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CASTELLÀ  
 

Cal estudiar per l’examen:  

 

1ª Evaluación 
Figuras retóricas, identificación, tema del poema. 
Lírica tradicional castellana, jarchas, lírica gallego-portuguesa. 
El cantar de Mio Cid. 

2ª Evaluación 
Romances 
La Celestina, Fernando Rojas. 
El Lazarillo.  
Lírica barroca. Francisco de Quevedo. 

3ª Evaluación  
El romanticismo. 
Apuntes presentación oral compañeros (preguntas tipo test): 
Modernismo (Antonio Machado y Rubén Darío). 
Generación del 27 (Luis Cernuda y Federico García Lorca). 
Narrativa Hispanoamericana (Gabriel García Márquez y Mario Vargas 
Llosa). 

 
· Lecturas: 
 
Novelas ejemplares (Rinconete y Cortadillo, La ilustre fregona, El Licenciado 
Vidriera, El casamiento engañoso, El coloquio de los perros, texto y dossier). 
La casa de Bernarda Alba (texto y dossier).  
 

 
 
LLATÍ 
 
Per tal de recuperar la matèria de llatí, caldrà superar un examen que constarà 
d’una part lingüística i una altra de continguts culturals.  
 
La part lingüística consistirà en l’anàlisi i traducció d’un text amb l’ajuda del 
diccionari i la gramàtica annexa. El text de l'examen inclourà els continguts 
gramaticals de les 13 primeres unitats del llibre de text. Convé, per tant, que 
l’alumnat practiqui aquest tipus d’exercici, fent un repàs de la gramàtica i 
analitzant textos llatins com els que figuren a les pàgines 237 i 254 del llibre 
de text. Al Moodle estaran penjats els textos i les seves respectives correccions. 
Pel que fa als continguts culturals, les preguntes faran referència als següents 
apartats: 
 

- La República romana (unitat 3 del llibre de text) 
- Les classes socials (dossier lliurat a l'alumnat i penjat al Moodle) 
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- Els òrgans de govern (dossier lliurat a l'alumnat i penjat al Moodle) 
- Urbanisme romà (unitats de la 5 a la 10 del llibre de text) 
 

 
MATEMÀTIQUES 
 
 
Els alumnes de primer de batxillerat de ciències i tecnològic que han suspès 
l’assignatura han de fer els qüestionaris que tenen penjats al moodle del curs 
corresponent.  
 
Mentre que els alumnes de batxillerat social trobaran al moodle un arxiu pdf 
amb exercicis que hauran de descarregar-se i entregar fet el dia de l'examen de 
setembre (o el primer dia de classe si han aprovat al juny i volen fer aquesta 
feina per repassar l’assignatura) 

 
ANGLÈS  
 

Els alumnes  de 1r de batxillerat que han suspès la matèria : 
El dia de l’examen han  de presentar el workbook del manual del  nostre llibre 
de text, Living English 1,  Editorial Burlington.  ISBN  978 9963489930,  
totalment acabat. 
 
L’examen constarà de preguntes del temari fet a classe de les unitats 1-5. 
 
 
 
FILOSOFIA  
 
La recuperació de setembre consistirà en un examen; l’alumne/a també pot 
presentar el mateix dia de l’examen les següents activitats del llibre de text 
 
1r trimestre: Unitats 1 i 2: El saber filosòfic 
  Activitat 23   pàgina 16 
  Activitat 6   pàgina 21 
  Activitat de síntesi pàgina 23 
 
2n trimestre: Unitats 5: : El debat filosòfic sobre l’ésser humà 

Unitats 6 i 7; Acció i llibertat humana; Acció racional i acció moral 
  Activitat 7  pàgina 105 
  Activitat 12  pàgina 106 
  Activitat 22  pàgina 132 
  Activitat 9  pàgina 130 
 
3r trimestre:Unitat 8: Ideals de vida i teories ètiques 
  Unitat 10: El poder polític i l’Estat 
  Activitat 20  pàgina 143 
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  Activitat 7  pàgina 152 
  Activitat 1  pàgina 181 
  Activitat 5  pàgina 181 
 

PSICOLOGIA 
 
 
La recuperació de setembre consistirà en un examen; l’alumne/a també pot 
presentar el mateix dia de l’examen les següents activitats del llibre de text 
 
1r trimestre: Unitats 1 i 2: L’estudi de l’ésser humà; Aproximació a la psicologia 
  Activitat 27  pàgina 52 

Activitat 31  pàgina 54 
 
2n trimestre: Unitat 3: Caracterització dels processos psicològics  
  Activitat 3  pàgina 67 
  Activitat 15  pàgina 74 
  Activitat 18  pàgina 76 
 
3r trimestre: Unitat 4 Comportament individual i social 
  Activitat 2  pàgina 96 
  Activitat 3  pàgina 96 
  Activitat 10  pàgina 104 
 
