
 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INSTITUT FRANCESC RIBALTA 

 
 

4t d’ESO 
 
Proves extraordinàries per a l’alumnat que ha de recuperar, els dies 25 i 26 de juny. A les aules de 3r d’ESO (edifici principal) 
 

Matèries 
Ha de 

recuperar 
Activitats de recuperació  Criteris de recuperació 

Biologia i 
geologia 

26 de juny a les 
11.00 h Examen de les competències treballades durant el curs 100% nota de l’examen 

Física i química 
25 de juny a les 
10h 

Examen que contindrà: 

- preguntes relacionades amb la competència 1 
- un text per a treballar la competència 5 
- un disseny experimental per a treballar la 

competència 4 

100% nota de l’examen 

 
Ciències socials 

26 de juny a les 
10.00 h 

Examen a partir de les competències 2 i 4, treballades durant           
el curs. 
L’examen consistirà en l’anàlisi  de fonts històriques. 

 
100%  nota de l’examen. La nota qualitativa final no podrà superar l’AS. 

Educació  
física 

26 de juny a les 
12.00 h 

El treball de la matèria, seguint el guió establert.  
L’exposició oral del continguts del treball de la matèria. 

El treball sumarà quatre punts si: 
- Hi ha una bona presentació (net, marges, espais...). 
- Hi ha una bona expressió escrita i sense faltes d’ortografia. 
- Conté tots els continguts demanats i estan degudament desenvolupats.  
L’exposició valdrà sis punts si: 
- Està en un format adequat (powerpoint o similar) i sense faltes           

d’ortografia. 
- Conté tots els continguts desenvolupats de forma correcta. 
- Es demostra domini i coneixement dels continguts exposats. 

 
Llengua 
castellana 

25 de juny a les 
9.00 h 

 
Examen dels continguts més importants de tot el curs.  

 
100% la nota de l’examen 
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Llengua 
catalana 

25 de juny a les 
8.00 h 

 
Examen de les qüestions més importants de la llengua catalana          
de 4t d’ESO 

100 % la nota d’aquest examen 

 
Anglès 

26 de juny a les 
8.00 h 

Prova de les competències bàsiques 1 (listening), 4 (reading i          
vocabulary)  i 8 (writing i grammar) de 4t d’ESO. 100% 

Matemàtiques 
26 de juny a les 
9.00 h 

 
Es farà una prova escrita global de tot el curs. 
 

 
100% de la nota de la prova escrita. 
 

 
Tecnologies 
 

25 de juny a les 
11.00 h 

s realitzarà un examen de mínims per avaluar els continguts i           
competències treballades durant el curs. (50%) i es demanaran         
els treballs que no han entregat (50%). 

Cal aprovar amb una nota mínima de 5 cada una de les parts de 
l’examen (50% nota) i del treball (50% de la nota) de recuperació            
corresponent a un trimestre. La màxima nota final de la recuperació serà AS             
(Assoliment suficient). 

Informàtica 26 de juny a les 
13h 

Es realitzarà un examen de mínims per avaluar els continguts i           
competències treballades durant el curs. (50%) i es demanaran         
els treballs que no han entregat (50%). 

50% examen 
50% treballs 

Música 
25 de juny a les 
13.00 h 

Caldrà fer un examen de les qüestions més importants del curs,           
i entregar un petit treball a determinar segons el què s’hagi           
suspès durant el curs.  

60% examen 
40% entrega 

Llatí 
25 de juny a les 
14.00 h Examen de l’àmbit lingüístic i social 100% la nota de l’examen. La nota final  no podrà ser superior a AS. 

Economia 
25 de juny a les 
14.00 h Caldrà realitzar un examen 100% examen. La nota no podrà ser superior a AS 
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Cultura i valors 
ètics 
 

25 de juny a les 
14.00 h 

Qüestionari que serà lliurat a l’alumnat (penjat al Moodle) i          
que caldrà enviar al correu del professor. S’avaluaran les         
competències 2,5 i 10. 
 
Per als alumnes que han fet l’assignatura en anglès: cal fer les            
tasques que teniu indicades al document “Recuperació       
CULTURA I VALORS ÈTICS, en anglès”, del curs Moodle         
Ethics/Magazine. 

Lliurar correctament el qüestionari. La nota final no podrà ser superior a AS. 

 

50% treball escrit 

50% exposició oral . La nota final  no podrà ser superior a AS. 

Religió 
25 de juny a les 
14.00 h 

Cal fer un nou treball sobre la materia suspesa i una exposició            
oral del tema. 

50% treball escrit 

50% exposició oral . La nota final  no podrà ser superior a AS. 

Visual i plàstica 
25 de juny a les 
10h 

Dossier al Moodle 
Han d’entregar totes les activitats del dossier molt ben fetes per aprovar            
l’assignatura (en el dossier es concreten les condicions). 
Es valorarà: la presentació, la creativitat, l’adequació del  les respostes... 

Francès 
25 de juny a les 
12.00 h 

Prova de les competències bàsiques 1 (écoute), 4        
(comprehénsion écrite i vocabulaire) i 8 (expression écrite i         
grammaire) de 4t d’ESO 

100% 

Projecte de 
recerca 

18 de juny a les 
9:15 h 

El dimarts 11 de juny es comunicaran les notes finals del PR. L’alumnat que l’hagi suspès disposarà d’una setmana per refer aquells aspectes                       
del projecte que el tutor hagi establert. El professor de la matèria determinarà la necessitat de realitzar o no una nova exposició oral, que                        
s’efectuaria el dimarts 18 de juny. 

 


