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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Gabriela Mistral 
 

Activitats d’estiu 2014-15                                                  Curs:   1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO          	  
 

 

MATÈRIA:	  LLengua	  catalana	  i	  literatura	  4tESO	  
 

Examen	  de	  setembre	  1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 
2) Han de superar l’examen amb un 5 . Presentar-se amb la feina exigida. 

SÍ	  	  	  X	   NO	  

Activitats	  	  que	  cal	  realitzar	  a	  l’estiu	  i	  presentar	  el	  dia	  de	  la	  prova	   Documents	  o	  llibre	  de	  consulta	  

1-‐Lectura	  de	  2	  novel.les	  en	  català.	  
Cal	  presentar	  la	  fitxa	  de	  l’autor,	  el	  títol,	  editorial.	  
Presentació	  de	  6	  redaccions	  de	  10	  línies	  cadascuna	  amb	  el	  títol	  del	  	  
ttttema,temaconclusions.conclusions.introd.desenv.conclusió	  
Presenta	  
	  
-‐	  
	  
	  

 

2)	  RECOMANACIONS	  PER	  A	  L’ALUMNAT	  QUE	  HA	  APROVAT	  LA	  MATÈRIA	  	  

-‐ Lectura	  de	  2	  novel.les	  en	  català.	  
	  
	  	  	  	  	  	  -‐Redaccions	  en	  català	  i	  repàs	  d’exercicis	  
	  

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Gabriela Mistral 
 

Activitats d’estiu 2014-15                                                  Curs:   1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO          	  
 MATÈRIA:	  CASTELLÀ	  4t	  ESO	   

Examen	  de	  setembre	  1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

SÍ	  	  	  	  	  X	   NO	  

Activitats	  	  que	  cal	  realitzar	  a	  l’estiu	  i	  presentar	  el	  dia	  de	  la	  prova	  
 
Los alumnos de 4º A, B y C con la materia pendiente de castellano, además de la realización de la 
prueba escrita, deberán presentar un dossier con los siguientes ejercicios: 
 
Un texto argumentativo (150 palabras) 
Un texto narrativo (150 palabras) 
Un currículum 
Una instancia  
Un texto publicitario (anuncio) 
Los alumnos  de  4º ESO A y B deberán de realizar los siguientes ejercicios: 
Lectura y ejercicios de Comprensión lectora de las unidades 1 a la 6 
Resumen y/o esquema de la teoría literaria de los temas 1 al 6 
Ejercicios de ortografía, acentuación y puntuación de todas las unidades. 
Ejercicios de Gramática de las páginas: 27, 29, 53, 55,77,78,79, 101,103, 125, 127,149,151, 171,173, 
197, 199. 
Los alumnos  de  4º ESO C deberán de: 
Realizar los siguientes ejercicios del libro de texto: 
 

Documents	  o	  llibre	  de	  consulta	  
	  
Llibre	  de	  text	  “TEXT,	  La	  Galera”	  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Gabriela Mistral 
 

Activitats d’estiu 2014-15                                                  Curs:   1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO          	  
 

 

Activitats	  	  que	  cal	  realitzar	  a	  l’estiu	  i	  presentar	  el	  dia	  de	  la	  prova	  
 
Los alumnos de 4º A, B y C con la materia pendiente de castellano, además de la realización de la 
prueba escrita, deberán presentar un dossier con los siguientes ejercicios: 
 
Un texto argumentativo (150 palabras) 
Un texto narrativo (150 palabras) 
Un currículum 
Una instancia  
Un texto publicitario (anuncio) 
Los alumnos  de  4º ESO A y B deberán de realizar los siguientes ejercicios: 
Lectura y ejercicios de Comprensión lectora de las unidades 1 a la 6 
Resumen y/o esquema de la teoría literaria de los temas 1 al 6 
Ejercicios de ortografía, acentuación y puntuación de todas las unidades. 
Ejercicios de Gramática de las páginas: 27, 29, 53, 55,77,78,79, 101,103, 125, 127,149,151, 171,173, 
197, 199. 
Los alumnos  de  4º ESO C deberán de: 
Realizar los siguientes ejercicios del libro de texto: 
 
Pág. : 24, 25, 26, 27 (ejercicios del 1 al 6) 
Pág. 54, 55, 56, 57, 58 
Pág. 84, 85, 86 
Pág. 116, 117, 118 
Pág. 146, 147, 148, 149 (fins ex. 5) 
Pág. 176, 177, 178, 181 
Pág. 206, 207, 208, 210 
 
4t A, B yC 
Potenciar la lectura : leer dos libros en castellano y hacer la ficha bibliográfica, un resumen y opinión. 
	  

