
Deures d’estiu de 4t ESO ordinari 

CATALÀ 
INSTITUT NARCÍS OLLER- DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA. ACTIVITATS DE 

REPÀS PER A L’ESTIU 2017. CURS 4T ESO (alumnes que faran batxillerat) 

  

Per consolidar els continguts d’aquest curs, recomanem que tots els alumnes facin alguna feina de 

repàs durant l’estiu. Aquesta feina és especialment recomanable per als alumnes que no hagin 

superat el “suficient”. 

Trieu una de les dues opcions: 

  

OPCIÓ A 

  

Feu un quadernet de vacances de qualsevol editorial que hi ha al mercat i, a més a més, feu 5 

resums de 5 contes de Si menges una llimona sense fer ganyotes. 

  

 (Important: abans de fer els resums cal llegir bé les pautes per fer un bon resum que trobareu a 

http://www.xtec.cat/~mibanez1/resum.htm i 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/insmontserratroig/equips-de-millora/com-fer-un-resum 

Per resoldre dubtes gramaticals podeu anar a la pàgina següent 

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/ 

 on trobareu un resum de gramàtica bàsica. Per ampliar una mica com redactar bé 

http://www.ub.edu/criteriscub/criteri.php?id=2109 ) 

  

OPCIÓ B 

  

Feu redaccions de manera periòdica. Us proposem tres variants: 

  

A) Un dietari personal, real o fictici. (mínim 10 dies) (150 paraules per dia) 

B) Un recull de cartes o postals a un amic o familiar real o imaginari. (mínim 10 postals o 5 cartes de 

15 línies cadascuna) 

C) Un diari amb les principals notícies de l’estiu agrupades en 6 seccions diferents (dues notícies per 

secció, és a dir, en total 12 notícies). 

  

RECOMANACIONS TANT PER A L’OPCIÓ A COM PER A L’OPCIÓ B, per afegir al dossier d’estiu 

  

● És molt recomanable de llegir llibres en català durant les vacances (recomanem llegir-ne 

almenys 2); el més important és que tingui algun interès per a l’alumne (se’n pot fer un resum i 

un comentari de la temàtica, una petita continuació, una anàlisi dels personatges i de l’estructura 

narrativa, una crítica i recomanació... i afegir-ho al treball d’estiu). Deixeu-vos recomanar a les 

llibreries o a la Biblioteca. També podeu consultar el web de crítica de literatura juvenil de la 

revista Cornabou: 

http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.html 

I també la següent pàgina de l’xtec amb diferents recomanacions i activitats per a abans, durant i 

després de la lectura: 

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm 

o el fòrum de lectura: http://www.quellegeixes.cat/ o la pàgina de crítica de Núvol 

http://www.nuvol.com/punt-de-llibre/critica/ o http://www.llibresperllegir.cat/ 

  

● Dins de l’entorn virtual, hi podeu trobar activitats de tota mena relacionades amb la llengua i la 

literatura. Especialment interessants són els “Dictats en línia” i “Aventura’t amb l’ortografia”, a la 

pàgina de l’edu365.cat, per als alumnes que necessitin millorar l’ortografia (que, d’altra banda, 

també poden recórrer a un dels múltiples quaderns d’ortografia existents en paper). Si feu 

dictats, també els podeu adjuntar al dossier de vacances. 

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/
http://www.llibresperllegir.cat/
http://www.llibresperllegir.cat/


  

Les activitats que feu, les heu de presentar la primera setmana de classe al professor de 1r de 

batxillerat, que us ho tindrà en compte a la nota de la 1a avaluació (fins a 1 punt més). Intenteu fer-ne 

una bona presentació. 

  

  

INSTITUT NARCÍS OLLER- DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA ACTIVITATS DE 

RECUPERACIÓ PER A L’ESTIU 2017. CURS 4T D’ESO (SUSPESOS AL JUNY). 

  

El dia de l’examen de setembre, heu de portar fet el següent, relacionat amb els continguts de la 

recuperació. 

  

LITERATURA (feu-vos-en una fotocòpia, si heu de tornar el llibre) 

  

● Unitat 9: la poesia de postguerra, Espriu. Estudiar la teoria i fer l’exercici 6. 

● Unitat 9: la novel·la de postguerra, Rodoreda. Estudiar la teoria i fer els exercicis 3 i 4. 

