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Activitats de consolidació d’estiu 1r de batxillerat -2020 

 
 
Aquest és el document en què es recullen les activitats proposades per a l’alumnat de 1r de                 
batxillerat de cara a aquest estiu de 2020. 
 
El primer que ha de quedar clar és que l’estiu és un molt bon moment per avançar feina del                   
Treball de Recerca. Per tant, aquestes tasques són activitats que se sumen a aquesta primera               
tasca. Es proposa fer activitats a partir de cada matèria per tal de consolidar els aprenentatges i                 
competències treballades al llarg del curs. 
 
Aquestes són les propostes quant a les diferents matèries: 
 

PLA D’ESTIU 2020 (matèries obligatòries) 
PROPOSTES LLENGUA CATALANA 

Recomanacions per als alumnes que accediu a 2n de batxillerat amb la matèria aprovada: 
 
Per tal que arribeu al curs vinent amb les competències lingüístiques ben a punt, us recomanem                
un seguit d’activitats voluntàries que podeu realitzar al llarg de l’estiu. Podeu seleccionar-ne             
parts o fer-ho tot sencer. Com més practiqueu millor transició fareu a segon. Si més no, aquests                 
documents us seran de molta ajuda: contenen informació que treballareu més endavant. A             
continuació, us adjuntem els enllaços: 
 

● Dossier de nivell C.  Per treballar el nivell de català que hauríeu d’haver assolit. 
https://drive.google.com/file/d/15pojYIr16jno5zC1FLoGZB258lx9HUGY/view?usp=sharin
g  

● Pàgina oberta amb exercicis diversos i complets. A càrrec d’una professora reconeguda. 
http://exercicisdecatala.blogspot.com/p/blog-page_14.html 

● Per fer-ho més divertit us recomanem una app: Words of wonders. Seleccioneu català i              
poseu-vos a jugar. Mots encreuats. Segur que us atrapa.  

 
Recomanacions per als alumnes que teniu l’assignatura pendent de primer i heu de             
recuperar al setembre: 
 

● Podeu continuar practicant l’ortografia a partir del “sistema de sobres” treballat durant el             
confinament, per anar amb més seguretat en l’expressió escrita. S’hi poden afegir les             
paraules corregides de totes les tasques del trimestre, a més de la llista de mots               
habituals. 

● Continguts per estudiar de cara a l’examen: poesia trobadoresca (llengua, gèneres,           
amor cortès), Ramon Llull (propòsits de l’autor i concepció de la literatura), literatura             
dels segles XIV i XV (les característiques més rellevants de Bernat Metge, Ausiàs             
March, prosa moralitzant i literatura profeminista), literatura moderna (concepte de          
Decadència, característiques dels tres moviments -Renaixement, Barroc, Il·lustració- i de          
la literatura popular). El Tirant lo Blanc (argument, característiques de la novel·la i             
personatges). 
 

PROPOSTES LLENGUA CASTELLANA 

https://drive.google.com/file/d/15pojYIr16jno5zC1FLoGZB258lx9HUGY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pojYIr16jno5zC1FLoGZB258lx9HUGY/view?usp=sharing
http://exercicisdecatala.blogspot.com/p/blog-page_14.html
https://sites.google.com/insvacarisses.cat/catal1rbatx19-20/p%C3%A0gina-principal/treball-de-lortografia
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Per tal que arribeu al curs vinent amb les competències lingüístiques ben a punt, us recomanem                
un seguit d’activitats voluntàries que podeu realitzar al llarg de l’estiu. Podeu seleccionar-ne             
parts o fer-ho tot sencer. Com més practiqueu millor transició fareu a segon. Si més no, aquests                 
documents us seran de molta ajuda: contenen informació que treballareu més endavant. A             
continuació, us adjuntem els enllaços: 

 
● Fitxes de reforç de Llengua i literatura castellana. (Amb solucionari inclòs).           

https://drive.google.com/drive/folders/1IFMzCjJqge8_Y6I6FJqYOW1sWFWt8gTa?usp=s
haring 
 

● Fitxes d’ampliació de Llengua i literatura castellana. (Amb solucionari inclòs). 
https://drive.google.com/drive/folders/1MO5XjALaJSWziMVygrVc0znpeYjeuGoG?usp=s
haring 
 
 

Recomanacions per als alumnes que teniu l’assignatura pendent de primer i heu de 
recuperar al setembre: 

 
Repassar la matèria del curs continguda en les presentacions del Moodle. 

PROPOSTES LLENGUA ANGLESA 

 
- Guided online activities to develop and consolidate all English competences: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar 
 

- Reader:  How to be an alien by George Mikes   
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.209073/page/n5/mode/2up  

 
- Write your summer diary once a week talking about your feelings, impressions, adventures, thoughts, etc.  

 

PROPOSTES FILOSOFIA 

Feu alguna dissertació d’algun tema que us apassioni o que us indigni. Aprofiteu per fer una 
bona reflexió! És una activitat totalment voluntària però molt enriquidora a nivell personal i 

també per anar més preparats per a la matèria d’història de la filosofia de 2n, on n’haureu de fer 
moltes.  

