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MATÈRIA: Llengua catalana i literatura 
 
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA
L'examen consistirà en la lectura d'un text, comprensió lectora, reflexió de la 
lectura i expressió escrita. Exercicis de les unitats treballades al curs.

Examen de setembre
SÍ    X NO

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

-Lectura de  dues novel.les en català de lliure elecció.
a) Presentar resum dels arguments.
b)Descripció i evolució dels personatges al llarga de la novel.la.
c)Descripció del lloc geogràfic , del temps històric.
d)Valoracions de les lectures.

-Presentació de 6 redaccions de 10 línies cadascuna amb títol del tema tractat,
 introducció, desenvolupament i conclusió.
 Cal tenir en compte l'adequació del llenguatge, la coherència, l'ortografia.
RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

Les recomanacions són les mateixes per als alumnes que han superat  la matèria
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MATÈRIA: Castellà A i B
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
RECUPERACIONES DE SEPTIEMBRE

La recuperación de la materia de 4º de ESO supondrá la realización de 
un examen, cuyo resultado ponderará el 70% y la entrega del dossier 
que se especifica a continuación y que contabilizará el 30% de la nota.

REALIZA UN DOSSIER CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
DIMENSIÓN COMUNICATIVA
Expresión escrita:
Redacta un texto argumentativo sobre la necesidad, o no, de salvar el planeta 
de la contaminación ambiental. (Tema 1)
Escribe una instancia reclamando una multa. (Tema 5)
Realiza un currículum vitae. (Tema  6)
Comprensión lectora:
Lee los textos de las páginas: 18, 46, 77, 106, 138 y 168
Realiza los ejercicios de comprensión lectora correspondientes a dichas lecturas
y a la etapa en que se inscriben: 
Ejercicios: 
(1,2,3 pag. 19 );  (1,2,3 pag. 49);  (1,2,3,4,5 pag. 78-79) ; (1,2 pag. 109);  
(1,2,3, pag 138);
(1,2,3 pag. 171)
DIMENSIÓN ESTÉTICA
a.-Resume, haz esquemas o formula preguntas con su respectiva respuesta de 
los diferentes periodos de la historia de la literatura de los temas:  1 al 6.
b.- Reconoce las figuras retóricas que aparecen en los textos poéticos de las 
páginas: 252, 203,
198, 43 y 78 del libro de texto.
c. – El examen consistirá en la comprensión lectora de un texto literario, 
unaspreguntes propias del movimiento literario en el que se inserta (figures 
retóricas, tópicos, etc.), preguntas de literatura de todas las épocas estudiadas 
(Edad Media, Renacimiento, Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, 
Naturalismo, Modernismo y Generación del 98), un apartado de morfosintaxis 
(categorías gramaticales de las palabras, funciones sintácticas, reconocer el 
sujeto de una oración, tipos de oraciones compuestas y funciones, ...) y una 
redacción breve.

Llibre de text
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NIVELL: 4t ESO          

MATÈRIA: CASTELLÀ  4t C
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre
SÍ        x NO

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

Documents o llibre de consulta

                           RECUPERACIONS  DE SEPTEMBRE
La recuperació de la matèria de 4º d' ESO consta de 
dues parts:

1. la realizació d' un examen, el resultat del qual 
ponderarà el 70%  de la nota,  que tindrà un apartat de 
comprensió d'un text de la vida diaria o literari (en el qual, a 
més, hauràs de reconèixer característiques bàsiques)  i un altre
apartat, d’ expressió, amb una redacció o elaboració textual.

2. lliurament del dossier*, amb els continguts que s' 
especifiquen  a continuació,  que suposarà el 30% 
restant.

