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Llengua
catalana

Unitat 1. Llengua literària. Els gèneres literaris 
La llengua literària.
El  tema  i  els  tòpics;  els  recursos  retòrics  (veure  també  annex
recursos llibre).
La lírica. Vers, estrofa i poema.
La  narrativa:  elements  de  la  narració;  principals  subgèneres
narratius.
El teatre: principals subgèneres teatrals cultes.

LITERATURA MEDIEVAL

Unitat 2: la narrativa medieval
L'Edat Mitjana.
La prosa i la figura de Ramon Llull.
La historiografia catalana.
La literatura religiosa i moralitzant.
L'Humanisme: Bernat Metge
Novel·la cavalleresca i llibres de cavalleries. El Tirant lo Blanc.

Unitat 3: la poesia medieval
Lírica trobadoresca
Lírica catalana del segle XV. Ausiàs Marc.

LITERATURA MODERNA

Unitat 4: la literatura dels segles XVI-XVIII
Contextualització política, social, cultural i lingüística.
La prosa.
La poesia renaixentista, barroca i popular.
El teatre barroc, neoclàssic i popular.

Unitat 5: La literatura del segle XIX
Contextualització i característiques Renaixença i Romanticisme.
La poesia del segle XIX. Jacint Verdaguer.
El teatre del segle XIX. Àngel Guimerà.

 DEURES D’ESTIU

HEU  DE  FER  RESUMS  I  /O  ESQUEMES  DE  LES  UNITATS
TREBALLADES I PRESENTAR-LOS EL DIA DE L’EXAMEN DE
RECUPERACIÓ DE LLENGUA CATALANA.

Ciències  per  al
món
contemporani

Nota  importat: Cada  punt  detallat  a  continuació  és  només  un

referent  que  s'ha  desenvolupat  a  l'aula.  L'alumne  necessita  els

apunts  i  esquemes  així  com  el  material  divers  que  s'ha

proporcionat durant el curs per poder preparar els blocs temàtics

amb garanties d'èxit.

LA SALUT I LA SANITAT



Salut i malaltia, hàbits saludables i dietes.

Malalties infeccioses. Antibiòtics: ús adequat.

GENÈTICA I BIOÈTICA

Els gens. Projecte genoma humà.

Tècniques de reproducció assistida.

Clonació. Aspectes científics i ètics.

RECURSOS NATURALS

Recursos renovables i no renovables.

Energies renovables i no renovables.

Problemàtica ambiental. Impactes.

DESENVOLUPAMENT I SOSTENIBILITAT

Causes i conseqüències dels principals impactes ambientals.

Models de desenvolupament.

Desenvolupament sostenible.

UNIVERS. LA TERRA COM A PLANETA

Teories sobre l'origen de l'univers.

Composició del sistema solar i estudi dels seus elements.

La Terra com a planeta.

Estructura interna terrestre.

Tectònica de plaques i fenòmens associats.
Educació Física Proves  de  condició  Física  (Test  de  Cooper,  Llançament  pilota

medicinal, Salt Horitzontal, Cursa de 40 m.).
Examen teòric (Temes 1-2-3-4-5-6-7-8-9).

Biologia Nota  importat: Cada  punt  detallat  a  continuació  és  només  un

referent  que  s'ha  desenvolupat  a  l'aula.  L'alumne  necessita  els

apunts  i  esquemes  així  com  el  material  divers  que  s'ha

proporcionat durant el curs per poder preparar els blocs temàtics

amb garanties d'èxit.

LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS: BIOQUÍMICA.

Bioelements

Aigua i sals minerals

Glúcids: Composició, estructures i funcions.

Lípids: Composició, estructures i funcions.

Proteïnes: Composició, estructures i funcions.

Àcids nucleics: Composició, estructures i funcions.

LA  CÈL.LULA:  UNITAT  D'ESTRUCTURA  I  FUNCIÓ.

ORGÀNULS.



Mètodes d'estudi

Membrana plasmàtica: Estructura, ultraestructura i funcions. 

Orgànuls  cel·lulars:  Ultraestructura,  organització,  funcions  i

interrelacions estructurals i funcionals entre ells.

REPRODUCCIÓ DE LA CÈL.LULA EUCARIOTA.

Cicle cel·lular

Mitosi

Meiosi

Citocinesi

Reproducció sexual i asexual.

Cicles biològics.

REPLICACIÓ, TRANSCRIPCIÓ I TRADUCCIÓ DEL DNA.

Estudi dels processos

Mecanismes

Molècules i enzims implicats

Importància biològica i sentit de la especificitat individual
Matemàtiques Nombres  reals.  Operacions  amb  reals.  Classificació  nombres

reals.  Notació  científica.  Operacions  amb  radicals.
Racionalització. Logaritmes.

Equacions, Inequacions i Sistemes. Polinomis: potències, arrels,
factorització.  Sistemes  lineals,  no  lineals  i  sistemes
d’inequacions. Resolució i aplicació a situacions quotidianes.

Trigonometria.  Raons  trigonomètriques.  Equacions
trigonomètriques. Resolució de triangles. Teorema del sinus.
Teorema del  cosinus.  Resolució  i  aplicació  de problemes a
situacions quotidianes.

Nombres  complexos.  Operacions  i  representació.  Forma
binòmica, forma polar i forma trigonométrica. Operacions.

