
 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació                                                                                       
Institut Cristòfol Despuig 
 Carrer de Rubí, 16 

43500  Tortosa                                                                                   AVALUACIÓ SETEMBRE 2019 
                                    PROVES EXTRAORDINÀRIES 

 
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). Els continguts d’aquesta 
prova seran els corresponents als següents capítols del llibre de text: 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1,5, 1.9, 1.10, 1.11; 2.5, 2.6, 2.7, 2.8; 3.2, 3.5, 3.6, 3.7; 4.8, 
4.9; 5.2.  
-L’alumnat que no ha assolit els continguts de literatura, també haurà 
de fer una prova escrita del trimestre pendent. En totes les proves de 
literatura hi haurà un comentari de text i preguntes de la història de la 
literatura catalana, concretament, de la poesia, la narrativa o del teatre. 
-Per recuperar la matèria de Llengua catalana i literatura, doncs, cal 
aprovar la prova de continguts de llengua i la prova de continguts de 
literatura que resten pendents. 
 

Aprofiteu l’estiu per llegir, teniu tot el temps del món.  
 
Si podeu, aneu al teatre. Els dies 13 i 14 de juliol, per exemple, 
l’Escola d’Arts Escèniques Cecília Aymí presenta el musical Mar i cel 
d’Àngel Guimerà, a l’Auditori Felip Pedrell, de Tortosa,  
 
També us recomanem que practiqueu la redacció i que escriviu, per 
exemple, un diari personal, cartes o correus electrònics, narracions i 
articles d'opinió. 
   

Llengua castellana i 
literatura 

 Examen global. 
Unidades del libro de texto: de la 1 a la 9 (más la oración compuesta) 
 

Se recomienda leer las lecturas obligatorias de 2.º de  Bachillerato  
(PAU 2020): 

● Lazarillo de Tormes. 
● Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia. 

Llengua estrangera: 
anglès 

 
 
 
 
 

-Presentació dels exercicis de WRITING que no s’hagin presentat al llarg 
del curs. Obligat per tal de poder fer l’examen.  
 
-EXAMEN dels continguts treballats al llarg del curs que es troben 
detallats a les unitats didàctiques del llibre de l’alumne. L’examen inclou 
totes les destreses (Use of English, Writing, Listening i Reading). 
 
-Presentació de les activitats del llibre de lectura que no s’hagin presentat 
al llarg del curs. Obligat per tal de poder fer l’examen. 
  
-EXAMEN de la lectura The Woman in White (només l’alumnat que hagi 
suspès aquesta part). 

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

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. 

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 
apareguen en diferents mitjans de comunicació durant el període 
estiuenc. 
 

Llatí 
 

 
 

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. 

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 
 

 Examen dels continguts treballats al llarg del curs que es troben a les 
unitats del llibre. També examen del llibre de lectura a l’alumnat que no el 
té aprovat. 

Llibre de lectura recomanats Batxibac: 
-Marguerite Duras. Un barrage contre le Pacifique. Ed. Folio. 
-Tahar Ben Jelloun. L’enfant de sable. Ed. Seuil. 

Literatura castellana  
 
 

Comentarios de texto realizados durante el curso + examen. 
 

Se recomienda leer las lecturas obligatorias de 2.º de Bachillerato  
(PAU 2020): 
 

● Lazarillo de Tormes. 
● Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia. 

 
Història del món 
 
 

 
 
 

Estudiar les preguntes d’examen que vos he enviat al llarg de tot el curs. 
L’examen sortirà d’aquesta sèrie de preguntes, amb 6 preguntes de 
desenvolupament i la resta que seran preguntes de resposta breu.  

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. 
 

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:     
-El curiós incident del gos a mitjanit. Mark Haddon. 
Pel.lícules: 
-Figures ocultes. Theodore Melfi. 
-The imitation game. Mortem Tyldum. 
 

Economia de l’empresa 
 
 

 Repassar els exercicis del llibre de text i les fitxes treballades durant el 
curs. 
Examen escrit basat en els exercicis treballats a classe durant el curs, i la 
teoria. 

Repassar el bloc de comerç i màrqueting del llibre de text. 
Còmic: Jose Sande, Carlos Calvo. Empresa en ½ hora. En línia: 
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ENy1XdzJPZFJVVzg/edi
t 

Economia 
 

 Fer els exercicis realitzats durant el curs. Llegir del llibre d’Economia els 
epígrafs treballats a classe. 
Examen escrit basat en els exercicis treballats a classe durant el curs i la 
teoria. 

Llegir els suplements d’Economia dels diumenges d’El País i La 
Vanguardia. 
Còmic: Jose Sande, Carlos Calvo. Economia en ½ hora. 
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk/e
dit 

 