● Unitat 9: Joan Oliver. Estudiar la teoria i fer l’exercici 2. 

● Sergi Pàmies: presenteu un resum de la seva vida i de la seva obra. 

  

ORTOGRAFIA I GRAMÀTICA 

  

● Preparar els dictats de les unitats 6, 7, 8 i 9. (feu-vos-en una fotocòpia, si heu de tornar el 

llibre) 

  

● Presentar aquests quatre dictats i sis més, triats per vosaltres. Tots han d’estar corregits i 

s’han de copiar correctament 10 vegades cada una de les paraules mal escrites. 

  

● Busqueu un quadernet de vacances d’estiu de català i presenteu-lo tot complet. 

  

● Estudieu els temes següents: (teniu els apunts de classe i diferents pàgines per practicar 

aquests temes. Teniu enllaços al moodle) 

  

Mètrica (recompte sil·làbic dels versos) i rima poètica. 

Verbs irregulars. Perífrasis verbals 

Funcions sintàctiques 

Substitució de complements verbals per pronoms febles. 

Identificació d’oracions compostes coordinades, juxtaposades i subordinades. 

Les oracions substantives i l’ús correcte de les preposicions. 

Les oracions adjectives i l’ús correcte dels pronoms relatius. 

Identificació de les oracions adverbials. Tipus. 

  

  

EXPRESSIÓ 

  

Resum de 6 contes de Si menges una llimona sense fer ganyotes. 

  

Tingueu cura de la presentació del dossier: bona lletra, marges, exercicis amb els enunciats 

complets...  



CASTELLÀ 
Si has suspendido Lengua Castellana, además de presentarte al examen de recuperación, es 

obligatorio realizar el siguiente trabajo de verano: 

-Un dossier de repaso que debes adquirir en conserjería.  

-Este dossier debe presentarse obligatoriamente el mismo día del examen. 

-Todos los ejercicios deben ser realizados en él, a excepción de aquellos que estén 

marcados con la palabra “NO”.  

-Los apartados dedicados a redacción o literatura pueden ser realizados al reverso de las 

páginas del dossier.  

-Recomendamos, además, la lectura de libros en castellano.  

-En el examen también pueden aparecer preguntas en torno al libro de lectura obligatorio: 

Leyendas y rimas de Gustavo Adolfo Bécquer..  

 

Este trabajo es opcional y recomendable para aquellos alumnos que no han superado el 6 en la nota 

final.  

 

ANGLÈS 
>>Si has suspès l'anglès o has tret un suficient, és imprescindible que facis la feina que  t'indiquem 

a continuació: 

 

 ·   Has de comprar a consergeria del centre el dossier d’estiu de 4t d’ESO per fer-lo i entregar-lo  

el dia de l’examen de setembre. 

 ·   Torna a llegir el dossier de Reader que s’ha fet al llarg del curs. 

Fes o repassa les llistes de vocabulari i les activitats amb els solucionaris. (Alumnes d’A. Rivera) 

 

>>Si tens un Bé, Notable o Excel·lent i el curs vinent has escollit fer batxillerat, et recomanem 

que llegeixis algun llibre d’alguna col·lecció semblant al que hem fet durant el curs i que t'indiquem a 

continuació: 

  

Oxford Bookworms Stage3 

    Burlington Readers: 4 ESO 

        Black Cat readers. Step 3 Ed. Vicens.vives 

 

O bé dels que trobaràs a la secció “Reading in Summer” a Schoology dins del curs “4th Year 

ESO. Now or Never”. (Alumnes d’A. Rivera) 

  

  

Si tens accés a Internet en aquestes pàgines pots trobar activitats i jocs de gramàtica i vocabulari o 

simplement lectures: 

  

Gramàtica i altres :  http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/index.htm 

           http://www.britishcouncil.org/learnenglish/central 

           http://www.tolearnenglish.com 

  

També és molt recomanable que escoltis anglès oral en pel·lícules, sèries o documentals i, si és 

possible, activis els subtítols en anglès. 

  

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/index.htm
http://www.britishcouncil.org/learnenglish/central
http://www.tolearnenglish.com/


CIÈNCIES SOCIALS 

 

Tots els alumnes que han de recuperar les Ciències Socials de 4t d’ESO han de realitzar el dossier 

que cal comprar a consergeria. Hi ha una pàgina d’activitats per a cada una de les principals unitats 

didàctiques del curs. Just abans de l’examen de setembre es presentarà al professorat el dossier 

complet. 

