
TREBALL DE CONSOLIDACIÓ - 1r Batxillerat

MATÈRIES COMUNES

Llengua catalana

Els temes fan referència al llibre de 1r de
Batxillerat ( Cruïlla).
-Repàs del vocalisme ( tema1) , morfosintaxi (
temes 3-4) funcions sintàctiques ( tema 5),
pronoms febles ( tema 6).

-Consolidació de l’ortografia mitjançant la lectura i
dictats en línia .

- Repàs de textos de tipologia textuals diversa (
descriptius, argumentatius…) podeu trobar pautes
a edu 365.

-Podeu anar preparant les lectures obligatòries de
segon de batxillerat.

Llengua castellana

Llegir el següent llibre:

La comprensió escrita de la lectura s’avaluarà

amb una prova escrita que formarà part de

l'avaluació inicial del proper curs 2020/21 i es

durà a terme entre els dies 28 de setembre i 9

d’octubre.

LAFORET, Carmen. (2019). Nada.

Barcelona:  Austral.  Col. Austral educación.

isbn 978-84-233-5569-3

Anglès

Fer els exercicis del student's book, workbook i
l'Interactive Book.
El que heu de fer és anar al següent enllaç:

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login - Anar
a: New User? Click here i registrar-se cadascun
amb el seu codi.

Un cop registrats, no heu de tornar a utilitzar el
codi. Torneu a anar a la plana web:
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login -
Omplir les caselles Username i password i un cop
a dins fer els exercicis dels tres llibres de les
unitats 7 i 8.

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login


Educació Física

Mantenir la vida activa i esportiva durant l’estiu.
Aprofitar per quedar i organitzar activitats tant
individuals com amb amics a l’aire l’aire lliure. Fer
un mínim de 30 min d’activitat física al dia, menjar,
hidratar-se i descansar correctament.

Filosofia

Revisar els continguts del curs.

En aquest lloc web del departament trobareu les
tasques per dur a terme:

https://sites.google.com/a/instorredembarra.cat/de
pcsocials/estiu-21

El lloc del departament també és accessible des
de la pàgina de l’institut:

https://agora.xtec.cat/iestorredembarra/
(Menú/Departaments/Ciències Socials)

MATÈRIES DE MODALITAT:
Ciències i tecnologia

Biologia I
Tema 12.
Pàg 284 act 36, 37, 38; Pàg 286 act 45, 46; Pàg
288 act 67, 68, Pàg 289 act 74

Ciències de la Terra I

De cara al curs vinent podeu consolidar i ampliar
coneixements:

- Repassant les unitats de la matèria amb
el llibre, els apunts de classe, el material
digital fet servir al llarg del curs i amb les
noves aportacions que puguis fer.

- Realitzant un pòster-resum de cadascuna
de les unitats didàctiques realitzades al llarg
del curs.

- Anant al Cosmocaixa de Barcelona.

- Ampliant coneixements llegint les seccions
de ciència que es van publicant als diaris, i
fent servir amb intel·ligència el cercador

https://sites.google.com/a/instorredembarra.cat/depcsocials/estiu-21
https://sites.google.com/a/instorredembarra.cat/depcsocials/estiu-21


d’Internet. Contrasta sempre el coneixement
adquirit a la xarxa.

- Consultant les proves d’accés a la
universitat per tal d’habituar-vos al tipus
d’activitats que es demanen.

- Llegint el llibre: Jay Gould, S. La vida
maravillosa. Barcelona: Crítica, 2006. En
aquest llibre l’autor parla de la gran disparitat
de fòssils que es van trobar al jaciment
extraordinari del Cambrià de Burgess Shale,
a la Columbia Britànica (Canadà), i de com la
seva interpretació va canviar la manera
d’entendre la història del éssers vius.

Fes un llistat de dubtes per plantejar-los els
primers dies de curs.

Dibuix Tècnic I

Tornar a fer alguns exercicis dels temes següents:
- Geometria plana: Traçats fonamentals.Triangles.
Polígons.Tangències.
- Geometria Descriptiva: Vistes dièdriques.
Perspectiva Isomètrica.