Documents	  o	  llibre	  de	  consulta	  
	  
Llibre	  de	  text	  “TEXT,	  La	  Galera”	  

2)	  RECOMANACIONS	  PER	  A	  L’ALUMNAT	  QUE	  HA	  APROVAT	  LA	  MATÈRIA	  	  

Lecturas recomendadas:  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
INS Gabriela Mistral 

 

Activitats d’estiu 2014-15                                                  Curs:   4r ESO  GRUPS A i B  
 

 

MATÈRIA:  ANGLÈS 
 

1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 
S’han de presentar a la prova escrita. 

Examen de setembre 

SÍ   

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova  Documents o llibre de consulta 

Fer / Recuperar totes les activitats del libre digital i el workbook des del Welcome Unit fins a la 
unitat 8. 
 
 

Presentar el workbook en el moment de 
fer la prova escrita. El llibre digital ha 
d’estar fet abans de la prova escrita. 

2) RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

 
Els alumnes que han aprovat sel’s recomana fer un d’aquests blocs o tots dos : 
 
A)acabar tot el llibre digital fins la unitat 9, sobretot a nivell de readings, listenings i writings. 
Estudiar el vocabulari i revisar els verbs.  
 
B) Ampliació pels alumnes que faran Batxillerat. 
Exercicis gramàtica: http://www.english-4u.de/grammar1.htm 
Irregular Verbs revision and practice: http://www.english-4u.de/irregular_verbs.htm 

 
Entregar el workbook el primer dia de 
classe. La data límit per fer el llibre 
digital és la primera setmana del 
setembre. 
 
Entregar un dossier on es reculli tot el 
que heu fet. Potser online amb captura 

http://www.english-4u.de/grammar1.htm
http://www.english-4u.de/irregular_verbs.htm


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
INS Gabriela Mistral 

 

Activitats d’estiu 2014-15                                                  Curs:   4r ESO  GRUPS A i B  
 

Reading practice: http://www.newsinlevels.com/ 
Listening and reading practice: https://www.ted.com/talks?sort=newest 
 
Others: watch series in English, talk to people, read books and practice as much as you can. 
Please, bring evidence of your work in order to take it into account for the first term in 
Bacchalaurate. 
 
 
 
 
 
 

de pantalla i anant fent el dossier a 
mida que feu activitats. 

 

http://www.newsinlevels.com/
https://www.ted.com/talks?sort=newest


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Gabriela Mistral 
 

Activitats d’estiu 2014-15                                                  Curs: 4t ESO          	  
 

 

MATÈRIA:	  MATEMÀTIQUES	  

Examen	  de	  setembre	  1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

SÍ	   	  

Activitats	  	  que	  cal	  realitzar	  a	  l’estiu	  i	  presentar	  el	  dia	  de	  la	  prova	   Documents	  o	  llibre	  de	  consulta	  

Professora	  :	  Alicia	  Fuentes	  4t	  A	  i	  B	  ESO.	  
-‐No	  cal	  presentar	  cap	  dossier	  el	  dia	  de	  la	  prova.	  
-‐L’alumne	  prepararà	  la	  recuperació	  realitzant	  les	  activitats	  associades,	  temes	  1,	  2,	  4,	  5,	  6,	  7	  i	  12	  
Professor	  :	  Abel	  Colomar	  Lloret.	  4t	  C	  ESO.	  
-‐No	  cal	  presentar	  cap	  dossier	  el	  dia	  de	  la	  prova.	  
-‐L’alumne	  prepararà	  la	  recuperació	  realitzant	  les	  activitats	  fetes	  durant	  el	  curs	  i	  que	  estan	  als	  	  
dossiers	  de	  l’alumne.	  
	  

Professora: Alicia Fuentes 4t A i B 
ESO 
-Llibre de text Santillana 4 ESO. 
Professor: Abel Colomar Lloret. 4t C 
ESO. 
-Dossier de cada tema realitzat per 
l’alumne durant el curs. 