PROPOSTES EDUCACIÓ FÍSICA 

Des de l’àmbit d’EF es proposa participar en qualsevol activitat lúdico esportiva proposada des de les                
entitats locals de Vacarisses o llocs on estigueu de vacances (torneig volei, tennis platja, bàsquet, balls a                 
la platja…) 
També fer activitats més lliures per gaudir dels paratges i l’entorn pròxim que t’envolta. Com ja sabeu                 
podeu fer ús d’alguna de les aplicacions on trobareu moltes rutes a l'aire lliure per fer excursions de                  
senderisme, itineraris de tours en bici... Podeu descobrir o redescobrir entorns molt bonics que teniu               
aprop i que moltes vegades desconeixeu amb gorgs, fonts, cimes espectaculars, coves,... espectaculars.             
Podeu gravar el propi recorregut per compartir-lo amb els altres.  

PROPOSTES CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI (1rA) 

Únicament destinat a l’alumnat que ha de recuperar la matèria al setembre: 

https://drive.google.com/drive/folders/1IFMzCjJqge8_Y6I6FJqYOW1sWFWt8gTa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IFMzCjJqge8_Y6I6FJqYOW1sWFWt8gTa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MO5XjALaJSWziMVygrVc0znpeYjeuGoG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MO5XjALaJSWziMVygrVc0znpeYjeuGoG?usp=sharing
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar


 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INSTITUT VACARISSES 
  

                 Carrer Josep Carner, 39 08233-Vacarisses. Tel. 93 828 03 22 a8061208@xtec.cat 

 

Cal que busqueu una notícia emesa al llarg dels tres darrers anys i que estigui relacionada amb                 
qualsevol dels punts treballats al llarg del trimestre que es vol recuperar o del qual es vol                 
millorar la nota (una notícia per trimestre suspès). Un cop trobada la notícia, cal que en feu el                  
següent: 

1. Resum de la notícia (entre 50 i 100 paraules) i enllaç de la notícia en qüestió. 

2. Reflexió sobre la notícia utilitzant els coneixements adquirits al llarg del curs. L’extensió de              
la reflexió serà d’entre 800 i 1200 paraules. 

PROPOSTES CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI (1rB) 

 

 
 
Pel que fa a les matèries optatives de l’àmbit cientificotecnològic: 
 

PLA D’ESTIU 2020 (àmbit cientificotecnològic) 
PROPOSTES MATEMÀTIQUES 

Aquest curs ens ha faltat explicar les funcions, si algú de forma voluntària vol jugar una mica                 
amb el geogebra us proposo que a partir del següent enllaç intenteu practicar vosaltres. 
I també ens ha faltat fer geometria analítica, podeu mirar el següent enllaç. A segon de                
batxillerat serà amb 3D els mateixos conceptes. 

 
Recomanacions per als alumnes que teniu l’assignatura pendent de primer i heu de 

recuperar al setembre: 
- Treballar racionalització, factorització, resolució d’equacions, resolució de sistemes        

d’equacions (Gauss-Jordan), resolució de sistemes d’inequacions també gràficament,        
trigonometria: raons trigonomètriques, resolució de triangles, relacions trigonomètriques        
com la suma, resta d’angles. 

PROPOSTES BIOLOGIA 

Activitats que us poden ajudar a consolidar els coneixements treballats durant aquest curs             
2019/2020. Són totalment voluntàries, però molt recomanables per anar ben preparats per 2n             
de Batxiller. 
 
Activitats voluntàries d’estiu lúdiques:  
 

- Ètica de les modificacions genètiques:  
 

Veure la película GATTACA i fer una petita reflexió sobre si esteu a favor o en contra de les                   
modificacions genètiques en l’ésser humà. 
 

- Teoria de la endosimbiosi:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=LKcln4012AU&list=PLrMjjKLaJ76IXJJpgoQ1hFh0pMNHO1w8Q&index=1
https://www.geogebra.org/m/jaPJEAEk#material/KcmwCAh5
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Entrevista  Lynn Margulis.  
La vanguardia (lectura): 
https://cienciaonthecrest.com/2016/01/20/entrevista-a-lynn-margulis-la-vanguardia/ 

            Video part d’una entrevista  
            https://www.youtube.com/watch?v=PUTp2wQhd70 
 
Activitats voluntàries acadèmiques: 
 

- Problemes de genètica  
 

Exercicis amb les solucions, molt recomanables per aquelles persones que us costen els 
problemes de genètica. Feu-los sense mirar les solucions i després comproveu si ho heu fet bé 
o corregiu aquells aspectes que no us acaben de sortir. Si teniu dubtes em podem enviar un 
mail i intentaré resoldre’l el més aviat possible.  
 
http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta7/sin-titulo/28_problemas_res
ueltos.pdf 
 

- Preparar el llibre (vostre) amb tots els continguts i activitats treballats durant el 1r curs 
de Batxi i presentar-ho al setembre.  

