
1r BATXILLERAT

RECOMANACIÓ GENERAL

Aquest pot ser un bon moment per a començar les vostres primeres investigacions del treball de recerca. 
Feu cerques a internet de les paraules clau, recopileu fonts d'informació fiables. Comenceu a llegir articles i 
pàgines i a organitzar aquestres primeres informacions. Fue un índex provisional si encara no el teniu. Si 
teniu dubtes, o no sabeu per on començar, descarregueu-vos la guia de l'alumne des del moodle 
(alumnat>alumnat batxillerat>tema4) i/o poseu-vos en contacte per correu amb el vostre tutor o tutora. 

MATÈRIA INDICACIONS I RECOMANACIONS PEL CONFINAMENT (16 de març a 11 d'abril del 
2020). El document es va actualitzant diàriament.

AVISOS

LLENGUA CATALANA

L'alumnat pot aprofitar aquests dies per fer els exercicis del QUADERN corresponents a la 3a Avaluació (pp. 249-337 referents a la morfosintaxi: verbs 
i oracions. En relació a la lectura obligatòria, tal com vam quedar, podeu llegir Terra baixa, si pot ser de l'editorial que fem servir (El roure de can 
Roca), el llenguatge de la qual està actualitzat (també podeu trobar el llibre en versió digital o descarregar-lo gratuïtament a la pàgina web viquitexts. A 
part, també podeu mirar la pel·licula a TV3 a la Carta). Del llibre de text, us anirà bé repassar el TEXT TEATRAL (pp.240-243) i el teatre de la 
Renaixença sobre A. Guimerà (p.249-250).També podeu seguir amb els exercicis de verbs del llibre de text: infinitiu, gerundi i participi (p. 71). Per 
qualsevol cosa, podeu contactar amb mi per correu electrònic (jgaya@xtec.cat).

LLENGUA CASTELLANA  CÓDIGOS CLASSROOM: 1ºA (tcpnh6x), 1ºB (tseksto), 1ºC(so6a5l4)   TODAS LAS NUEVAS INDICACIONES LAS PONDRÉ DIRECTAMENTE 
EN EL CLASSROOM. 

LLENGUA ANGLESA
Us anirà bé mirar/repassar/estudiar les paraules del "Glossary", dels "Common Errors", dels "False Friends" i dels "Phrasal Verbs" del final de 
Student's book. Alternatives més interactives i que us ajudaran a no perdre el ritme: www.esl-lab.com academic listenings o també: http://www.edu365.
cat/batxillerat/comunes/estrangeres/angles/index.html, segur que hi ha coses que us agradaran.

FILOSOFIA I CIUTADANIA

Llegir-se els apunts sobre el tema de la LLIBERTAT que és el que estem treballant actualment (penjats al moodle), especialment els textos escrits per 
filòsofs. Subratlleu les idees més importants del text i anoteu la posició de l’autor respecte al tema de la llibertat. Veure la pel·lícula si hi podeu tenir 
accés “Hacia rutas salvajes”. Llegir com a ampliació al tema el següent capítol del llibre de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE “Invitación a la filosofia” Cap. 
VI La libertad. Penjat al moodle. 
A partir d'aquesta setmana (del 23-03 al 27-03) s'aniran penjant en el moodle diferents treballs a fer. FEINES FETES I CONSULTES LES 
PODEU PASSAR A TRAVÉS DEL CORREU ELECTRÒNIC.

CIÈNCIA MON CONTEMPORANI

Grup A: Inicieu la recerca sobre el tema 5. Què és CRISPR/Cas9? Podeu mirar el següent Ted talk que connecta el tema de la genètica medeliana 
amb el d'algunes aplicacions CRISPR https://www.ted.com/talks/jennifer_kahn_gene_editing_can_now_change_an_entire_species_forever Què 
n'opineu d'aquest nou mecanisme d'edició gènica? Podeu escriure els vostres comentaris al classroom. Al grup A s'enviaran noves indicacions a 
través del correu del centre @institutaltpenedes.cat, el correu de contacte és nsonet@institutaltpenedes.cat. Per qualsevol dubte envieu un 
correu a aquesta adreça. Grups B i C: els diré al classroom la feina que han de fer cada setmana.

EDUCACIÓ FÍSICA Treball pel tercer trimestre. Aneu a la pàgina Canalsalut.gencat.cat /Vida saludable i trieu un dels 19 temes que hi ha.(Alimentació, activ. física, son, 
etapes de la vida, etc.) i amplieu la informació. S´ha de fer un dossier per presentar-lo a principis de maig.

