a la E.S.O, 

regulat en el Decret 187/2015 DOGC núm. 6945. 

1.2 Identificar els conceptes essencials de l’univers i del sistema Terra.  

1.3 Conèixer els grans grups d’éssers vius i el seu paper en els ecosistemes. 

1.4 .Conèixer, relacionar i interpretar els conceptes bàsics d’anatomia, així com el funcionament 

dels aparells i sistemes del cos humà. 

1.5 Analitzar la incidència d’algunes actuacions individuals i col·lectives en relació al consum 

d’energia i a possibles impactes de l’activitat humana en algun medi o indret concret. 

 

2. La prova consistirà en un examen escrit dels continguts mínims d’aquell curs que s’hagi de 

recuperar per a obtenir el graduat de la ESO: 

Ciències de la Naturalesa de 1rESO 

Ciències de la Naturalesa 3r ESO  

(o bé la matèria optativa) Biologia i Geologia 4t ESO. 

3. Aquelles persones interessades en realitzar la prova s’han de posar en contacte amb la cap del 

seminari de Biologia i Geologia per especificar els continguts de l’examen o be preparar-se la 

matèria de l’últim curs de Biologia i Geologia  
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CULTURA I VALORS ÈTICS 
 
PROGRAMACIÓ DE CULTURA I VALORS ÈTICS 4T D’ESO 

1a AVALUACIO 

Continguts: Tots el temes seran sobre alguns valors del capitalisme 

 Reflexió i comparació de les diferències salarials en aquest sistema econòmic. 

 L’obsolescència programada 

 La publicitat i el màrqueting 

 El consumisme 

 La globalització i l’ecologisme. 

Materials: 

 Fitxes de treballs pel tema dels sous i la publicitat 

 Documental sobre l’obsolescència programada 

 Documenta Planeta Zara 

 Documental sobre Globalització i ecologisme 

2a  AVALUACIÓ 

Continguts: Tots el temes seran sobre el valor de la solidaritat 

 El valor de la Solidaritat 

 Importància de les ONG 

 Creació d’una ONG local per intentar canviar el nostre entorn 

Materials: 

 Projecció de la pel·lícula ”En un mundo mejor” 

 Documentals sobre “ Open Arms “ i “ Metges sense Fronteres” 

3a AVALUACIÓ 

Continguts: Tots els temes seran sobre els conflictes socials i polítics i les seves conseqüències. 

 La guerra i les seves conseqüències 

 Conflictes mundials i la crisi de refugiats i exiliats 

Materials: 

 Projecció de la pel·lícula “ En tierra de nadie “ 

 Documentals sobre la crisi dels refugiats a Síria i l’exili a la Guerra Civil espanyola 

 Powers points i vídeos elaborats pels alumnes 

AVALUACIÓ 

De cada tema el alumnes hauran de presentar un treball que pot consistir en: 

 Una fitxa individual 

 Un qüestionari 

 Un treball escrit 

 Presentació d’un power point de l’ONG local 

 Elaboració d’un vídeo en grup sobre un conflicte actual i les seves conseqüències 

Per aprovar la matèria l’alumne haurà de presentar necessàriament el diferents treballs. La nota 

d’aquets variarà en funció del seu continguts, maduresa i presentació formal. 
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Acreditació de l'ESO 

 L'alumne haurà de presentar  un treball de síntesis del diferents temes tractats a cada avaluació.  

 Aquest treball tindrà tres parts: 

 1a Part. Una síntesis del diferents apartats dels valor del Capitalisme 

 2a part: Una síntesis del valor de la solidaritat 

 3a Part: Una síntesis de les repercussions del conflictes armats que hi ha actualment al món. 

 S'avaluarà especialment la quantitat d' continguts que apareguin en el treball en cada una de les 
parts així com la seva capacitat d'anàlisi i de reflexió  sobre els diferents temes treballats a 4t, d’ESO 
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FÍSICA I QUÍMICA 

Continguts  
La matèria consta de dos blocs: física i química 

FÍSICA  

1. El mètode científic 

 Treball del mètode científic 
 Magnituds i canvi d’unitats  

2.  Forces i moviments  
 Magnituds escalars i vectorials. 

 Anàlisi qualitativa dels moviments rectilinis.  