Geometria analítica.  Vectors : operacions i aplicacions. Equació
de la recta. Posicions relatives de rectes. Distàncies i angles
entre rectes.

Funcions. Domini, recorregut. Creixament i decreixament. Màxims
i  mínims.  Simetries.  Periodicitat.  Composició  de  funcions.
Funció inversa. Funcions elementals.

Límit d’una funció. Continuïtat. Límits de funcions en un punt i a
l’infinit. Continuïtat d’una funció. Tipus de discontinuïtat.



Física Unitat 0

Les magnituds físiques

 Les magnituds

 Magnituds físiques fonamentals i magnituds derivades

 Magnituds derivades i anàlisi dimensional

 Magnituds escalars i magnituds vectorials

 Mesura i error

 El mètode científic

Unitat 3

Cinemàtica I. Com es descriu el moviment.

 El moviment i els sistemes de referència

 Trajectòria,  tipus de moviment i magnituds cinemàtiques

 MRU i MRUA

 Moviment sota l’acció de la gravetat

Unitat 4

Cinètica II. Alguns tipus de moviments.

 Relativitat del moviment

 Canvi de sistemes de referència

 Moviments parabòlics

 Moviment circular

Unitat 5

Les Lleis de Newton

 La dinàmica

 Primera llei de Newton o Principi d’inèrcia

 Segona  llei de Newton o Principi Fonamental de la Dinàmica

 Tercera Llei de Newton o Principi d’acció - reacció

 Aplicació de les lleis de Newton

 La força normal

 La tensió

 La força elàstica

 La força del fregament

 Dinàmica del moviment circular

Unitat 6



Les forces

 Quantitat de moviment o moment lineal

 Impuls mecànic

 La tercera llei de Newton i el Principi de conservació de la 

quantitat de moviment

Unitat 7

Treball i energia

 Treball

 Potència

 Energia

 Energia Cinètica

 Forces conservatives i forces no conservatives

 Energia potencial

 Energia mecànica

Unitat 8

Calor i energia

 Termodinàmica

 El principi zero de la termodinàmica

 Temperatura

 Transferències d'energia

 Efectes de la calor

 Mecanismes de transmissió de la calor

 Conservació de l'energia

Unitat 9

Electricitat

 Una mica d'història

 La càrrega elèctrica

 El corrent elèctric

 Intensitat del corrent elèctric

 Diferència de potencial

 Energia i potència elèctrica



 Circuits elèctrics simples

Unitat 10

Circuits elèctrics

 Generadors de corrent

 Força electromotriu

 Una instal·lació elèctrica domèstica

Economia 
d'empresa

1. L'empresa i el seu entorn.
L'empresa: funcions, objectius i elements.
L'entorn de l'empresa: general i específic.
Responsabilitat social de l'empresa.
Externalitats.

2. Tipus d'empreses.
Com es classifiquen les empreses? Segons el sector d'activitats, la
titularitat,  la  dimensió,  l'àmbit  territorial,  el  tipus  de  mercat  i  la
funció bàsica.
Classificació segons la forma jurídica.
Empresari individual.
Societat limitada.
Societat anònima.
Societat cooperativa.

3. Organització de l'empresa.
Organització formal i informal.
Teories sobre l'organització del treball (Taylor, Fayol i Mayo).
Les àrees funcionals de l'empresa.
Els  organigrames:  linial.  Funcional,  en línia i  staff,  matricial  i  en
comitè.
Canals de comunicació: ascendent i descendent.

4. La direcció de l'empresa.
Estils de direcció: teoria X e Y.
Nivells de direcció.
Funcions de direcció.
Matrius  de  decisió:  pessimista,  optimista,  Laplace,  Hurwicz,
Savage.
Arbres de decisió.

5. Recursos humans.
Piràmide de Maslow.
Funcions del departament de Recursos Humans.
Captació i selecció del personal.
Contracte de treball.
Contracte en pràctiques i de formació.
Nòmina: parts i confecció d'una nòmina.
Conflicte col·lectiu i negociació col·lectiva.



6. Aprovisionament i gestió d'existències.
Tipus d'existències.
Valoració de les existències: preu d'adquisició i cost de producció.
PMP i FIFO.
Model de Wilson.
Model ABC.

7. Producció i tecnologia.
La funció de producció.
Tipus de procés productiu.
Recerca, desenvolupament i innovació.
Just-in-time.
Model PERT.
El mètode de GANTT.

8. Productivitat i costos.
Eficiència tècnica i econòmica.
La productivitat.
Costos fixos i variables: càlcul i representació gràfica.
Costos directes i indirectes.
Full-Costing i Direct Costing.
Llindar de rendibilitat.

9. Comercialització i màrqueting.
La funció comercial.
La relació de l'empresa amb el mercat.
Tipus de mercat.
Dimensió de mercat i quota de mercat.
El comportament dels consumidors.
La segmentació del mercat.
El posicionament.
El màrqueting: estratègies i elements.

10. Elements del màrqueting: producte i preu.
Tipus de productes.
Atributs del producte.
Envàs.
Marca: estratègies i elements.
El cicle de vida del producte.
Cartera de productes.
El preu: estratègies de fixació de preus i mètodes.

11. Elements del màrqueting: comunicació i distribució.
Estratègies de comunicació.
La publicitat: elements i limitacions.
El marxandatge.
La distribució.
Canals de distribució.
Estratègies de distribució.


