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CURS Batxillerat
Tots els materials, recursos i activitats que trobeu en aquesta pàgina són de caràcter voluntari i no avaluables. Us demanem que aneu fent el 
màxim possible per no perdre el ritme. Per qüestions de temps, no podem oferir-vos una presentació millor. Preguem que accepteu les disculpes.

RECOMANACIÓ A LES FAMÍLIES: prepareu un horari amb els vostres fills de manera compatible amb el vostre confinament (cadascú pot venir 
circumstàncies diferents). Assegureu-vos que dediquen un temps raonable a aquestes propostes. Condicioneu un lloc a casa on els pogueu fer 
un seguiment.  Prioritzeu les activitats en què no calgui ordinador o mòbil. Respecteu l'horari de treball sense interrompre'ls i, en acabat, 
demaneu que us expliquin què han après.

COMPARTIU AQUEST MISSATGE AMB D'ALTRES FAMÍLIES QUE NO L'HAGIN REBUT

MATÈRIA TIPUS
Anglès Lectura

Batxillerat
students' book, grammar bank, unit 5 "future forms"
llegir, fer esquema, activitats pràctiques
SB pages 56-57
llegir i fer exercicis

Anglès Batxillerat
https://drive.google.com/open?id=1kQc3P7_OF33xh9WMmvLUoGAU1mX21xgp
Aquestes activitats es poden realitzar de forma voluntària. No seran avaluables.

Anglès Batxillerat
https://drive.google.com/open?id=1rJwC9iZcVxFayVwrcOf82XeQdqiUxZS3
Les activitats són voluntàries i sumen punts extra. SÍ CAL ENTREGAR urgentment la redacció pendent (descriptive essay).

Anglès Enllaç a una pàgina web amb recursos
Batxillerat
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csym37
Programa de ràdio, de format semblant als listenings de la selectivitat, però de 40 minuts de duració. Es tracta d'un 
monogràfic sobre com és de contagiós el COVID19. Especialment recomanat per practicar.



Castellà Lectura
3r ESO, Batxillerat
Los dos Mitos de Ovidio correspondientes al  mes de abril para 3º ESO (Grupo 6)
Lectura de los 2 mitos de abril (Grupo 6) y realización del trabajo según guion habitual.
Lectura de La vida es sueño de Calderón para  la Modalidad de Literatura 2º de Bachillerato
Leer la obra de Calderón de la Barca y buscar información general(versificación, personajes, temas, estructura, 
interpretación...)sobre  la misma.

Castellà Enllaç a una pàgina web amb recursos
Batxillerat
http://juanjogavilan.blogspot.com/2012/10/guia-de-lectura-luces-de-bohemia-valle.html
Aquí tenéis una buena guía de lectura de "Luces de bohemia". También hay  un documental sobre Valle, un power point  y 
algunas preguntas importantes sobre el libro y que han salido en las PAU. Eso os ayudará . Además podéis hacer los 
ejercicios de las oraciones subordinadas adverbiales  (en el libro están explicadas, sobre todo lo digo por los del A, que no 
las hemos visto), y hacer cuadros-resumen de "los textos jurídicos y administrativos", pág. 110 y "Los textos de la vida laboral 
y social", pág. 131. 

Castellà Dossier en format pdf/word o equivalent
Batxillerat
1º Bachillerato
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=1fIEYnzy1i3jYWnKxN6yrDhvzv8b6GwFM
1º Bachillerato (Grupos A y B)

Castellà Batxillerat
https://classroom.google.com/u/0/w/Mzk3NzU4NzY5NDla/tc/NTM2Mzg1ODQ5NjJa?hl=es
LLATI I: Seguir les pautes de la carpeta explicacions. 
https://classroom.google.com/u/0/w/NDAyNzcxNjA0NTVa/tc/NTM2Mzg1ODUxMDZa?hl=es
GREC I: Seguir les pautes de la carpeta explicacions. 
https://classroom.google.com/u/0/w/Mzk3Nzg3MzczNDJa/tc/NTM2Mzg1ODUwNzda?hl=es
LLATI II: Seguir les pautes de la carpeta explicacions.