 Representacions gràfiques del moviment rectilini uniforme i rectilini uniformement variat. 

 Forces i composició de forces. 

 Forces de la vida quotidiana 

 Lleis de Newton 

3.  L’energia  

 Conceptes de treball i calor.  
 Diferents formes d’energia: energia cinètica, energia potencial i energia mecànica.  
 Conservació de l’energia mecànica. 

QUÍMICA 

1.  La matèria: propietats i estructura  

 La matèria per dins: models atòmics 

 Relacions entre l’organització dels elements en la taula periòdica i la seva estructura. 
 Estructura de l’àtom a partir d’evidències de la distribució dels electrons en nivells d’energia. 
 L’enllaç químic: iònic, covalent i metàl·lic 
 El llenguatge de la química: formulació de compostos 

2. Les reaccions químiques 
 Els canvis químics 
 Interpretació molecular i representació d’una reacció química mitjançant una equació química. 
 Estequiometria d’una reacció química. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Es realitzarà una prova escrita on es valorarà el coneixement que l’alumne té envers: 

1. Identificar els trets característics dels processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement 

científic 

2. Interpretar gràfiques dels moviments rectilinis (de forma qualitativa i quantitativa) 

3. Resoldre problemes de moviments rectilinis 

4. Representació de forces 

5. Aplicació Lleis de Newton 

6. Conèixer la composició de la matèria 

7. Identificar la distribució dels elements químics en la Taula Periòdica 

8. Conèixer la nomenclatura química 

9. Conèixer i interpretar els canvis químics 
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LLATÍ 
 
Criteris d’avaluació 

- Avaluació de la competència comunicativa receptora: comprensió de frases i textos senzills en llatí. 

● Identificació, assimilació i interpretació del significat de les paraules. 

● Identificació de grups lèxics i semàntics. 

● Capacitat per a la producció de relacions semàntiques i lèxiques. 

● Capacitat per a la definició i interpretació del lèxic i dels missatges. 

● Assoliment de la capacitat i exercici productiu de les habilitats requerides per a una expressió 

escrita rica, correcta i plena, apta per a necessitats comunicatives concretes (per exemple, de 

traducció), en registre estàndard i en llenguatge culte o més o menys especialitzat, en la llengua 

vehicular. 

● Identificació i assimilació dels elements lèxics grecs i llatins. 

● Assimilació i ús d’elements lèxics grecs i llatins. 

● Recte ús de les paraules; coherència discursiva i d’argumentació, d’acord amb els paràmetres 

apresos. 

● Reconeixement i adequada comprensió i exposició de paraules, missatges i textos a partir dels 

coneixements generals i específics requerits pel nivell (4t. d’ESO) i per la matèria, així com 

d’elements lèxics més o menys recurrents, propis de la tradició clàssica. Capacitat per a un ús 

productiu i adequat dels mateixos. 

● Assimilació de la presència de la tradició clàssica dins de la dinàmica de la cultura del món 

contemporani. 

● Saber reconèixer elements del llegat lingüístic comú de les llengües romàniques actuals i altres 

llengües afins. 

● Capacitat per a reconèixer àrees lingüístiques i culturals, èpoques històriques i processos 

evolutius, amb la tradició clàssica ocupant un lloc central. 

● Identificació i assimilació dels principals fets, característiques i, si s’escau, personatges de la 

història, de la civilització i de la cultura romanes; adequada comprensió de la seva significació 

històrica i cultural. 

● Reconeixement i coneixement suficient (d’acord amb els objectius continguts a la programació) 

de la cultura grecoromana en els seus aspectes i manifestacions més rellevants, també 

artístiques i ideològiques, i en tant que modeladora del nostre present i inspiradora de valors i de 

cànons estètics que han transcendit al món occidental. 

● Identificació i valoració del patrimoni cultural, material i immaterial del món clàssic o de tradició 

clàssica, així com de la seva preservació. 

● Assimilació de la pervivència i del valor de la tradició clàssica dins de la dinàmica cultural de 

diferents èpoques. 

- Reconeixement i adequada comprensió d’elements de la mitologia clàssica en les realitzacions 

artístiques i manifestacions culturals de diferents èpoques. 
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MATEMÀTIQUES 
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