MATEMÀTIQUES Llegiu els execicis resolts del tema (p.252 i 253) excepte el C i feu els exercicis proposats que els acompanyen. De la Pàgina 254 i següents intenteu  
el 51, el 61b, el 63ac, el 64ad, el 65ac. De l'avaluació (pag260) 2, 3, 4, 7, 10. Codi classroom: lrwsntl

MATEMÀTIQUES CCSS Mireu i intenteu entendre (feu-los sense mirar) tots els exercicis resolts de les pag 134, 135 i 136.  Intenteu fer els exercicis següents: pag 138, 39 i 40. 
49 i 50. pag 139, 52, 53,54 i 55. Avalua't: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Codi classroom: clc52ns

LLATÍ
Teniu al Classroom Tres textos en llatí per traduir. El vocabulari és adjunt. Tracta de la història mitològica de "Jasó i els argonautes". Té tres parts en 
dos documents. El text 1 cal presentar-lo el 20 de març. El text 2.1 el 25 de març i el text 2.2 el 29 de març. La seva confecció és purament optativa. 
No hi ha material nou. Però és recomanable per mantenir el nivell de traducció.

CIÈNCIES DE LA TERRA Aquest trimestre hem acabat amb Biologia Humana. Enviaré, a través del mail, les indicacions corresponents a Ciències de la Terra de 1r de BAT.

BIOLOGIA Seguiu consultant el correu que hem utilitzat durant el curs: allà tindreu tota la informació necessària per continuar amb les activitats de curs.Per ara 
tothom treballa molt!!!   Estic fent el canvi al Classroom de l'Institut. Ja us avisaré quan estigui operatiu.

FÍSICA
Al moodle es podrà consultar tota la feina al tema destacat "Feina a casa pel tema coronavirus". S'anirà actualitzant cada pocs dies. Els que no 
recordin usuari o contrasenya podran entrar com a visitants. Per qualsevol dubte podeu contactar a través del moodle. A missatges buscar Beatriz 
Palacios i envieu les vostres consultes.

QUÍMICA
Mireu el google classroom on trobareu el curs anomenat Química 1r de Bat on hi podríeu entrar amb el codi: bwcpu7x. Us aniré penjant classes i 
també manant tasques d'exercicis que els haureu de fer en un full i després fer una foto dels exercicis amb el mòbil i penjar-ho a a la tasca. Les 
solucions als exercicis manats les penjaré un cop els hàgiu entregat i alguns també els corregiré en vídeo i ho penjaré.

LITERATURA UNIVERSAL Seguiremos el curso a través del Classroom. Código: hxk4rou Novetat 30/3

HISTÒRIA DEL MÓN -Fer els resums de las unitats 9 i 10.  / Veure la pel·lícula "Rebelión en la granja" https://www.youtube.com/watch?v=jSwk6p-o59I / Llegir el llibre "Si 
esto es un hombre" i fer resum de capítol.

Tasca nova. Ja 
enviada per corrue 
electrònic (activitats 
de treball de síntesi 
de les unitats 9 i 
10, així com el 
comentari de text 
de la pel·lícula 
"Rebelión en la 
granja".

CULTURA AUDIOVISUAL Mitjançant el Classroom us enviaré les diferents tasques i materials necessaris.
TIC I ROBÒTICA Mitjançant el Classroom mantinc comunicació amb l'alumnat

TECNOLOGIA INDUSTRIAL Mitjançant el Classroom mantinc comunicació amb l'alumnat

ECONOMIA
Llegir del tema 10 la part que no va sortir a l´examen (podeu fer un resum). Els que no heu aprovat el 2n Trimestre , podeu aprofitar aquests dies per a 
estudiar i per fer el dossier amb els exercicis que hem anat treballant a classe (tema 6,7,8,9 i la meitat del 10). Ara tot ho aniré penjant al classroom 
que vaig crear. Desde allà em vaig comunicant amb els alumnes.

ECONOMIA DE L'EMPRESA

Repassar la part ja subratllada i explicada del tema 9 (es poden anar fent resums). Podrieu fer un treball/estudi/diari sobre l'evolució de 
l'aprovisionament o les existències al llarg d'aquests dies de confinament  en algun sector. Llegir  la resta del tema 9 i 12. Podeu visualitzar alguns 
videos sobre el JIT com ara el de la BBC(cercador: JIT BBC) i el model ABC. Aquells que vam parlar sobre la recuperació de la 2a avaluació: aneu 
preparant el dossier (repetint els exercicis resolts a classe ) i estudiant per l'examen de recuperació. Assegureu-vos que hi siguin tots correctament 
corregits i amb bona presentació . Sou lliures d'inventar-vos alguns i resoldre'ls (posteriorment els revisaria). NOU Activitats del  30.03 al 03.04 com 
sempre, copiant l'enunciat:  T9 pàg 182 núm 6, 7 i 8. pàg. 189 núm 9 ( aquest seguint els exemples pàg. 185). Comencem a resumir a mà el tema 12: 
punts 12.1 i 12.2 de la pàg 224-231 (cal incloure gràfics!). Recordeu: més val cada dia una miqueta que no tot en un dia.

NOVETAT 30.03

PSICOLOGIA
Estudiar tots els temes que falten penjats en el moodel, i anar fent un treball lliure  sobre: 1r  l'Adolescència , 2n  l'Anorexia i un 3r  la Depressió.  Que 
hem fareu arribar durant el mes d'abril i principis de maig,   al meu correu electrònic: amasegos@xtec.cat  Aquests treballs  són obligatoris i 
avaluables.pel tercer trimestre.La segona quinzena de maig penjare la temàtica del quart  treball.

NOVETAT 30.03


