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CATALÀ  
 
L’alumnat de 1r de batxillerat que hagi suspès la matèria de Llengua i literatura 

catalana haurà de fer un examen a primers de setembre. Caldrà que repassi les pautes 

per fer un comentari de text (tant de poesia com de narrativa) i que estudiï totes les 

unitats didàctiques que s’han impartit al llarg del curs —és important, sobretot, que 

comprengui tots els textos analitzats a l’aula; alguns estan inclosos al llibre1 de text i a 

l’Antologia2, i d’altres a dossiers elaborats per la professora—: 

- UD1: Introducció a la literatura  El concepte de literatura. Els gèneres literaris 

(poesia, narrativa i teatre). 

- UD2: La literatura medieval (XII-XV)  Poesia trobadoresca (Guillem de Berguedà, 

Ramon Vidal de Besalú i Cerverí de Girona); narrativa didàctica (Ramon Llull i 

l’humanisme català); poesia del segle XV (Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March i Joan Roís 

de Corella), i la novel·la cavalleresca (els “Episodis3 amorosos” de Tirant lo Blanc, de 

Joanot Martorell, i Curial e Güelfa, anònim). 

- UD3: La literatura dels segles XVI, XVII i XVIII  La literatura culta (Renaixement, 

Barroc, Il·lustració i Neoclassicisme), i la literatura popular (narrativa, lírica i teatre). 

- UD4: La literatura del segle XIX  La Renaixença (el Romanticisme: Bonaventura 

Carles Aribau, Jacint Verdaguer i Àngel Guimerà), el Realisme i el Naturalisme (Narcís 

Oller), i els Jocs Florals. 

- UD5: La literatura del segle XX   El Modernisme (Joan Maragall i l’Escola 

Mallorquina). 

CASTELLÀ  
 
 Si has SUSPENDIDO la asignatura, es obligatorio que presentes las actividades 1, 2 y 3 ( 

la actividad 2.3. no es obligatòria) el día del examen de recuperación en septiembre.  
 
 Estos deberes cuentan el 40 % de la nota. 
 El examen de septiembre supone el 60 % de la nota 
 

                                                 
1 JANÉ GOSET, Elisabet et al. (2017) Trama. Literatura. Batxillerat 1. Ed. Teide: Barcelona. ISBN: 978-84-307-5395-6. 
2 DIVERSOS AUTORS (2018) Antologia de poesia catalana. Nova tria. Introducció, comentaris i proposta d’activitats a cura 

d’Enric Virgili. Grup Editorial 62: Barcelona.   

3 MARTORELL, Joanot (2017) Tirant lo Blanc. Episodis amorosos. Text adaptat, Adaptació, introducció i propostes de treball 

a cura de Toni Sala. Grup Editorial 62: Barcelona 
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 Si tienes la asignatura APROBADA, también es necesario que trabajes durante el verano 
para empezar el próximo curso mejor preparado. Debes realizar las actividades 1, 2.3 y 3.2  
Si presentas el trabajo bien hecho, podrás subir la nota de la 1ª evaluación.  

 
                            ACTIVIDADES 
 

1. LIBRO DE ACTIVIDADES 

   
►Debes utilitzar el libro  que hemos hecho servir durante el curso:                                
 
   Lengua castellana y literatura 1 º Bachillerato                                                          
 
   Autores: S. Martí, J. Fortuny, M. López, J. Ràfols 
   Editorial Teide. Colección Bitácora. ISBN 978-84-307-5266-9 
 
►Realizar las actividades de las unidades siguientes: 

 
U1: actividades   1/2/3/4/5/6/7/8/11/13/14 
U1/2:  actividades  1/2/6/7/8/15/16/17 
U2: actividades   4/5/13/14/15/16 
U3 actividades  1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 
U4 actividades 4/5/6/7/8/9/10/ 
U7/1:  Resume o haz un esquema sobre las características del Modernismo y la Generación del 98. 
U7/3:  Resume o haz un esquema sobre el Novecentismo y las vanguardias. 
U7/4: Realiza un resumen o esquema sobre las características de la Generación del 27 y sus 

diferentes escritores. 
U7/4: Resume o haz un esquema sobre la literatura de postguerra (1940 a 1960) y de sus principales         

escritores. 
 
 
►Tienes la opción de presentar el trabajo en una libreta o en formato dossier. 
 
►Debes copiar TODOS los enunciados de las actividades.  
 
►Debes realizar todas las actividades a mano. 
 

2.  LECTURA / COMPRENSIÓN LECTORA   

 
■ Lectura de la Segunda antologia poètica de la literatura española.  
 
■ Lectura de la novela: Los ninos tontos, Ana María Matute. Editorial Austral.  ( Es recomendable 

que tras la lectura de cada relato, escribes un breve resumen del mismo). 
 