1. Lengua castellana y literatura 4      
                   La Galera-text

2.
a)  Lengua castellana y literatura. Gramática y 

ortografia.  3 ESO       Oxford Educación,
b) http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/index1.

htm 
   http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogj.htm  
 
    http://sauce.pntic.mec.es/jbaf0008/Lengua3.4.3.htm  

26/10/2015 APROVAT
Pàgina 4 de

38

02 D77_ACTIVITATS_ESTIU

http://sauce.pntic.mec.es/jbaf0008/Lengua3.4.3.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogj.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/index1.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/index1.htm
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*Activitats a realitzar per a la confecció del 
DOSSIER:
D I M E N S I Ó N     E S T É T I C A
a.-Resume, haz esquemas o formula preguntas con su 
respectiva respuesta de los diferentes periodos de la historia 
de la literatura de los temas:  1 al 6.

b.- Localiza e identifica las figuras retóricas que aparecen en 
las composiciones poéticas  de las páginas: 252, 203, 198, 43 
y 78 del  libro de texto. (Cita el título, el autor y la época a la 
que pertenecen)
D I ME N S I Ó N    C O M U N I C A T I V A
Co m p r e n s i ó n

Lee los textos de las páginas: 24-25, 54-55, 84-85, 116-
117, 146-147, 176-177
Trabajarás la comprensión lectora de dichos textos  y sus 
características con la realización de las actividades 
correspondientes.
Ejercicios: 
páginas: 26-27 ej 1-6;   pág.56, ej. 1 al 6;  pág. 86,  ej. 
1-6;  pág. 118, ej 1-3; pág 148, ej 1-6 

E x p r e s i ó n
 Elaboraciones textuales:  Activ. 16, pág. 29   y  activ.  13 
y 11 (es este orden) de la pág. 181 

  http://blog.wlingua.com/aprende-espanol/espanol-
online/palabras-comodin-en-espanol-a-que-terminos-
sustituyen/
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http://blog.wlingua.com/aprende-espanol/espanol-online/palabras-comodin-en-espanol-a-que-terminos-sustituyen/
http://blog.wlingua.com/aprende-espanol/espanol-online/palabras-comodin-en-espanol-a-que-terminos-sustituyen/
http://blog.wlingua.com/aprende-espanol/espanol-online/palabras-comodin-en-espanol-a-que-terminos-sustituyen/
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 Ortografía. ES conveniente también la práctica y mejora de la
ortografia y el léxico. 

                             Podéis utilitzar el cuadernilo  de 3 ESO, Lengua 
castellana y literatura. Gramática y ortografia.  de  Oxford 
Educación, o bien,  visitar y trabajar dichos aspectos de la lengua en 
las págines siguientes:  
     

   http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/index1.htm 
   http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogj.htm  (después de practicar, 
copia las or. del apartado Frases GJ (4))
 
    http://sauce.pntic.mec.es/jbaf0008/Lengua3.4.3.htm  (Léxico –palabras 
comodín: copiar al menos 10 ejemplos)
  http://blog.wlingua.com/aprende-espanol/espanol-online/palabras-
comodin-en-espanol-a-que-terminos-sustituyen/

Y por último,  para potenciar la L E C T U R A, leer al menos un 
libro en lengua castellana y elaborar la ficha bibliográfica, el 
resumen del argumento y una opinión personal o crítica. 
  

                                               RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

D I M E N S I Ó N    C O M U N I C A T I V A

Expresión escrita.

Se recomienda la elaboración de los siguientes textos:
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http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/index1.htm
http://blog.wlingua.com/aprende-espanol/espanol-online/palabras-comodin-en-espanol-a-que-terminos-sustituyen/
http://blog.wlingua.com/aprende-espanol/espanol-online/palabras-comodin-en-espanol-a-que-terminos-sustituyen/
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-Carta al director (texto argumentativo del ámbito periodístico)
en la que defiendas "el derecho de los jóvenes a 
independizarse".
-Instancia o reclamación (texto argumentativo del ámbito 
administrativo) recurriendo una multa (dirígete a la autoridad 
correspondiente pidiendo la exención, que te liberen del pago 
de la misma) 
-Currículum vitae y carta de presentación.