Català Enllaç a una pàgina web amb recursos
2n ESO, Batxillerat
http://catacuniteso1.blogspot.com/
Cada curs ha de consultar les entrades del bloc i les pestanyes corresponents per trobar les activitats.

Català Batxillerat
https://drive.google.com/open?id=1-RMpdZHHhUIMydhM82CtglO1PslvISIn
Trobareu les indicacions al mateix document.



Ciències Lectura
Batxillerat
Unitat 11. Impactes a l'atmosfera. NOMÉS ALUMNES DE CIÈNCIES DE LA TERRA DE 2N DE BAT.
LLegir, fer resum i exercicis del tema corresponent.
Unitat 10. Recursos energètics. NOMÉS ALUMNES DE CIÈNCIES DE LA TERRA DE 2N DE BAT.
Llegir, fer resum de l'apartat del carbons (només) i fer exercicis del tema corresponent.

Ciències Enllaç a una pàgina web amb recursos
Batxillerat
https://blocs.xtec.cat/iesernestlluchimarti/1r-de-batxillerat-ciencies-per-al-mon-contemporani/
NOMÉS ALUMNES DE 1R DE BATXILLERAT (C.M.C)
TEMA 4. Veure el Video de l'estructura de l'ADN i herència de pares a fills. Veure presentació de les lleis de Mendel. Resumir 
els conceptes de genètica i intentar fer els 20 primers problemes de genètica.
Lectura
Unitat 4. La revolució genètica. NOMÉS ALUMNES DE 1R DE BATXILLERAT (C.M.C)
Resumir el tema.
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=16_r_9x9Zylb7BLliQyCnzK29ZS5RhobR
Fer un treball d'investigació ( com el que vàrem fer sobre les malalties infeccioses) seguint el guió que us envio adjunt tot 
ampliant o reduïnt els punts del cos del treball en funció de la informació que més us interessi o que trobeu.

Ciències Enllaç a una pàgina web amb recursos
Batxillerat
http://es.slideshare.net/montsejaen/t7-dinmica-dels-ecosistemes
Mirar la presentació i acabar els exercicis del Tema 8

Ciències Batxillerat
https://drive.google.com/open?id=1-gP2DrMPzfMkmTus3dzyNXuFIqyDWVzMgmDRuItBoc8
Al fitxer compartit hi ha totes les indicacions necessàries

Ciències Batxillerat
https://drive.google.com/file/d/1Z7WK6iJSncsVQBY7tJoiyqoA6tXp2NBX/view?usp=sharing
Només per alumnes que cursen Física de 1r de batxillerat. Aquest enllaç conté un document amb la feina proposada i alguns 
enllaços a vídeos que us poden ajudar 
https://drive.google.com/file/d/1-K3NZtXQvQEwi2jLAi0qqSYgW2ZWY6f6/view?usp=sharing
Aquest enllaç conté un documenat amb dos problemes resolts perquè tingueu una pauta

Ciències Batxillerat
https://drive.google.com/file/d/1JEXDE_MV1NSHVVjXB3WN9dtnfOvN1YGE/view?usp=sharing
Aquí teniu un document amb la feina proposada per quests dies. Hi ha enllaços a alguns vídeos que us poden ajudar.



Ciències Batxillerat
https://drive.google.com/open?id=1FUeAcS6CCRw8cNjJHSpqCvBMlL_egpzO
Només per alumnes que cursen Química de 1r de batxillerat. Aquí teniu la feina per aquests dies. He afegit enllços a vídeos 
que us poden ajudar

Ciències Batxillerat
https://sites.google.com/iernestlluch.cat/economia/unitat-7
Presentació i activitats de la unitat 7.