2.3. Lectura de Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. 
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3. EXPRESIÓN ESCRITA 

 
■ Redacción de los resúmenes de la obra: Los ninos tontos, Ana María Matute. 
 
■ Redactado de un comentario de texto de cada uno de los dieciséis poemas de la Antología.  
 
3.2. Realización del dossier de ortografia.  

 
 
Consejos útiles: 
 
1.  Dedica un rato cada día a los deberes. Si puede ser, por la mañana.  
2.  Lee bien los textos y los enunciados antes de responder 
 

CONTENIDOS BÁSICOS DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE 
  
Comentario de texto de uno de los poemes de la Segunda antologia poética de la literatura española.  
 
Preguntas sobre las diferentes etapas literarias estudiadas durante el curso. Comprende las 

unidades: 1/2/3/4/7, así como los apéndices de las pàginas 291/292/295/296/298 
 
Cuestiones sobre la obra Los ninos tontos, Ana María Matute. 
 

 
 

¡Feliz verano!         

 
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 11 
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) 
- 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) 
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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  
 
L’alumnat amb l’assignatura d’anglès suspesa ha de fer les activitats de repàs que 
trobarà al Moodle. 
 
L'examen de setembre comptarà el 100 % de la nota, tot i que es valorarà positivament 
que hagi fet les activitats i les presenti el dia de l'examen. 
 
 
FILOSOFIA  
 
La recuperació de setembre consistirà en un examen (75%); l’alumne/a també 
pot presentar el mateix dia de l’examen les següents activitats del llibre de text 
(25%) 
 
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 
  Unitat 8: Ideals de vida i teories ètiques 

Activitat 20  pàgina 143 
  Activitat 7  pàgina 152 
 
3r trimestre: 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 
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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 
 
 
 
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 
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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 2018/19. 
 
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 , identificant  i caracteritzant el significat 
tant d’internacionalisme com de feixisme, com també les causes de la 
solidaritat internacional ( Brigades Internacionals), descriure els camins de 
l’exili dels republicans i el seu nou status de refugiats, conèixer la deportació 
republicana als camps nazis, el que va significar i significa l’Holocaust, 
descriure el fracàs i   enfrontament de les noves generacions davant dels blocs 
dominants durant la guerra freda  com també saber explicar l’evolució de la 
condició femenina des de la invisibilitat a l’intent de recuperació del 
protagonisme a l’actualitat. 

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 
 

Els alumnes que hagin suspès la matèria de Dibuix tècnic, hauran de presentar al 
setembre un treball escrit, tipus dossier, com un resum i amb dibuixos dels temes del 
llibre més importants com són la: Unitat U-1, U-2, U-3, U-4, U-5 i el tema del Sistema 
Dièdric ( Vistes i Acotació ) . 

La incidència de la nota del treball d’estiu sobre la nota final de setembre serà del 50%, 
i el 50% restant provindrà de la nota de la prova extraordinària tipus examen de 
setembre.  

La presentació final dels deures d’estiu ha de tenir la forma d’un dossier o carpeta 
d’aprenentatge.  
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TECNOLOGIA INDUSTRIAL  
  
A la convocatòria extraordinària de setembre, l’alumnat només s’haurà d’examinar 

d’aquells trimestres no superats durant el curs. 

De cara a preparar l’examen de la convocatòria de setembre es recomana: 

• Demanar-li a algun/a company/a de confiança (en el sentit acadèmic estudiantil) 

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. 

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

constant i sense preses. 

• Fer un llistat de les fórmules de cada tema, indicant les unitats de les magnituds 

que hi intervenen 

• 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 Mc Graw-Hill n’hi 

ha més. També es pot accedir als enunciats de les PAU (posar al google: dursi  PAU), i 

allí hi trobareu exercicis del temes treballats a classe amb la seva solució. 

Els controls de la convocatòria extraordinària de setembre seran de l’estil dels 

realitzats a la convocatòria extraordinària de juny. 
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BIOLOGIA  
 

 

 
 

 

 
   Dossier d’estiu Biologia  

Curs:  

1r Batxillerat 
Data: 
Estiu 2019 

Nom: 

Departament de Biologia i Geologia 

 
Estudiar la matèria a partir dels apunts fets per la professora durant el curs 
amb el suport del llibre de text. A continuació, hi ha una selecció d’exercicis 
interessants per reforçar l’estudi de cada un dels temes explicats, de cara a 
preparar l’examen de recuperació de setembre:  

INTRODUCCIÓ 
Tema 1: L’Organització del Cos Humà  
Test  de la unitat 37, 38, 39, 40, 45, 46, 48. 
Activitats finals: 60, 64, 65, 68, 71 
 