Ortografía
ES conveniente también la práctica y mejora de la ortografia y el 
léxico.    
 Podéis utilizar el cuadernillo de 3ESO Lengua castellana y literatura.
Gramática y ortografia de  Oxford Educación, o trabajarlo en las  
siguientes páginas Web:
     

   http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/index1.htm 
   http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogj.htm  
 
    http://sauce.pntic.mec.es/jbaf0008/Lengua3.4.3.htm  (Léxico –palabras 
comodín)
  http://blog.wlingua.com/aprende-espanol/espanol-online/palabras-
comodin-en-espanol-a-que-terminos-sustituyen/

L e c t u r a: Consolidar el hábito lector leyendo al 
menos un par de libros.
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http://blog.wlingua.com/aprende-espanol/espanol-online/palabras-comodin-en-espanol-a-que-terminos-sustituyen/
http://blog.wlingua.com/aprende-espanol/espanol-online/palabras-comodin-en-espanol-a-que-terminos-sustituyen/
http://sauce.pntic.mec.es/jbaf0008/Lengua3.4.3.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogj.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/index1.htm
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Sugerimos los siguientes títulos:

Los juegos del hambre,   Suzanne Collins.  (trilogía)
La Ciudad de los prodigios, Eduardo Mendoza  (o cualquier 
obra de este autor)

De amor y de sombra, Isabel Allende (o cualquier otra obra de 
esta autora)
La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón (u otra obra del mismo
autor)
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Activitats d’estiu curs: 2016-17 

MATÈRIA: Llengua anglesa
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA: pendent d’avaluació.
Contingut que hauran d’estudiar els/les alumnes suspesos/es per a l’examen de setembre:
Starter unit, units 1,2,3,4,5,6 (vocabulary and grammar - reported speech-) i unit 8 (grammar -relative 
pronouns and clauses-).

Examen de setembre
Exàmens corresponents a les unitats 1-8 per a 4t A i  B SÍ NO
Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova. Documents o llibre de 

consulta
 Els grups 4A i 4r.B han de refer i corregir-se ells mateixos TOTS els 

exercisis del student’s book i workbook en un dossier apart. No 
s’entregarà en dossier, però s’ha d’estudiar com a repàs 
obligatòriament.

 Fer el Dossier Extra Practice (obligatori els suspesos) i lliurar-lo el 
dia de l’examen amb tots els exercicis fets. Anar al MOODLE del web del 
centre (a dalt a la dreta), buscar 4t ESO i entrar com a convidat al curts 
Quart ESO A - B. 

3. S’han d’incloure els exercicis del Grammar Reference i Vocabulari 
reference de cadascuna de les unitats fetes (1-8) en dossier a part.

c) Spectrum Student’s 
book i workbook.

d) Dossiers treballats 
durant l’any.

e) recursos digitals:
f) www.englisch-hilfen.de
g) www.agendaweb.org
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- Writings:: els grups 4tA i 4t B han de refer tots els writings (extensió 
mínima 80 paraules), i s’han d’entregar tots el dia de l’examen dins el 
dossier d’estiu:

- Writings de CCBB (de tots els exàmens fets).
- Writings de projectes (one day trip).
- Writings de formal letter.
- Writings de informal letter.
- Writings del blog (mínim 3 entrades).

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA

Els alumnes que han aprovat la matèria i, en especial, els que faran 
Batxillerat, haurien de fer les següents feines d’estiu, (apart de repassar tot 
allò que s’ha treballat durant l’any escolar (des de l’Starter unit fins a la unit 
8):

- Writings de CCBB (de tots els exàmens fets).
- Writings de projectes (one day trip).
- Writings de formal letter.
- Writings de informal letter.
- Writings del blog.
- Vocabulary units 6-7-8-9 
- Grammar units 6-7-8-9
- Cumulative review de totes les unitats ( de la 1 a la 9).

- Spectrum Student’s 
book i workbook.

- recursos digitals:
- www.englisch-hilfen.de 
- www.agendaweb.org
- Oxford learning Zone 

(s’adjunta full 
d’instruccions per a 
realitzar els exercisis on-
line www.oxfordplus.es).
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- El ‘deadline’ o data límit per a entregar les activitats serà el primer dia 
de classe. 

- L’alumne/a que faci un bon  treball d’estiu serà recompensat a la
primera avaluació de primer de Batxillerat.