2)	  RECOMANACIONS	  PER	  A	  L’ALUMNAT	  QUE	  HA	  APROVAT	  LA	  MATÈRIA	  	  

Professora	  :	  Alicia	  Fuentes	  4t	  A	  i	  B	  ESO.	  
-‐Entrar	  al	  web:	  http://www.vitutor.com	  i	  realitzar	  les	  activitats	  corresponent	  al	  nivell	  
Professor	  :	  Abel	  Colomar	  Lloret.	  4t	  C	  ESO.	  	  
-‐Entrar	  al	  web	  :	  www.toomates	  i	  realitzar	  activitats:	  Regla	  de	  tres.	  Teorema	  de	  Pitàgores.	  Àrea	  
de	  figures	  planes.	  Volum	  de	  cossos	  geomètrics.	  Aplicacions	  del	  Teorema	  de	  Tales.	  Equació	  de	  la	  
recta	  que	  passa	  per	  dos	  punts.	  	  
	  
	  

 



Activitats d’estiu 2014-15
Curs:   4t ESO.  
MATÈRIA: C.SOCIALS
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre
NO

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta
Cal presentar el dossier de TOT el curs Llibre de Socials POLIS 4 de l’editorial Vicens Vives 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT 
LA MATÈRIA 
Lectures: 
- Kelhmann, D. (2007) El mesurament del món , Angle Editorial, 
Barcelona. 
(ISBN: 978-84-96521-64-3) 
- Cowan, J. (1997) El somni d'un cartògraf, Editorial Empúries, 
Barcelona. 
(ISBN: 9788475965222)



Actvitats d’estu 2014-2015

Curs:   4t ESO       

EDUACIÓ ÈTICO-CÍVICA

RECOMENACIONS PER ELS QUE HAN SUSPÉS LA MATERIA.

Cal lliurar el dossier  penjat a la web https://sites.google.com/site/filosvega/ amb totes les 
activitats fetes, es valorarà, a més de les respostes, la presentació i les faltes d'ortografia.

RECOMENACIONS PER ELS QUE HAN APROVAT LA MATERIA.

Gaudir de l'estiu i posar en pràctica el comportament cívic. Pensar abans d' actuar.

https://sites.google.com/site/filosvega/


Activitats d’estiu 2014-15
Curs:   4t d'ESO   
MATÈRIA: EDUCACIÓ FISICA
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA
ESPEREM A FER LES AVALUACIONS Examen de setembre

SÍ
Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta
- EXAMEN PRÀCTIC
El  dia  previst  al  calendari  de  recuperacions  de  setembre  l'alumnat 
haurà de presentar-se al  gimnàs amb roba esportiva per realitzar les 
següents proves:

 1.- Resistència aeròbica: Test de Cooper 
      (per superar la prova cal realitzar 16 voltes a la pista)
 2.- Abdominals en 30” 
     (els nois hauran de realitzar 25 repeticions i les noies 20 per superar
      la prova)
 3.- Carrera d'anar i tornar 5 x 10 
      (els nois hauran de realitzar un temps inferior a  19 segons i les
       noies inferior a 23)
 4.- Realitzar un muntatge gimnàstic amb suport musical
      (caldrà enllaçar 4 figures d'acrosport)

- EXAMEN TEÒRIC
Consistirà en la presentació d'un Power point sobre el tema següent:

ELS  CASTELLERS I L'ACROSPORT

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA 
MATÈRIA 

Fer esport durant les vacances.



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Gabriela Mistral 
 

Activitats d’estiu 2014-15                                                  Curs:   4t ESO          	  
 

 

MATÈRIA:	  	  Biologia	  i	  geologia	  	  
 

Examen	  de	  setembre	  1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

SÍ	  	   	  

Activitats	  	  que	  cal	  realitzar	  a	  l’estiu	  i	  presentar	  el	  dia	  de	  la	  prova	   Documents	  o	  llibre	  de	  consulta	  

Cal	  lliurar	  els	  dossiers	  treballats	  durant	  tot	  el	  curs	  (resums	  de	  les	  unitats	  i	  activitats).	  	  
Per	  l’examen,	  cal	  estudiar	  les	  unitats	  :	  	  