PROPOSTES CTMA 

 

PROPOSTES QUÍMICA 

No hi ha cap proposta, donat que s’ha donat la matèria sencera  

PROPOSTES FÍSICA 

(Opcional) Acabar els apartats del T7. Corrent continu que no hem pogut fer: 
● Receptors elèctrics. Força contraelectromotriu (fcem) 

● Llei d’Ohm generalitzada i ddp entre dos punts 
● Sensors elèctrics 

Per treballar-los convé que es faci una lectura prèvia al llibre fixant-se en els exemples 
resolts i llavors realitzar les activitats plantejades al llibre. 

PROPOSTES TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Únicament destinat a l’alumnat que ha de recuperar la matèria al setembre: 
● La matèria que sortirà a l'examen en cap cas serà res del que hem treballat des del 

confinament. Així doncs, cal que us mireu tots els temes des de l'inici de curs fins al 
tema de circuits elèctrics (també inclòs). L'examen serà eminentment pràctic i l'haureu 

de resoldre amb l'ús de càlculs. Pel que fa als conceptes i processos, cal que els tingueu 
clars, per poder entendre els enunciats i respondre amb claredat, però en cap cas hi 

haurà preguntes considerades tradicionalment com a teòriques. Si a algú li queda algun 
dubte, feu-m'ho saber i us el resoldré el més aviat possible. 

PROPOSTES DIBUIX TÈCNIC 

(Opcional)  

https://cienciaonthecrest.com/2016/01/20/entrevista-a-lynn-margulis-la-vanguardia/
https://www.youtube.com/watch?v=PUTp2wQhd70
http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta7/sin-titulo/28_problemas_resueltos.pdf
http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta7/sin-titulo/28_problemas_resueltos.pdf
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Introducció al sistema axonomètric.  
 
Visualitzeu el tutorial (de 7 minuts) que trobareu mitjançant el següent enllaç : 

https://drive.google.com/file/d/1Ed-AqmfPUg3R_laxo2qdDZxJjk6zF_kP/view?usp=sharin
g 

Realitzeu les següents làmines de dibuix que podreu descarregar-vos clicant als següents 
enllaços: 

Làmina 1  
Làmina 2 
Làmina 3 
Làmina 4 
Làmina 5 
Làmina 6 
Làmina 7 

 

 
 
I, finalment, pel que fa a les matèries optatives de l’àmbit socialhumanístic, es proposen les               
següents activitats: 
 

PLA D’ESTIU 2020 (àmbit socialhumanístic) 
PROPOSTES MATEMÀTIQUES 

Aquest curs ens ha faltat explicar les funcions, si algú de forma voluntària vol jugar una mica                 
amb el geogebra us proposo que a partir del següent enllaç intenteu practicar vosaltres. 

 
Recomanacions per als alumnes que teniu l’assignatura pendent de primer i heu de 

recuperar al setembre: 
- Treballar racionalització, factorització, resolució d’equacions, resolució de sistemes        

d’equacions (Gauss-Jordan), resolució de sistemes d’inequacions també gràficament,        
matemàtiques financeres: interès, amortització, capitalització. 

PROPOSTES LLATÍ 

(Opcional, en qualsevol cas es repassarà a 2n de Batxillerat) 
Llegir i resumir els temes obligatoris a les PAU que es treballen a 1r: Obres públiques i els seus 
espectacles (pàgina 204 a 207, 224 a 227), Edificis privats: Domus, insula et villa (pàgina 230 a 

234 del llibre de text de 1r).  

PROPOSTES LITERATURA CATALANA 

Acabar de llegir Feliçment, jo soc una dona, de Maria Aurèlia Capmany, i, qui ho vulgui, fer les 
activitats del dossier del Moodle. 

PROPOSTES HISTÒRIA 

(Opcional)  
Acabar missions II Guerra Mundial a Classcraft 

https://drive.google.com/file/d/1Ed-AqmfPUg3R_laxo2qdDZxJjk6zF_kP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ed-AqmfPUg3R_laxo2qdDZxJjk6zF_kP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o5ldNabMyjK2S13Ek7LSrAahWJ1iS42V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WL6jKpzgKymRkPVNQdAft0m6XHxzoZhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sa1rQMkPgfrX-n0zYJ9G4t9gj1l4B7_I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/168YS5BflA_v09B4l4Zjfk9WDX6tkwNfH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h0d4_AEp5cD0TlvWsO-is27eYx2z0ZII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X04w9u7Fp83wQW77jXrE3unRbli4ft9Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17tRzJL8FeO7XVnuDVP9hXZOqJtt7AuaJ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=LKcln4012AU&list=PLrMjjKLaJ76IXJJpgoQ1hFh0pMNHO1w8Q&index=1


 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INSTITUT VACARISSES 
  

                 Carrer Josep Carner, 39 08233-Vacarisses. Tel. 93 828 03 22 a8061208@xtec.cat 

 

PROPOSTES ECONOMIA D’EMPRESA 

(Opcional) Fer resum dels conceptes treballats a 1r que entren a les PAU. Se’ls hi envia un 
correu amb els conceptes clau de cada unitat didàctica.  

 
 
Que tingueu tots i totes un molt bon estiu!!! 
 
 
 