AMPLIACIÓ: Si us agraden els llibres, aneu a http://esl-bits.net/ i escolliu un 
audio-book  que us agradi, o un short story . Podeu fer una fitxa de la lectura 
per començar a fer biblioteca.
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Activitats d’estiu curs: 2016-17

NIVELL: 4t ESO          

MATÈRIA: Llengua anglesa 4tC

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA
Contingut que hauran d’estudiar els/les alumnes suspesos/es per a 
l’examen de setembre:
Els dossiers corresponents als tres trimestres que s´han realitzat durant el curs
(teoria i fotocòpies del llibre New English File – Elementary).

Examen de setembre

S  Í NO
Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar en forma de dossier el 
dia de la prova.

Documents o llibre de 
consulta

- Fer una fitxa de vocabulari (en folis) recopilant i traduint tot el 
vocabulari del dossier (More words to learn), a més d´altres paraules 
clau que es troben en exercicis i en les lectures. Utilizar el diccionari 
online http://www.wordreference.com

               
- Entregar els exercicis de les següents webs (copiar-los i fer-los en folis)  

(obligatori) (aquests exercicis es poden descarregar – clicar a download
o bé clicar sobre l´enllaç tecla ctrl+botó esquerre del ratolí ). En el 
moment de fer-los, cal consultar la teoria del dossier.

- Dossiers treballats durant 
l’any.

-          recursos digitals:
http://www.mansioningles.com
/Gramatica.htm
 
https://www.ejerciciosinglesonl
ine.com/exercises-and-
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-  Present simple:
1.https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/
present_simple-_3rd_personpositive_negativequestions/present-simple-
daily/20779
 
2. Copiar el text, contestar les preguntes i copiar i completar tots els 
exercicis. 
http://lasallebga.edu.co/2012/ge/ars/p3/INGLES/ADVANCED/ADVANCED1_
05.pdf

- Copiar en un foli el text sencer i contestar les preguntes: 
http://vanda51.blogspot.com/2016/10/daily-routines-and-present-
simple.html

 
1)  Past Simple (was/were)

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/was_or_
were_practice/to-be-travel/59047

 
- Can/can´t: 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/ca
n_or_cant/can-elementary-a1/72866

 
4. Past simple irregular verbs: 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/pa
st_simple_irregular_verbs_grammar_guide_and_practice/irregular-
verbs/79221

theory/eso/
 
 
http://www.perfect-english-
grammar.com/grammar-
explanations.html
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http://www.perfect-english-grammar.com/grammar-explanations.html
http://www.perfect-english-grammar.com/grammar-explanations.html
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- Like/don´t like: 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/ve
rbs__v-ing/verb-tenses-people/70400

 
- Possessive adjectives and pronouns (2 pags): 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/po
ssessive_adjectives_and_possessive_pronouns/possessives-beginner-
prea1/26942

                 

  Object pronouns (2 pags) 
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/su
bject_and_object_pronouns/pronouns-beginner-prea1/42564

 
h)  Writings:  Escriure 6 redaccions (extensió mínima 70 paraules). S’han 

d’entregar tots el dia de l’examen dins el dossier d’estiu:
               1.   My best friend
               2.   My favourite film. Dossier: 4C Fatal attraction
            3.   My favourite day. Dossier: A magazine article: My favourite day
            4.   A biography about a famous person. Dossier: 5A Who were 
they?
            5.   A night out. Dossier: 5C Girl´s night out 
            6.  My last holidays. Dossier (A holiday report)
 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA
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https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/possessive_adjectives_and_possessive_pronouns/possessives-beginner-prea1/26942
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/possessive_adjectives_and_possessive_pronouns/possessives-beginner-prea1/26942
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/possessive_adjectives_and_possessive_pronouns/possessives-beginner-prea1/26942
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/verbs__v-ing/verb-tenses-people/70400
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/verbs__v-ing/verb-tenses-people/70400
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 Els alumnes que han aprovat la matèria, poden repassar tot allò que s’ha 
treballat durant l’any escolar, fer fitxes de vocabulari i refer writings. Els que ho 
desitgin, poden fer els exercicis esmentats a dalt.
                  
AMPLIACIÓ:
Es recomana realitzar activitats de la plataforma    Oxford learning Zone 
(s’adjunta full d’instruccions per a realitzar els exercicis on-line 
www.oxfordplus.es).
 
