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DEURES ESTIU de 1r de batxillerat. CURS 20-21

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Es recomana a l'alumnat llegir en català llibres de lectures no prescriptives, simplement pel fet

d'adquirir riquesa lèxica i ortogràfica de cara al 2n de Batxillerat, ja que els anirà molt bé per

reforçar aspectes lingüístics i literaris.

Bon estiu!

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Os queremos hacer algunas recomendaciones para el verano.

En primer lugar, animaros a que disfrutéis de la lectura de un buen libro y os aventuréis a
empezar las lecturas obligatorias del próximo curso.
También que repaséis lo trabajado este curso y que acabéis de miraros el final del tema 3 y el
tema 4 del libro de texto. Todo este temario se retomará al iniciar el próximo curso, pero no está
demás ir mirándolo poco a poco.Para ello os adjunto unos enlaces y unos tutoriales.

Enlaces para repasar
http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm ( Ortografía)
https://sintaxis.org/oracion-compuesta/ejercicios-resueltos/ (Repasar las oraciones compuestas)
http://www.materialesdelengua.org/WEB/index_web.htm (Contenido gramatical, literario y
ortográfico)
http://users.jyu.fi/~torremor/cursos/gramatica/001.html (Contenido gramatical, literario y
ortográfico)

Tutoriales para consultar
https://www.youtube.com/watch?v=3fqfm7pnVUM
https://www.youtube.com/watch?v=fNpw229g8mk
https://www.youtube.com/watch?v=ozwqN8XJOfs
Subordinadas Sustantivas: https://www.youtube.com/watch?v=Y0RKtGii678
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Subordinadas Adjetivas: https://www.youtube.com/watch?v=FRIciSkSAdM
Subordinadas Adverbiales: https://www.youtube.com/watch?v=BTLlSwYT1Fg
https://www.youtube.com/watch?v=ozwqN8XJOfs

EL TRABAJO ES OPCIONAL, AUNQUE RECOMENDABLE

¡FELIZ VERANO!

LLENGUA ANGLESA
Pels alumnes de Batxillerat es recomana:

● Realitzar un curs intensiu d’anglès a l’EOI.

● El màxim contacte possible amb la llengua anglesa, sigui mitjançant llibres adaptats al seu nivell,

veure sèries i pel.lícules en versió original, analitzar el vocabulari de lletres de cançons, etc.

OPTATIVA B2
Finalitzar el llibre de curs Destination B2 amb totes les activitats finalitzades de les unitats 1 a 27.

HAVE A NICE SUMMER!!
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MATEMÀTIQUES
Per a recuperar l’assignatura els alumnes han d’aprovar l’examen de recuperació del setembre.
Per a preparar aquest examen, poden fer els exercicis fets a classe, els exàmens i altres
activitats del llibre. Al Classroom estan penjats el solucionari del llibre i els exàmens fets durant
el curs.

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS
Per a recuperar l’assignatura els alumnes han d’aprovar l’examen de recuperació del setembre.
Per a preparar aquest examen, poden fer els exercicis fets a classe, els exàmens i altres
activitats del llibre. Al Classroom estan penjats el solucionari del llibre. Els exàmens fets es van
corregir tots a la clase.

EDUCACIÓ FÍSICA

Alumnes suspesos:
● Estudiar documents penjats al moodle i presentar-se a l’examen extraordinari de

setembre.
● Presentar el dossier de nutrició correctament complimentat (està penjat al

moodle).
● Realitzar un treball sobre una activitat físicoesportiva escollida. Teniu el guió

penjat al moodle a la unitat de “Planning”.

BIOLOGIA I

Alumnes no aprovats (obligatori): Han de presentar-se a la convocatòria d’examen

extraordinària de setembre, i aprovar dit examen amb una nota de 5 o superior. El contingut

serà tot allò que s’ha treballat durant el curs 2019-20.



CIÈNCIES DEL MON CONTEMPORANI:

Alumnes no aprovats (obligatori): Han de presentar-se a la convocatòria d’examen

extraordinària de setembre, i aprovar dit examen amb una nota de 5 o superior. El contingut

serà tot allò que s’ha treballat durant el curs 2019-20.

FÍSICA I

Alumnes no aprovats (obligatori): Han de presentar-se a la convocatòria d’examen

extraordinària de setembre, i aprovar dit examen amb una nota de 5 o superior. El contingut

serà tot allò que s’ha treballat durant el curs 2019-20.

QUÍMICA I

Alumnes no aprovats (obligatori): Han de presentar-se a la convocatòria d’examen

extraordinària de setembre, i aprovar dit examen amb una nota de 5 o superior. El contingut

serà tot allò que s’ha treballat durant el curs 2019-20.

CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT I

Alumnes no aprovats (obligatori): Han de presentar-se a la convocatòria d’examen

extraordinària de setembre, i aprovar dit examen amb una nota de 5 o superior. El contingut

serà tot allò que s’ha treballat durant el curs 2019-20.



TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1

Alumnes no aprovats (obligatori): Han de presentar-se a la convocatòria

d’examen extraordinària de setembre, i aprovar dit examen amb una nota de 5

o superior. El contingut serà tot allò que s’ha treballat durant el curs 2020-21.

Tot l’alumnat (voluntari): Visualització dels documentals “Everyday miracles”

de la plataforma Netflix.

Bo� esti�!

LLATÍ
Lectura de la comèdia 'Els germans' de Terenci.

DIBUIX TÈCNIC
● Per recuperar l’assignatura cal que l’alumnat aprovi l’examen de recuperació anual.

Per preparar-lo és recomanable tornar a fer els exercicis del llibre fets a classe, així com
els diferents enllaços de reforç i ampliació que hem anat treballant i que consten al
classroom, segons el tema.

● Ampliació per a curiosos/es: Com alguns/es de vosaltres esteu interessats/des a
continuar aprenent Dibuix Tècnic però l’any vinent no s’impartirà l’assignatura, al
classroom trobareu el tema “Ampliació per a curiosos/ea” on adjunto apunts i exercicis
perquè us “trenqueu el cap” relacionats amb girs, canvis de plans i abatiments.
A més, podeu ampliar la informació, consultant diferents webs on expliquen amb més
detall aquests aspectes. Aquí algun exemple, tot i que podeu trobar un fum de tutorials
més:
◦ https://www.10endibujo.com/giros-diedrico/ (obvieu la línia de terra)
◦ https://www.profesordedibujo.com/sistema-diedrico/abatimiento-en-diedrico/

(obvieu la línia de terra)

Molt bon estiu!!

ECONOMIA DE EMPRESA I
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Per recuperar l’assignatura els alumnes han d’aprovar l’examen de recuperació del setembre.
Per a preparar aquest examen, poden fer els exercicis fets a classe, els exàmens i altres
activitats del llibre.

ECONOMIA
Per recuperar l’assignatura els alumnes han d’aprovar l’examen de recuperació del setembre.
Per a preparar aquest examen, poden fer els exercicis fets a classe, els exàmens i altres
activitats del llibre.