1. La	  reproducció	  cel·lular	  
2. L’herència	  biològica	  
3. Gens	  i	  manipulació	  genètica	  
4. L’evolució	  dels	  éssers	  	  vius	  
5. Història	  de	  la	  Terra	  i	  de	  la	  vida	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fotocòpies lliurades durant el curs o el 
llibre de Biologia i geología de 4 ESO 
de Cruïlla 

2)	  RECOMANACIONS	  PER	  A	  L’ALUMNAT	  QUE	  HA	  APROVAT	  LA	  MATÈRIA	  	  

Fer	  les	  activitats	  de	  les	  pàgines	  web	  següents	  :	  
http://aulatres.wikispaces.com/L%27interior+de+la+Terra	  
http://aulatres.cat/terra-‐canvi/index.html	  
http://aulatres.cat/historia-‐terra/index.html	  
	  

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Gabriela Mistral 
 

Activitats d’estiu 2014-15                                                  Curs:   4t ESO          	  
 MATÈRIA:	  Física	  i	  Química	  	   

Examen	  de	  setembre	  1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

SÍ	   	  

Activitats	  	  que	  cal	  realitzar	  a	  l’estiu	  i	  presentar	  el	  dia	  de	  la	  prova	   Documents	  o	  llibre	  de	  consulta	  

De	  tots	  els	  temes	  estudiats	  durant	  el	  curs,	  s’ha	  de	  realitzar:	  
➢ Resum	  de	  cada	  tema	  
➢ Exemples	  resolts	  
➢ Activitats	  proposades	  
➢ Activitats	  finals	  
➢ Lectura	  i	  activitats	  de	  divulgació.	  
➢ Fer	  els	  exàmens	  que	  s’han	  fet	  durant	  el	  curs.	  
➢ 	  

Tema	  1:	  Cinemàtica	  
Tema	  2:	  Forces	  
Tema	  3:	  Pressió	  
Tema	  4:	  Gravitació	  
Tema	  5:	  Ones	  
Tema	  6:	  So	  
Tema	  7	  :	  Llum	  i	  ones	  electromàgnetiques	  
Tema	  8:	  La	  taula	  periòdica	  
	  

Física i Química 4rt. Ed McGraw Hill. 
Projecte Fluvià 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Gabriela Mistral 
 

Activitats d’estiu 2014-15                                                  Curs:   4t ESO          	  
 

 

De	  tots	  els	  temes	  estudiats	  durant	  el	  curs,	  s’ha	  de	  realitzar:	  
➢ Resum	  de	  cada	  tema	  
➢ Exemples	  resolts	  
➢ Activitats	  proposades	  
➢ Activitats	  finals	  
➢ Lectura	  i	  activitats	  de	  divulgació.	  
➢ Fer	  els	  exàmens	  que	  s’han	  fet	  durant	  el	  curs.	  
➢ 	  

Tema	  1:	  Cinemàtica	  
Tema	  2:	  Forces	  
Tema	  3:	  Pressió	  
Tema	  4:	  Gravitació	  
Tema	  5:	  Ones	  
Tema	  6:	  So	  
Tema	  7	  :	  Llum	  i	  ones	  electromàgnetiques	  
Tema	  8:	  La	  taula	  periòdica	  
	  
	  
	  
	  

Física i Química 4rt. Ed McGraw Hill. 
Projecte Fluvià 

2)	  RECOMANACIONS	  PER	  A	  L’ALUMNAT	  QUE	  HA	  APROVAT	  LA	  MATÈRIA	  	  

Si	  van	  a	  cursar	  un	  batxillerat	  científic/tecnològic,	  fer	  repàs	  de	  matemàtiques.	  
	  
Llegir	  llibre	  recomanat	  per	  batxillerat	  
	  
REEVES, Hubert; ROSNAY, Joël de; COPPENS, Yvens; SIMONNET, Dominique. La historia más bella del 
mundo. Los secretos de nuestros orígenes	  
	  
	  

 



Generalitat de Catalunya 
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Activitats d’estiu 2014-15                                                       Curs:   4t ESO          	  
 

 

MATÈRIA:	  TECNOLOGIES	  

Examen	  de	  setembre	  1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 
 
4A/B: Cal realitzar la prova escrita de setembre sobre les unitats 1, 2, 3, 4, 5 i 6.  
4C:  Cal realitzar la prova escrita de setembre sobre les unitats 1, 2, i 8.  
 