 
 
SOCIOLOGIA  
 
La recuperació de setembre consistirà en un examen; l’alumne/a també pot 
presentar el mateix dia de l’examen les següents activitats textos del llibre de 
text 
 
1r trimestre: Unitat 5: Aproximació a la sociologia 
  Activitat 31  pàgina 143 

Activitat 31  pàgina 143 
  Activitat 36  pàgina 148 
 
2n trimestre: Unitat 6: Societat, cultura i socialització 
  Activitat 46  pàgina 151 
  Activitat 49  pàgina 151 
  Activitat 5  pàgina 159 
 
3r trimestre: Unitat 8 Conflicte i canvi social 
  Activitat 46  pàgina 175 
  Activitat 57  pàgina 213 
  Activitat 7  pàgina 222 
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HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 
 
l'alumnat que no ha assolit els objectius al llarg del curs, tindrà la oportunitat 
d'un examen extraordinari al mes de setembre, en que els continguts bàsics de 
la matèria de 1er de Batxillerat, Història del Mon Contemporani, seran els 
mateixos que els del  curs acadèmic 2016/17. 
 
Per tal de poder superar aquest examen extraordinari del mes de setembre, 
l'alumnat ha de saber desenvolupar la idea de la temporalitat, el saber situar  
l'evolució de la societat i arribar a comprendre els ritmes de l'esdevenir històric 
(Successió, Simultaneïtat i Canvi). 
 
Per tant la finalitat es la de poder situar i explicar de forma racional i raonable, 
els esdeveniments més importants , interpretant  els principals processos 
econòmics, socials, polítics i ideològics com per exemple descriure la nova 
organització social, valorar la lluita del moviment obrer, la introducció del 
liberalisme polític.....  

 
 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Els alumnes que suspenen hauran de fer la part teòrica suspesa al setembre. 
De manera que, han d'examinar-se de tota la teoria del curs o, el que és el 
mateix, de tot el llibre de text. 
 
 

DIBUIX TÈCNIC 
 
Al setembre s’han d’examinar dels trimestres que tenen suspesos i lliurar un 
dossier amb totes les feines del curs. En aquest dossier han de treballar 
(dibuixar) tots els exercicis que no s’han fet ni lliurat a classe i que estan 
pendents d’avaluar. 
 
 

 
 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL  
  
De cara a preparar l’examen de la convocatòria de setembre es recomana: 
 
• estudiar els apunts de classe tema a tema.  
• fer un llistat de les fórmules de cada tema, indicant les unitats de les 
magnituds que hi intervenen. 
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• repetir tots els exercicis que s’han resolt a l’aula ( mirar la resolució només 
quan no se sàpiga com continuar ) posant especial atenció en el mètode de 
resolució explicat a classe:  

1.Llegir l’enunciat atentament, i a mida que van sortint les dades anotar-
les a sota, utilitzant el corresponent símbol per la magnitud descrita.  
2. Passar les unitats de les dades a unitats del S.I.  
3. Si s’escau, fer un esquema on hi apareguin les magnituds i valors 
d’aquestes, especificades a l’enunciat  
4. A continuació, anotar totes aquelles fórmules del tema on hi apareguin 
com a magnituds, les dades de l’enunciat i les incògnites a calcular.  
5. Planteig: Agafar la fórmula on apareix la magnitud incògnita, i veure si 
la resta de magnituds que intervenen, les tenim com a dades. En cas de 
resposta afirmativa, es substitueixen els valors i es troba el valor de la 
magnitud demanada. En cas de resposta negativa, ( si falta una dada ), 
buscar entre les fórmules anotades, quina conté aquesta dada, i 
substituint valors, obtenir-la, per a poder utilitzar-la finalment al 
calcular la incògnita.  
6. Recordar de posar sempre les unitats de les magnituds calculades ( i 
que siguin les correctes). 
 

 • Si es volen realitzar exercicis nous,  al llibre de text de l’editorial McGraw-Hill 
n’hi ha més. També es pot accedir als enunciats de les PAU (posar al google: 
models exàmens PAU), i allí hi trobareu exercicis del temes treballats a classe 
amb la seva solució. 
 
Al curs de moodle també teniu enllaços amb altres webs per ampliar 
informacions i arxius amb les presentacions d’alguns temes.  
 
També hi ha uns arxius que posa per imprimir i anotar que has de fer al llarg 
de l’estiu i portar el dia de l’examen 
 
BIOLOGIA  
 
A l’alumnat que ha suspès la Biologia de 1r de batxillerat la juny li anirà molt 
bé orientar l’estudi per la recuperació de setembre des la següent manera: 
 
1r. Demanar-li a algun/a company/a de confiança (en el sentit 
acadèmicestudiantil) que li deixi fotocopiar la totalitat dels apunts de la 
matèria que dit/a alumne/a ha agafat durant el curs. D’aquesta manera, no 
correrà el risc que li passi per alt alguna part important del programari 
treballat. 
 