Si us agraden els llibres, aneu a   http://esl-bits.net/ i escolliu un audio-book  que 
us agradi, o un short story . Podeu fer una fitxa de la lectura per començar a fer 
biblioteca.

-          recursos digitals: 
Audiobooks

http://www.cuentoseningles.co
m.ar/shortstories/english/inde
x.html

http://www.openculture.com/fr
eeaudiobooks
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http://www.openculture.com/freeaudiobooks
http://www.openculture.com/freeaudiobooks
http://www.cuentoseningles.com.ar/shortstories/english/index.html
http://www.cuentoseningles.com.ar/shortstories/english/index.html
http://www.cuentoseningles.com.ar/shortstories/english/index.html
http://esl-bits.net/
http://www.oxfordplus.es/
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Activitats d’estiu curs: 2016-17

NIVELL: 4t ESO          
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MATÈRIA: MATEMÀTIQUES

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA
Examen de setembre

SÍ    X NO
Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de 

consulta
4t A i B

- No és necessari presentar cap dossier el dia de la prova.

- Es recomana per preparar la prova de recuperació realitzar les activitats

associades als temes 1, 2, 3, 4, 5, i 7 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

- Entrar al web: http://www.vitutor.com i realitzar les activitats corresponents al

nivell.
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Activitats d’estiu curs: 2015-16

NIVELL:   4t ESO C        
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MATÈRIA:  MATEMÀTIQUES
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre
SÍ         X NO

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

No s'ha de presentar cap dossier el dia de la prova.
L'alumne prepararà l'examen de recuperació realitzant i repassant els exercicis
i la teoria impartida durant el curs i que poden trobar en els dossiers de cada 
trimestre.

Llibre de text Santillana 4 ESO
Dossiers de cada trimestre

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

Entrar a la web www.toomates i realitzar les activitats adequades al seu nivell i
als continguts impartits durant el curs.
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Activitats d’estiu curs: 2015-16

NIVELL: 4t ESO          
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MATÈRIA: Ciències Socials
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA
Entrega de TOT el dossier de curs Examen de setembre

NO
Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de 

consulta

Entrega de TOT el dossier de curs

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

Lectura del llibre: El mesurament del món

Kehlmann, D. (2007), El mesurament del món, Angle Editorial, Col. 
Narratives núm. 33, Barcelona, ISBN: 978-84-96521-64-3.

http://www.angleeditorial.com/cercar_producte.php?text=Daniel%20Kehlmann
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Activitats d’estiu curs: 2016-17

NIVELL: 4t ESO          
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MATÈRIA: ECONOMIA
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre
SÍ    X NO

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

Cal que us prepareu els temes treballats durant el curs amb el suport dels 
apunts i del llibre de text (temes de l’1 al 10).
És convenient repetir tots els exercicis pràctics realitzats i corregits al llarg del 
curs.

Economia 4t ESO
(Editorial Mc. Graw Hill)

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

Seria  bo  de  cara  a  preparar-se  la  matèria  d’Economia  de  Batxillerat  que
llegíssiu les notícies econòmiques que publicaran els diaris al llarg de l’estiu.
És recomanable també veure les notícies a la televisió i prestar atenció a tots
aquells termes econòmics que hem treballat durant aquest curs.
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Activitats d’estiu curs: 2016-17

NIVELL:   4t ESO          
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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

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 2, 5 i 
6 del llibre Llatí 4t ESO i dossiers fets a l'aula (déus i deesses; l'habitatge a 
Roma i l'oci a Roma)5 punts.

·“Lingua latina per se 

illustrata”(dossiers fets a 
l'aula)

·Llatí 4t ESO (ed. Barcanova)

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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Activitats d’estiu curs: 2016-2017

NIVELL:   4t ESO          
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MATÈRIA: Música
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre
SÍ NO        X

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

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

- Repassar i aplicar la teoria apressa en alguna pel·lícula escollida lliurement. - Documentació i apunts donats a 
classe. 
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Activitats d’estiu curs: 2016-17

NIVELL:  4t ESO          
MATÈRIA:  Visual i Plàstica

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA
No farà examen però si que presentarà una sèrie d’exercicis el dia de la prova. Examen de setembre

SÍ NO  X
Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de 

consulta

Cal que realitzen un projecte d’estiu. Cal que realitzen fotografies dels llocs on 
estaran, I que d’aquí creen, una escultura, un pintura I un dibuix.

