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43500  Tortosa AVALUACIÓ SETEMBRE 2021
(PROVES EXTRAORDINÀRIES) I ACTIVITATS ESTIU

Nivell 1r BATXILLERAT  ECONÒMIC-HUMANÍSTIC     Nom de l’alumne/a: ___________________

Matèries pendents Marcades
amb   X

Activitats de recuperació de setembre per a l’alumnat
suspès

Activitats de consolidació per a l’alumnat aprovat

Llengua catalana i
literatura

L’alumnat que no ha aprovat perquè no ha assolit els continguts de
llengua haurà de fer una prova escrita de llengua (comprensió lectora,
expressió escrita i coneixements lingüístics).

L’alumnat que no ha assolit els continguts de literatura, també haurà de
fer una prova escrita del trimestre pendent.

Aprofiteu l’estiu per llegir i també per escriure, per exemple, un diari
personal, cartes o correus electrònics, narracions i articles d'opinió.

Per a 2n i la selectivitat, llegireu l'obra de teatre Aigües encantades, de
Joan Puig i Ferreter, i la novel·la La plaça del Diamant, de Mercè
Rodoreda. Si voleu avançar, llegiu la novel·la.

Llengua castellana i
literatura

Examen global:

COMUNICACIÓN: La comunicación. Las propiedades del texto. Los
textos narrativo, descriptivo y dialogado. La comunicación oral. Los textos
académicos escritos. Los textos periodísticos informativos y de opinión.

REFLEXIÓN LINGÜÍSTICA: La oración simple (categorías gramaticales,
verbos, perífrasis verbales, complementos verbales, argumentos y
adjuntos)

Lectura recomendada (PAU 2022): La fundación, de Antonio Buero
Vallejo.

Llengua estrangera:
anglès

EXAMEN dels continguts treballats al llarg del curs que es troben detallats
a les unitats didàctiques del llibre de l’alumne.

Lectures recomanades:

-Daphne du Maurier. My cousin Rachel. Macmillan.
ISBN: 9781405077156.

-Wilkie Collins.The Haunted Hotel. Burlington.
ISBN: 978 9963273652.



Educació física Presentar un treball on hi consti quatre sessions de condició física. Una
sessió per cada qualitat física (velocitat, resistència, força i flexibilitat) i es
farà examen teòric del contingut de tot el curs.

Filosofia i ciutadania Examen escrit basat en els exercicis dels temes treballats a classe durant
el curs.

Fer comentari de llibre o pel·lícula de la llista que es va donar a
començament de curs o de la fitxa que hi ha al començament de cada
lliçó al llibre. Pel·lícula: Galileo, de Joseph Losey, 1975.

Cultura científica Realitzar les activitats finals dels temes del 1 al 5 treballats durant el curs. Lectura, comparació i comentari sobre notícies de caire científic que
apareixen en diferents mitjans de comunicació durant el període
estiuenc.

Llatí Tasques al Classroom que caldrà presentar el dia de l’examen. El treball
comptarà un 40% de la nota de recuperació.

-Webs interactius per repassar la morfologia al Classroom.
-Dossier amb traduccions al Classroom.
-Guia de lectura al Classroom d’alguns episodis de Les Metamorfosis
(lectura obligatòria a 2n).

Grec Dossier d’activitats al Classroom. Cal presentar-lo el dia de l’examen. El
treball comptarà un 40% de la nota de recuperació.

-Es recomana fer el dossier d’activitats del Classroom.
-Llistat de lectures recomanades al Classroom.

Francès Acabar Chagrin d’école, de Daniel Pennac. Folio.
ISBN: 9782070396849

Lectura de La Petite Tailleuse chinoise, de Dai Sijie. Folio.
ISBN: 9782070416806.

Classroom: activitats de literatura.

Literatura universal Comentarios de texto realizados durante el curso + examen.
Revisión de las lecturas obligatorias.

Lectura libros 2n batxillerat para la asignatura de literatura castellana.

Història del món Repassar els temes que hem estat donant aquest curs, els punts de com
fer el comentari de text. Farem una prova escrita com les que hem estat
fent durant el curs.

Crec especialment interessant que intenteu llegir i gaudir d’un llibre
que explica molt bé la fascinant història de la nostra espècie, l’homo
sapiens: Sàpiens. Una breu història de la humanitat, de Yuval Noah
Harari.
Podeu llegir un fragment d’aquesta obra en el següent enllaç:
https://www.grup62.cat/llibre-sapiens-una-breu-historia-de-la-humanitat
/119649

Com a obra de ficció, vos recomano Victus, d’Albert Sánchez Piñol.

https://www.grup62.cat/llibre-sapiens-una-breu-historia-de-la-humanitat/119649
https://www.grup62.cat/llibre-sapiens-una-breu-historia-de-la-humanitat/119649


Psicologia i
Sociologia

Examen escrit  basat en els temes explicats del llibre de psicologia i
sociologia.

Fer comentari d’alguna de les pel·lícules presentades al final de cada
lliçó.

Matemàtiques CCSS
Examen escrit basat en els exercicis dels temes treballats a classe durant
el curs.

Lectura:
-Mark Haddon. El curiós incident del gos a mitjanit. RBA.

Pe·.lícules:
-Figures ocultes. Theodore Melfi
-The imitation game. Mortem Tyldum

Economia de
l’empresa

Repassar els temes de primer que es necessitaran com a base per a
segon:
Tema 2. Formes jurídiques, empresa i entorn.
Tema 9. Existències i valoracions.
Tema 11-12-13 i 14: Temes de màrqueting i pla d’empresa.

Repassar el bloc de comerç i màrqueting del llibre de text.

Lectures:

-Còmic: Jose Sande, Carlos Calvo. Economia en ½ hora.
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk/e
dit

-La otra clase de economia. José Sande
https://books.google.es/books/about?id=gH_ZDwAAQBAJ&redir_esc=
y

Economia Llegir la premsa i relacionar amb els conceptes micro i macroecnòmics
treballats durant el curs.

Llegir les notícies d’economia de qualsevol diari.

-Còmic: Jose Sande, Carlos Calvo. Economia en ½ hora.
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk/e
dit

https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk/edit
https://books.google.es/books/about?id=gH_ZDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about?id=gH_ZDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk/edit