BLOC 1: BIOMOLÈCULES 
Tema 2: Els glúcids  
Exercicis 10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28.  
Test  de la unitat  
Activitats finals: 49, 50, 51, 54, 55 
Tema 3: Els lípids 
Exercicis 4, 5, 8 
Test  de la unitat  
Activitats finals: 36, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48,49, 51, 53,56.  
Tema 4: Les proteïnes  
Exercicis 1, 3, 4,5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 29, 35, 36 
Test  de la unitat  
Activitats finals: 59, 61, 62, 63, 64, 70, 72 
 
 
Tema 5: Els àcids nucleics 
Exercicis 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 25, 26 
Test  de la unitat  
Activitats finals: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59 
 

BLOC 2: LA CÈL·LULA 
Tema 6: La Cèl·lula: unitat d’estructura i funció  
Exercicis 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 
Test  de la unitat  
Activitats finals: 38, 40, 51, 56. 
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Tema 7: Membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes 
Exercicis 1, 2, 3, 5, 6, 16, 18, 24, 25, 26,  
Test  de la unitat  
Activitats finals: 54, 55, 56, 59, 60 
Tema 8: Orgànuls cel·lulars delimitats per membranes 
Exercicis 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
Test  de la unitat  
Activitats finals: 70, 74, 75, 76, 79 

 
BLOC 3: GENETICA MOLECULAR 

 
Tema 10: La duplicació del DNA i la biosíntesi de les proteïnes 
Exercicis 9,10, 11, 12, 13, 14, 17,18, 19,20 ,21 , 22, 32,33 
Test  de la unitat (42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58) 
Activitats finals: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 77 
Tema 11: Les Mutacions, els gens i l’enginyeria genètica   
Exercicis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 
Test  de la unitat (56 fins 69) 
Activitats finals: 76, 77, 79.  
 
 
 
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  
 
L’alumnat que ha suspès la Química de 1r de batxillerat al juny  haurà 
d’entregar el llistat d’exercicis que es penjaran al Moodle, obligatòriament, el 
dia de l’examen en un dossier, seguint les pautes de presentació treballades al 
llarg del curs. 
 
Els exercicis comptaran  un 10% de la nota i l’examen el 90% restant. 
 
Orientacions: 
 
- Fer una bona organització horària i no deixar-ho tot pel final. 
- Llegir la teoria corresponent del llibre i/o apunts abans de posar-se a  fer els 
exercicis. 
- Intentar realitzar de nou els exercicis del llibre de text que s’han treballat 
durant les classes al llarg del curs, (sense mirar el procediment, només en cas 
que no se sàpiga continuar). 
- L’examen  de setembre contindrà exercicis similars als dels altres 
exàmens.(recordeu també els continguts de les pràctiques). 
- Ànims!!!! 
 
CMC 
 
 

 

 
 

 

 
   Dossier d’estiu CMC 

Curs:  

1r Batxillerat 
Data: 
Estiu 2019 

Nom: 

Departament de Biologia i Geologia 

 
Estudiar la matèria a partir dels apunts fets per la professora durant el curs 
amb el suport del llibre de text.  
El dia de l’examen s’ha de presentar un  dossier  amb  4 articles  de  premsa  
diària  (en  paper), publicats durant els anys 2018 i 2019, comentats de la 
manera que s’especificarà tot seguit. 
Hi haurà un total de quatre articles: 
    Un article sobre alimentació i nutrició.  
    Un article sobre salut i malalties.  
    Un article sobre evolució. 
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    Un article sobre medi ambient (petjada ecològica, canvi climàtic...). 
 
Per a cada article s’haurà d’adjuntar: 

    L’article original fotocopiat o imprès. 
  Lloc on es va publicar l’article (si és un diari digital, adreça web) i data de 
publicació. 
    Llista de paraules clau (conceptes importants de la matèria que surten a 
l’article). 
    Proposta de títol alternatiu (un títol diferent del que porta l’article però que 
també és adequat). 
    Un resum d’ entre dues i cinc línies. 
    Breu comentari de la importància o rellevància de la notícia. 
S’ha  de  contestar  amb  lletra  clara,  llegible  i  amb  bolígraf  o  bé  a 
ordinador. El treball és individual.  Si  dos  o  més  alumnes presenten el 

mateix comentari, la nota es dividirà entre el nombre d’alumnes que hagin 
presentat el mateix. 

Recordeu  que  també  es  tindrà  en  compte  la  presentació  a  l’hora  de 
puntuar el treball. 
Els  criteris  per  avaluar  els  alumnes  que  han  de  fer  les  proves  del 
setembre seran els següents: 

  L’examen a realitzar els primers dies de setembre tindrà un valor del 70% de 
la nota final. 

 Els exercicis que s’han de presentar el dia de la realització de l’examen de 
setembre tindran un valor del 30% de la nota final. 
 
 