La manera a procedir serà la següent;  primer e s fa la fotografia per 
determinar l’enquadre, I després es procedirà al dibuix (sense color), pintura I 
escultura. Tot s’ha de justificar, és a dir, el per que d’haver agafat aquest 
enquadre I a quin lloc pertany.

Veure el film: “ La vida és Bella”
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Activitats d’estiu 2016-17                                                     

MATÈRIA: TECNOLOGIES

1) ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Cal realitzar la prova escrita de setembre sobre les unitats 1, 2, 3 i 6. 

El dossier ha de ser lliurat el dia de la prova escrita, com a condició imprescindible per poder aprovar.
El dossier comptarà un 65% de la nota i la prova escrita un 35%. 

Examen de setembre

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
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NIVELL:   4t ESO   grup C       
MATÈRIA: TECNOLOGIES
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre
SÍ  X NO

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

PRÀCTICA (35%) OBLIGATÒRIA PER PODER PRESENTAR-SE A L’EXAMEN DE 
SETEMBRE:
Basat en la pràctica 2 d’AppInventor (Zoològic) crear una aplicació de mòbil 
amb 6 pantalles:

5. Una pantalla d’inici tipus menú
6. 5 pantalles de continguts. Cada pantalla de contingut inclourà una 

fotografia, una música o efecte de so i un text explicatiu.
Es proposa el tema: Llocs que he visitat/ Activitats que he fet aquest estiu. 
L’alumne pot triar un altre tema del seu interés.  
Les instruccions d’AppInventor emprades durant el curs romanen disponibles 
tant al Google Drive com al Moodle del curs.
L’aplicació es presentarà al professor el mateix dia de l’examen de 
recuperació bé des del mòbil de l’alumne, bé des de l’ordinador de l’aula.

EXAMEN (65%). PER TAL DE PREPARAR LA PROVA ESCRITA ES RECOMANA:

i) LLegir les unitats 1, 2, 3 i 8  (llibre de text i dossiers de l’alumne). 
 El procés constructiu

Llibre de text “Tecnologies 4t 
ESO”. Ed. Barcanova

Moodle
https://moodle.insgabrielamist
ral.cat/course/view.php?
id=169
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 Accés a l’habitatge. Instal·lacions I
 Instal·lacions II
- Evolució de la tecnologia

j) Accedir al Moodle del curs TECNOLOGIA 4T C (accés com a visitant) i 
consultar les presentacions i els enllaços.

k) Repetir les activitats (simulacions, qüestionaris) realitzades al llarg del 
curs (dossier de l’alumne i Moodle)

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 
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Coordinació Pedagògica

NIVELL:   4t ESO  
MATÈRIA: Informàtica 

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA
Examen de setembre

SÍ NO   x
Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de 

consulta

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA

Continuar amb funcions més avançades de Google sites
Continuar amb funcions més avançades del CMS joomla
Agafar un manual bàsic d’HTML & CSS  i fer exercicis 
Repetició dels exercicis de GIMP
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NIVELL:4t ESO
MATÈRIA: Biologia i geologia

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA
Examen de setembre

SÍ X NO
Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de 

consulta
Lliurar un dossier amb el resum de les unitats didàctiques fetes a classe.
Unitats treballades durant el curs:

 Unitat 1: La reproducció cel·lular
 Unitat 2: L’herència biològica
 Unitat 3: Gens i manipulació genètica
 Unitat 4: L’evolució dels éssers vius
 Unitat 6: Estructura de la Terra
 Unitat 7: El moviment dels continents

Llibre 4t ESO Biologia i 
geologia, Construïm, ed. 
Cruïlla

RECOMANACIONS PER A L’ ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 
Retalla tres notícies d’actualitat que tinguin a veure amb qualsevol aspecte 
relacionat amb la ciència. Prioritza els temes treballats durant el curs. Fes un resum
i un comentari sobre cadascuna d’aquestes notícies i dona’n la teva opinió.
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Departament d’Ensenyament

Institut Gabriela Mistral
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NIVELL: 4t ESO
MATÈRIA: Ciències aplicades a l’activitat professional