El dossier ha de ser lliurat el dia de la prova escrita, com a condició imprescindible per poder aprovar.  
El dossier comptarà un 60% de la nota i la prova escrita un 40%.  
 

SÍ	   	  

Activitats	  	  que	  cal	  realitzar	  a	  l’estiu	  i	  presentar	  el	  dia	  de	  la	  prova	   Documents	  o	  llibre	  de	  consulta	  

Els alumnes/as hauràn de presentar un dossier que ha d’incloure les següents activitats del llibre de 
text:  

• Han de fer un resum  o esquema de les unitats que s’han d’examinar. 
• Han de fer  les activitats finals de color verd i groc (les de les últimes pàgines de la unitat), 

de les unitats que s’han d’examinar. 
 

 
Llibre de text (ed. Barcanova) 

2)	  RECOMANACIONS	  PER	  A	  L’ALUMNAT	  QUE	  HA	  APROVAT	  LA	  MATÈRIA	  	  

	  
Repàs	  de	  les	  unitats	  treballades	  del	  libre	  de	  text.	  
	  

 
Llibre de text (ed. Barcanova) 



Activitats	  d’estiu	  2014-‐15	  

Curs:	  	  	  4t	  ESO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MATÈRIA:	  Llatí	  
ALUMNAT	  QUE	  HA	  SUSPÈS	  LA	  MATÈRIA	  

Examen	  de	  setembre	  	  
SÍ	   	  

Activitats	  	  que	  cal	  realitzar	  a	  l’estiu	  i	  presentar	  el	  dia	  de	  la	  prova	   Documents	  o	  llibre	  de	  consulta	  
1. “Exercitia	  completiva”	  de	  “Lingua	  latina	  per	  se	  illustrata”,	  capítols	  II,	  III,	  IV,	  V	  i	  VII.	  
2. Activitats	  del	  llibre	  Llatí	  4t	  ESO:	  

• Unitat	  1:	  1.1,	  1.2,	  1.24,	  1.35	  
• Unitat	  2:	  2.20,	  2.34	  

En	  l’examen	  de	  recuperació	  es	  preguntarà	  sobre	  el	  següent:	  
• Lectura	  d’un	  text	  en	  llatí	  i	  realització	  d’activitats	  de	  gramàtica	  i	  vocabulari	  (relacionats	  

amb	  els	  capítols	  I,	  II,	  III,	  IV,	  V	  i	  VII	  de	  “Lingua	  latina	  per	  se	  illustrata”):	  5	  punts.	  
• Preguntes	  de	  cultura	  (bloc	  “Del	  món	  clàssic	  a	  l’actualitat”)	  de	  les	  Unitats	  1	  i	  2	  del	  libre	  

Llatí	  4t	  ESO:	  5	  punts.	  

• “Lingua	  latina	  per	  se	  illustrata”	  
• Llatí	  4t	  ESO	  (ed.	  Barcanova)	  
• Moodle	  del	  curs	  de	  Llatí	  de	  4t	  

d’ESO	  
• A	  més,	  els	  webs	  de	  referència	  i	  

suport	  són	  Labyrinthus	  per	  a	  la	  
teoria	  i	  Euphorvia	  per	  a	  practicar	  
exercicis.	  

RECOMANACIONS	  PER	  A	  L’ALUMNAT	  QUE	  HA	  APROVAT	  LA	  MATÈRIA	  	  
Per	  a	  accedir	  amb	  garanties	  a	  primer	  curs	  de	  Batxillerat,	  si	  es	  vol	  cursar	  la	  matèria	  de	  Llatí,	  es	  
recomana	  realitzar	  les	  activitats	  de	  les	  pàgines	  78,	  79,	  80,	  103,	  104	  i	  105	  del	  llibre	  Llatí	  4t	  ESO.	  
També	  es	  proposa	  la	  lectura	  de	  la	  novel·la	  Barcino	  de	  M.	  Mercè	  Roca,	  Circo	  Máximo	  de	  Santiago	  
Posteguillo	  o	  qualsevol	  altra	  novel·la	  històrica,	  i	  fer-‐ne	  una	  ressenya.	  