Física I Fer les activitats proposades al Classroom

Matemàtiques I

Pels que heu de fer l’examen de setembre:Hi
hauran penjats en el Classroom tots els exàmens
que hem anant fent al llarg del curs. Estaria bé
que els fèssiu tots i els presentessiu el dia de
l'examen. És recomanable que per superar
aquest examen repasseu tota la teoria i les
activitats dels temes 1, 2, 3,,4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 i
12.
Els que heu aprovat justet, també seria molt
recomanable que féssiu el mateix.

Química I

Fer les activitats que trobaràs al moodle de
l’institut, curs QUÍMICA !r BAT, tema 12 amb
el títol “Activitats de consolidació  Química I”.

Tecnologia industrial I
Al Classroom trobaràs uns exercicis que us
ajudaran a fer un repàs dels conceptes més
importants treballats enguany.



TIC
Al Classroom trobareu un seguit de pràctiques i
projectes breus per consolidar alguns dels
conceptes claus treballats aquest curs.

MATÈRIES DE MODALITAT:
Humanitats i C. Socials

Economia d’Empresa I

Revisar els continguts del curs.

En aquest lloc web del departament trobareu les
tasques per dur a terme:

https://sites.google.com/a/instorredembarra.cat/de
pcsocials/estiu-21

El lloc del departament també és accessible des
de la pàgina de l’institut:

https://agora.xtec.cat/iestorredembarra/
(Menú/Departaments/Ciències Socials)

Grec I Treball de Grec - Estiu i altres informacions curs
2021-2022

Llatí I Treball de Llatí - Estiu i altres informacions curs
2021-2022

Història del món contemporani

Revisar els continguts del curs.

En aquest lloc web del departament trobareu
altres tasques per dur a terme:

https://sites.google.com/a/instorredembarra.cat/de
pcsocials/estiu-21

El lloc del departament també és accessible des
de la pàgina de l’institut:

https://agora.xtec.cat/iestorredembarra/
(Menú/Departaments/Ciències Socials)

https://sites.google.com/a/instorredembarra.cat/depcsocials/estiu-21
https://sites.google.com/a/instorredembarra.cat/depcsocials/estiu-21
https://drive.google.com/file/d/15-9lhdaOToI70NJWfWsKQy8jiWjXlQmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15-9lhdaOToI70NJWfWsKQy8jiWjXlQmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rcGcdKM-L9GFHo4S9BjFaerA6fJ0c5HD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rcGcdKM-L9GFHo4S9BjFaerA6fJ0c5HD/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/instorredembarra.cat/depcsocials/estiu-21
https://sites.google.com/a/instorredembarra.cat/depcsocials/estiu-21


Matemàtiques aplicades a les Ciències
Socials I

El segon de batxillerat no té gaire a veure amb el
primer, però si que fora bo que repasséssiu els
temes d’equacions, polinomis i funcions

MATÈRIES DE MODALITAT:
Arts

Cultura audiovisual I

Repassar: T1 (sobretot el llenguatge audiovisual),
T2, T5 (només la part de còmic) i el T6 de la
pàgina web.
Consultar Llistat de pel·lícules CA-PAU gencat.cat
i mirar les “12 millors pel.lícules”, fer una breu
fitxa-resum de cadascuna.
Ja veieu que el llistat de films continua (gèneres,
moviments…). Com més pel.lícules de les que us
demanaran el curs vinent pugueu mirar, millor.
Bon estiu!

Dibuix artístic I

Tria dos llibres que hagis llegit recentment.

Realitza el disseny d'una nova portada per
cadascun dels 2 llibres. Aplica els conceptes
que has après a classe: composició, color,
tipografia...

La tècnica és lliure: dibuix, pintura, collage,
fotografia, dibuix digital...

Al setembre pots lliurar els dissenys en paper
o en format digital al professorat
corresponent.

Dibuix tècnic I

Tornar a fer alguns exercicis dels temes següents:
- Geometria plana: Traçats fonamentals.Triangles.
Polígons.Tangències.
- Geometria Descriptiva: Vistes dièdriques.
Perspectiva Isomètrica.

Fonaments de l’Art I
Realitza un nou disseny de la portada del llibre de
Fonaments de les Arts I.
La imatge ha de mostrar diversos estils artístics;
des de la prehistòria fins al segle XVIII.