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA
Examen de setembre

SÍ X NO
Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de 

consulta
Lliurar un dossier amb el resum de les unitats didàctiques fetes a classe.
Unitats treballades durant el curs:

 Unitat 1: El laboratori en les ciències
 Unitat 2: Les magnituds i les mescles
 Unitat 3: Dissolucions i reaccions químiques
 Unitat 4: La ciència en les activitats laborals
 Unitat 5: Química ambiental
 Unitat 6 i 7: La contaminació 
 Unitat 8: Residus, recursos i sostenibilitat

Ciències aplicades a l’activitat 
profesional 4t ESO, ed. Vicens 
Vives

RECOMANACIONS PER A L’ ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 
Retalla tres notícies d’actualitat que tinguin a veure amb qualsevol aspecte 
relacionat amb la ciència. Prioritza els temes treballats durant el curs. Fes un resum i
un comentari sobre cadascuna d’aquestes notícies i dona’n la teva opinió.
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NIVELL: 4t ESO

MATÈRIA:  Física i Química

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA
Examen de setembre

SÍ X NO
Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de 

consulta
Lliurar un dossier amb portada, índex i les feines següents:
De tots els temes realitzats durant el curs, s’ha de realitzar:

 Resum de cada tema
 Activitats proposades de cada tema (requadres blau)
 Activitats finals

UD1: La Taula Periòdica (tema 8 del llibre).
UD2: L’enllaç químic
UD3: Reaccions àcid-base
UD4: Cinemàtica
UD5: Forces

Física i Química. Ed 
McGrawHill
Projecte Fluvià
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NIVELL: 4t ESO

MATÈRIA: Filosofia
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre
SÍ NO

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

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

Us recomano que reflexioneu sobre tot el que està al vostre voltant, que gaudir 
dels moments de companyia, que experimenteu sensacions noves davant del 
que és habitual. 
En definitiva, que no deixeu d'admirar, reflexionar i qüestionar-vos tot el que us 
envolta. Que la mirada filosòfica que heu adquirit us acompanyi aquest estiu.
I com a lectures que us poden agradar per seguir en aquest camí:

– J. Gaarder; El món de Sofía Ed. Butxaca
– Warburton, Nigel; Una pequeña historia de filosofia. Ed Circulo de lectores
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– Torralba, Francesc; Els valors de tenir valors Ed. Arallibres.cat
– Alguna biografia d'algun filòsof
– Savater, Fernando; Ètica per el meu fill

Gaudiu de l'estiu
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Generalitat de Catalunya
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Activitats d’estiu curs: 2016-17

NIVELL: 4t ESO          
MATÈRIA: Francès
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

Ha de copiar el vocabulari i la gramàtica dels sis temes del llibre de text i fer els exercicis del llibre 
i del quadernet. 

Practicar el vocabulari i la gramàtica fent exercicis i jocs a la pàgina web Le point du fle.

Veure pel.lícules en francès amb subtítols a la pàgina web filmfra.com.

Diccionari en línea 
Wordreference.

Le point du fle.org

filmfra.com

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 
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-          Repassar el vocabulari i la gramàtica del quadernet.
-          Practicar el vocabulari i la gramàtica fent exercicis i jocs a la pàgina 

web “Le point du fle”.
-      Veure pel·lícules en francès amb subtítols a la pàgina web 

filmfra.com
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Activitats d’estiu curs: 2016-17

NIVELL:   4t ESO    
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MATÈRIA: Emprenedoria
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre
SÍ NO

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

Heu de presentar i acabar el projecte treballat a classe.
Llibre de text Santillana de 4t 
ESO

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

Estar al dia dels nous projectes i productes emprenedors que van sorgint dia a 
dia.



Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

Institut Gabriela Mistral
Coordinació Pedagògica

Activitats d’estiu curs: 2016-17

NIVELL:   4t ESO    

MATÈRIA: Educació Física
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA

Examen de setembre
SÍ X NO

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova
Documents o llibre de consulta
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- 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:
ESTIL DE VIDA ACTIU I SEDENTARISME

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 
Fer esport durant les vacances.
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Pàgina 26 de
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