Qualsevol	  d’aquestes	  activitats	  es	  recollirà	  en	  començar	  el	  curs	  i	  es	  tindrà	  en	  compte	  en	  la	  nota	  
del	  primer	  trimestre.	  
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MATÈRIA:	  	  Informàtica	  4t	  ESO	  
 

Examen	  de	  setembre	  1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA: 
Realització d’una pàgina web amb Google Sites amb les següents característiques: 
1. Ha de contenir 5 menús amb 5 submenús cadascú 
2. Ha de contenir imatges editades  amb GIMP 
3. Ha de contenir elements multimèdia com: vídeos, audios, presentacions,  també  enllaços 
etc 
4. El tema a triar entre les diferents matèries cursades a 4t. 

SÍ	  :	  	  	   NO	  x	  

Activitats	  	  que	  cal	  realitzar	  a	  l’estiu	  i	  presentar	  el	  dia	  de	  la	  prova	   Material	  	  

Portar	  l’enllaç	  a	  la	  pagina	  web	  per	  escrit	  i	  fer	  una	  petita	  exposició	  del	  contingut	  de	  la	  web	     

2)	  RECOMANACIONS	  PER	  A	  L’ALUMNAT	  QUE	  HA	  APROVAT	  LA	  MATÈRIA	  	  

Explorar	  més	  possibilitats	  del	  CMS	  joomla...	  el	  domini	  www.	  infogabriela.com	  estarà	  a	  la	  vostra	  
disposició	  tot	  l’estiu	  per	  fer	  pràctiques.	  	  
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MATÈRIA:	  	  	  FRANCÈS	  
 

Examen	  de	  setembre	  1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

SÍ	   	  

Activitats	  	  que	  cal	  realitzar	  a	  l’estiu	  i	  presentar	  el	  dia	  de	  la	  prova	   Documents	  o	  llibre	  de	  consulta	  

Per recuperar l’assignatura, es recomana estudiar la gramàtica i el vocabulari dels dossiers que van 
fer servir durant el curs, i fer els exercicis marcats per cada tema.   

	  
	  
	  

Dossiers que van fer servir durant el 
curs 

2)	  RECOMANACIONS	  PER	  A	  L’ALUMNAT	  QUE	  HA	  APROVAT	  LA	  MATÈRIA	  	  

Els alumnes que hagin aprovat la matèria poden anar més enllà i practicar els seus coneixements amb 
activitats interactives a les pàgines següents: 
 
http://www.lepointdufle.net/   (gramàtica, vocabulari...)       
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/exercices-francais.htm  (exercicis per a tots els nivells) 
http://lexiquefle.free.fr/   (per treballar el vocabulari) 
http://www.polarfle.com/aprender_frances.html  (jocs d’investigació en francès) 
http://www.francaisfacile.com/  (moltíssimes activitats entre les quals destaca un buscador per 
contactar amb francesos de la seva edat)  
http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html (activitats mediàtiques, literàries, visuals, de comprensió 
escrita, comprensió oral…) 
http://www.filmfra.com/  (página per veure pel·lícules franceses amb subtítols)   

 



Activitats d’estiu 2014-15
Curs:   1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO  (Encercleu el nivell)        
MATÈRIA: Música
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre
No

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta

- Documentació i apunts donats a classe.

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA 
MATÈRIA 

- Repassar i aplicar la teoria apressa en alguna pel·lícula escollida 
lliurement.



Activitats d’estiu 2014-15
Curs:   4t ESO

MATÈRIA: Educació visual i plàstica
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre
No.

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta
No hi ha alumnat suspès.

Dossier_recuperacio DIBUIX.pdf (Imprimir en paper i fer els dibuixos)
Dossier_recuperacio LA VISIO.pdf (Estudiar per l'examen escrit)
Dossier_recuperacio CINEMA.pdf (Seguir la pauta i fer el treball escrit)

Es poden consultar a la web de l'assignatura (amb clau d'entrada):
http://evip3-2015.wikispaces.com/

(  usuari:recuperacions  password:visual  )

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA 
MATÈRIA 

Els interessats en descobrir aspectes curiosos del procés visual poden 
llegir el dossier de «La visió». És un bon complement teòric a una 
assignatura que ha estat bàsicament pràctica.

http://evip3-2015.wikispaces.com/
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