2n. Llegir-se i estudiar les parts treballades de les unitats del llibre de text de 
manera constant i sense preses, ja que l’assoliment de la matèria es fonamenta 
en l’adquisició des cone0ixements i procediments previs. En aquest sentit és 
especialment important l’adquisició, a les unitats 2, 3, 4 i 5, de la capacitat per 
sintetitzar i/o hidrolitzar els diferents tipus d’enllaços covalents propis de les 



ORIENTACIONS RECUPERACIONS ESTIU       1r 

1r BAT 
IES GOYA  2018  

         6 

 

 

biomolècules. La no adquisició d’aquesta capacitat, a part de dificultar 
moltíssim la superació de la recuperació de setembre, seria un llastre molt 
important per l’adquisició dels continguts de la Biologia de 2n de batxillerat. 
 
3r. Realitzar de nou la totalitat dels exercicis del llibre de text que s’han 
treballat durant les classes al llarg del curs, i també dels que hi va anar afegint 
el professor al llarg del curs, de la manera com si els fes per primera vegada, és 
a dir, sense mirar els resultats dels apunt que li hauran deixat fotocopiar 
(punt. 1r d’aquestes recomanacions i instruccions). Una vegada realitzats, fer-
ne una auto-correcció crítica. 
 
4rt. Tota aquesta tasca caldria tenir-la enllestida abans de la darrera setmana 
de l’agost. Durant la darrera setmana d’aquest mes i durant els dies de 
setembre previs a les recuperacions, caldria que fes un doble repàs de la 
matèria. 
 
(la darrera unitat del llibre de text, la núm. 12, ha quedat incompleta i, per 
tant, no s’inclourà a la recuperació de setembre). 
 

 
FÍSICA  
 
A l’alumnat que ha suspès la Física de 1r de batxillerat al juny li anirà molt bé 
orientar l’estudi per la recuperació de setembre des la següent manera: 

� Llegir-se i estudiar les parts treballades de les unitats del llibre de text de 

manera constant i sense preses. 

� Realitzar de nou els exercicis del llibre de text que s’han treballat durant 

les classes al llarg del curs, sense mirar els resultats. Una vegada 

realitzats, fer-ne una auto-correcció crítica. 

� Tota aquesta tasca caldria fer-la al llarg de l’estiu, no de cop al final amb 

preses. Durant la darrera setmana d’agost caldria fer un doble repàs de 

la matèria. 

 
A sota hi ha enllaços a pàgines amb orientacions, explicacions, exercicis 
resolts, exercicis amb resposta, indicacions per la formulació i nomenclatura ... 
 
http://iescanpeixauet.xeill.net/Members/egasque/ciencies-naturals/feines-
destiu-fisica-1r-batxillerat/exercicis-de-consolidcio-fisica-1r-batxillerat/view 
http://www.xtec.cat/centres/a8052980/natura/fca_qca/dfca1.pdf 
http://www.xtec.cat/~ocasella/apunts/bat-exer/dossier.pdf 
 
Al setembre els exàmens de recuperació seran similars als de la convocatòria 
extraordinària de juny. 
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 QUÍMICA  
 
A l’alumnat que ha suspès la Química de 1r de batxillerat al juny li anirà molt 
bé orientar l’estudi per la recuperació de setembre des la següent manera: 

� Llegir-se i estudiar les parts treballades de les unitats del llibre de text de 

manera constant i sense preses. 

� Realitzar de nou els exercicis del llibre de text que s’han treballat durant 

les classes al llarg del curs, sense mirar els resultats. Una vegada 

realitzats, fer-ne una auto-correcció crítica. 

� Tota aquesta tasca caldria fer-la al llarg de l’estiu, no de cop al final amb 

preses. Durant la darrera setmana d’agost caldria fer un doble repàs de 

la matèria. 

 
A sota hi ha enllaços a pàgines amb orientacions, explicacions, exercicis 
resolts, exercicis amb resposta, indicacions per la formulació i nomenclatura ... 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_a
dmissio_a_la_universitat/.content/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_d
_acces_a_la_universitat__pau/examens_i_informacio_de_les_materies/quimica/
documents/Indicacions-sobre-formulacio-inorganica-i-organica-PAU-2015.pdf 

http://www.xtec.cat/centres/a8057254/departaments/expe/Q1BTX/U5.pdf 

http://www.eis.uva.es/~qgintro/esteq/esteq.html 

http://profesor10demates.blogspot.com.es/2013/08/reacciones-quimicas-
estequiometria.html 

 
Al setembre els exàmens de recuperació seran similars als de la convocatòria 
extraordinària de juny. 
 