Ciències Batxillerat
https://drive.google.com/file/d/1o40pIzRIOOUkhF8oH5sGcG7ejzsh8Ova/view?usp=sharing
Només per a alumnes que cursin Química de 2n de Batxillerat. Aquí teniu la fein per aquests dies. Hi ha també alguns vídeos 
que us poden resultar útils
https://drive.google.com/file/d/1lydDRRjYjpO-lhH7yObBIw9a1E2CnAFS/view?usp=sharing
Petit resum i aclariments sobre l'electròlisi
https://drive.google.com/file/d/14tfBkf1kkGewovR4ztcXOz9jd3o9d77w/view?usp=sharing
Petit resum i aclarimets sobre les piles. Part 1
https://drive.google.com/file/d/1BuolC766skuLFc-f1VIyyFevWi6vxoHV/view?usp=sharing
Petit resum i aclarimets sobre les piles. Part 2

Educació Física Dossier en format pdf/word o equivalent
Batxillerat
https://docs.google.com/document/d/1nV_ICAG0u49Q_AbWE0m97BFG4SbHZmFZIgkEC5ida48/edit

Expressió Batxillerat
https://drive.google.com/open?id=14tJc0JJpigVBqQGy7m4SW9xYmheuSUyc
Llegir la teoria i fer les activitats.

Expressió Batxillerat
https://drive.google.com/open?id=1PFHkIeo4IPgb6LodIq1jYhvDJiU76KvJ
Llegiu la teoria i feu les activitats.

Expressió Batxillerat
https://drive.google.com/open?id=1F4d8hxE4WrxOxHy4Ts23LOBqwLfo2vSA
Exercicis d'axonomètric PAU 2016. Molt recomanable fer-ho.

Francès Batxillerat
https://drive.google.com/open?id=1KZuCDP7nYcqgGZsC1mZjcXNMFQhoK78Z
Trobareu les indicacions al document.

Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
Batxillerat
https://sites.google.com/iernestlluch.cat/historiaespanya2bat/coronavirus-tasks?authuser=0
A l'enllaç queden detallades les activitats a dur a terme durant aquests dies i els materials necessaris per dur-les a terme



Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
Batxillerat
https://www.youtube.com/watch?v=t34wfR2ntOs
Llegir abans el tema 10 i anotar dubtes. Visionat del documental sobre Mussolini.
https://www.youtube.com/watch?v=6dJJDXXOaqE
Llegir abans el tema 10 i anotar dubtes. Visionat del documental sobre l'ascens al poder de Hitler.  Buscar i visionar tb. "El 
gran dictador", de Charles Chaplin, de 1940.

Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
Batxillerat
https://www.selecat.cat/   
GEOGRAFIA 2n Batx:  nar fent proves PAU d'anys passats referents a temes de Geografia ja donats a classe. Teniu tb el 
corrector però si hi ha dubtes me dieu (rosaronchera@iernestlluch.cat)

Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
Batxillerat
https://sites.google.com/d/1V154tn3vsaICXQ7nBQG-anxgpUAuJ80N/p/1CFWjvJlfCJbEHLUuaeSMjc_3Ugruql_0/edit
Economia de l'Empresa I

Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
Batxillerat
https://sites.google.com/d/1xhWjxkQkuyWsiQVxGovo0otR_CaVr6Cz/p/1u4rFSvcls0rTDV9n2pqwm1wezpFIiIkc/edit
Economia Empresa II

Matemàtiques Dossier en format pdf/word o equivalent
Batxillerat
http://blocs.xtec.cat/lboix/
En l'apartat tasques per a fer del 17 al de març hi anireu trobant les feines a fer

Tecnologia Batxillerat
Tema: Motors CC CA i TRAFOS
Feu els exercicis del llibre del tema que corresponent
ELECTROTECNIA
Feu problemes de CA de LA SELEC   www.selecat.cat

Tecnologia Batxillerat
Llibre de 1r de Batxillerat: Tecnologia Industrial. 
Lectura de les pàgines 277 a 293 del Tema 10 i fer els exercicis: 13, 14, 16 (pàg.279) 22, 23 (pàg. 283) 24, 25, 26, 27 (pàg. 
285) 28, 29, 31, 32, 33 (pàg.288) 34, 35, 36 (pàg. 291) i 37, 38, 39, 40, 41 (pàg.293).


