ACTIVITATS PROPOSADES PER A L’ALUMNAT
DE 1r BATXILLERAT

MATEMÀTIQUES
Activitats de matemàtiques
Activitats de matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

CASTELLÀ
Llegiu i feu les activitats d’aquest Dossier de ortografía.

CATALÀ
Feines de català

TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Del document del DRIVE, Còpia de 1EXEUNI01. Pdf realitzeu les activitats: 14, 15, 16, 17, 18,
20 y 21.

BIOLOGIA
Accés al Drive amb activitats per treballar durant aquest dies.
Recordeu que sempre podeu contactar amb els vostres professors i les vostres professores
mitjançant e-mail.

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
Accediu al Google Sites de Ciències Socials i cliqueu a sobre del nom del vostre professor o
de la vostra professora per accedir a la feina.

ANGLÈS
1) Practice your English with these useful websites. Do exercises about vocabulary, grammar,
reading and listening.
1.- Agenda Web
2.- English exercises.org
3,.Really learn English
4.- Selecat (PAU exams) Batxillerat
5.-abc.net- everyday English
6.- News in levels
2) READING:
Choose one book and enjoy reading. Have a look at this online library, you can also enjoy
reading for free.
Obooko
3) WRITING
Choose two of the following topics and write 110 words.

1.-“The teenage years are the best years of your life”. Do you agree? Give examples to support
your ideas.

2. Do you agree or disagree with the following statement? Parents are the best teachers. Use
specific reasons and examples to support your answer.
3. "When people succeed, it is because of hard work. Luck has nothing to do with success,
keep working and never stop working for your goals " Do you agree or disagree with the
quotation above? Use specific reasons and examples.
4. One should never judge a person by external appearances. Do you agree or disagree with
the following statement? Use specific reasons and details to support your answer.
5. You have just bought a new laptop but when you unpack it you find out that the speakers
don’t work properly. Write a complaint letter (formal letter) to the store asking for a solution.
6. Write a report about your favourite actor / musician.
Mails de contacte:
Ana: aawadangles@gmail.com
María José: mjosejimenez93@gmail.com
Montse: msanz126@gmail.com

FILOSOFIA
Simbolitza i fes les corresponents taules de veritat:
-Si estudio aprovaré la Lògica. Si aprovo la Lògica passaré de curs o em matricularé a un cicle
formatiu. No és cert que o no estudiï o no tingui interès per l’assignatura. Per tant, no es
possible que no passi curs i que no em matriculi a un cicle formatiu.
-Me n’assabento de la situació del coronavirus llegint “El País” o “l’Ara”
- Si el vehicle queda immobilitzat durant més de 48 hores i les reparacions han de trigar 8
hores o més ,la companyia d’assegurances posa a disposició de cadascun dels assegurats
que viatgin en el vehicle un bitllet de tren(1ª classe) o d’avió turista.
-No es cert que cantessin i ballessin.
-Els astronautes hauran de restar 40 dies en observació únicament si surten fora de
l’atmosfera terrestre. La nau haurà de ser revisada només en el cas que es vulgui utilitzar de
nou. Atès que ni els astronautes han de sortir de l’atmosfera terrestre ni la nau serà
utilitzada de nou, els astronautes no hauran de fer quarantena ni la nau haurà de ser
revisada.

ECONOMIA
Accediu al Google Sites de Ciències Socials i cliqueu a sobre del nom del vostre professor o
de la vostra professora per accedir a la feina.

FRANCÈS
Voilà des exemples d’examens que vous pouvez faire, avec les corrigés et les audios (vous
pouvez faire ceux de la version junior et version tout públic). Envoyez-moi les rédigés et les
activités d’expression orale par courriel.
Voilà un autre site pour faire des examens du DELF
Et vous pouvez aussi continuer à travailler sur le dossier du DELF (pour les audios, veuillez
me contacter par mail pour vous les faire arriver).
Regardez des films en français sous-titrés en français, par exemple : Astérix et les jeux
olympiques (permettez l’exécution de Flash). Voilà d’autres films à regarder si vous voulez.
Lisez la presse facile (20 minutes) ou bien regardez les infos en français (Le Journal de TV5
Monde).
N’oubliez pas que vous pouvez toujours contacter votre prof par e-mail sur
vickyprofdefle@gmail.com

ECONOMIA DE L’EMPRESA
Accediu al Google Sites de Ciències Socials i cliqueu a sobre del nom del vostre professor o
de la vostra professora per accedir a la feina.

LLATÍ
Textos dossier, página 18.

FÍSICA
S’ha creat un grup de treball per estar fent aclariments de les activitats proposades. Les
activitats són dels temes dinàmica i estat gasós, respectivament.

QUÍMICA
S’ha creat un grup de treball per estar fent aclariments de les activitats proposades. Les
activitats són dels temes dinàmica i estat gasós, respectivament.

EDUCACIÓ FÍSICA
Realitzar les tasques proposades per a 1r de Batxillerat.

CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI
Accés al Drive amb activitats per treballar durant aquest dies.
Recordeu que sempre podeu contactar amb els vostres professors i les vostres professores
mitjançant e-mail.

DIBUIX TÈCNIC
L’alumnat ja està informat de la feina i està en contacte amb el professor par e-mail i si no el
podeu contactar a martinprofevip@gmail.com

