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Dimecres 2 de setembre Dijous 3 de setembre 

8:00-9:30 Filosofia Ciències de la Terra i del medi ambient I 
Física I 

9:30-11:00 Matemàtiques I  
Matemàtiques aplicades I 
Llengua catalana 

Llengua castellana 

11:00-12:30 Anglès Química I  
Literatura castellana 
Dibuix tècnic I 

12:30-14:00 Biologia I  
Història del món contemporani 
Tecnologia industrial I 

Ciències del món contemporani 
Educació física 

 

INDICACIONS GENERALS: 

- El contingut dels exàmens serà els temes que es van treballar durant el 1r i el 2n trimestre 
del curs 2019/2020. 

- Tots els exàmens seran presencials al centre i tindran una durada d’una hora i 30 minuts. 
- Per accedir al centre és obligatori l’ús de mascaretes.  A consergeria us prendran la 

temperatura i us haureu de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. Per tant, us recomanem 
que arribeu al centre 10 minuts abans de començar la prova. 

- Els exàmens els podreu dur a terme sense mascareta. 

INDICACIONS MATÈRIES: 

Llengua catalana: els temes que entren són els del 1r i 2n trimestre, i l’estructura serà similar a la 
dels exàmens trimestrals (tongades). 

Llengua castellana: els temes que entren a l’examen són el 9, 10, 11 i 12. 

Llengua anglesa: els temes que entren són l’1, 2, 3 i 4, i l’examen constarà dels següents apartats: 
grammar, listening, reading, composition, vocabulary. 

Filosofia: entra el mateix temari que va entrar a la recuperació ordinària de juny 2020. 

Educació física: examen pràctic al centre. 

Matemàtiques I i Matemàtiques aplicades I: els temes que entren són els del 1r i 2n trimestre. 

Biologia I: els temes que entren són els del 1r i 2n trimestre. Per dur a terme l’examen cal regla i 
calculadora. 
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Ciències de la Terra i el medi ambient: per dur a terme  l’examen de Ciències de la Terra i el medi 
ambient és necessitaran els estris següents: bolígraf, llapis, transportador d’anglès, regle i 
calculadora. 

Química I: temari al següent enllaç:  

https://drive.google.com/file/d/1tDDZAMnvta-65TflnVOXt8wpWw1iQ9oz/view?usp=sharing 

Física I: temari al següent enllaç: 
https://drive.google.com/file/d/1dIA3ssKhvoii2alN8nBOxKrAvb_5YmZi/view?usp=sharing  

Cultura audiovisual I: els temes que entren són l’1, 2 (només codis de la imatge i nivell d’iconicitat) 
i 3. 

Literatura castellana: entren els temes del 1r i 2n trimestre. 

CMC: entren els temes dels dos primers trimestres: mètode científic, ciència i pseudociència, 
l’univers, les malalties infeccioses i les vacunes (revisar presentacions del moodle) 

 

 