 

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 

Alumnat amb la matèria pendent de recuperació: 

 

La presentació del dossier de recuperació és obligatòria per realitzar la prova extraordinària de 

setembre. La bona presentació és un 30 % de la nota de setembre. 

 

Per solucionar bé el dossier, consulta: el teu llibre, els teus apunts i la internet. 

 

El dossier el podràs trobar en aquest enllaç de google drive: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B76UqQ55rBMyOGppeHRRbGtKRjg?usp=sharing 

 

 

També el pots trobar al teu Edmodo; així com sol·licitar una còpia del mateix a la consergeria de 

l’institut. 

 

FÍSICA I QUÍMICA 
 

• ALUMNES AMB LA MATÈRIA PENDENT DE RECUPERACIÓ: 

 

Els alumnes amb la matèria pendent heu de realitzar de manera obligatòria el dossier adjunt i 
l’haureu d’entregar en paper el dia que sigueu convocats a les proves extraordinàries de setembre. 

 
L’examen de recuperació extraordinària es basarà sobretot en activitats similarsa les del dossier.  
 

• ALUMNES AMB LA MATÈRIA APROVADA: 

 

Els alumnes amb la matèria aprovada teniu a la web del departament un dossier amb activitats 

voluntàries i es podran entregar en paper, un cop comenci el curs al professorat que imparteixi la 

matèria (la valoració de les activitats realitzades es podrà tenir en compte a l’avaluació del primer 

trimestre). 

 

El dossier podreu trobar-lo a la web del departament: 

 

https://sites.google.com/site/fisicaquimicanarcisoller/materies/deures-estiu 

 

 

 

  

https://sites.google.com/site/fisicaquimicanarcisoller/materies/deures-estiu


MATEMÀTIQUES  
Quadern d’estiu de Matemàtiques ESO 4 ISBN 9788448925819 Ed Barcanova 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

Alumnes suspesos:  

● Portar les activitats del dossier de l’assignatura fetes.  

● Respondre a un examen teòric del dossier de l’assignatura.  

● Realitzar la prova de resistència de 30 minuts corrent, la de la planxa frontal 

(mantenir 65 mínim) i la de flexions de braços (45 repeticions mínim).  

● Portar preparades dues sessions de millora de la condició física: una de força i una 

de resistència.  

● Realitzar la cascada amb tres pilotes (mínim 6 llençaments).  

 

Per tant, practiqueu el que calgui i entreneu per assolir el resultat indicat a les proves, ja que sinó us 

resultarà molt complicat. Per entrenar les proves només cal realitzar unes quantes repeticions cada 

dia. 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES:  

INFORMÀTICA  

Hauràs d’entregar totes les activitats que no has fet durant el curs. Les trobaràs al moodle de la 

matèria. Et recomano que et descarreguis els arxius durant començament de juliol per assegurar-te el 

material al teu ordinador, doncs durant l’estiu és possible que hi hagi períodes de temps que el 

moodle no estigui operatiu per manteniment. Això és obligatori per a després poder fer l’examen, que 

serà del write open office i del gimp. 

FRANCÈS  

Llibre de lectura: Le troisième oeil. Autor: Dominique Renaud. Ed. Santillana. ISBN: 9788429409574. 

S'ha de realitzar un resum del text i els exercicis del final del llibre. 

Els deures d'estiu són obligatoris per a l'alumnat que ha suspès l'assignatura de francès i optatius per 

a qui hagi aprovat. 

 

TECNOLOGIA  

Les instruccions i les activitats de recuperació les trobareu al Moodle que s’ha utilitzat durant tot el curs. Si 

teniu algun dubte podeu enviar-los al fòrum “Dubtes de recuperació de setembre” Ànims.  

 

BIOLOGIA i GEOLOGIA  

Alumnat amb la matèria pendent de recuperació: 

La presentació del dossier de recuperació és obligatòria per realitzar la prova extraordinària de 

setembre. La bona presentació és un 30 % de la nota de setembre. 

Per solucionar bé el dossier, consulta: el teu llibre, els teus apunts i la internet. 

El dossier el podràs trobar en aquest enllaç de google drive: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B76UqQ55rBMyOGppeHRRbGtKRjg?usp=sharing  

 

També el pots trobar al teu Edmodo; així com sol·licitar una còpia del mateix a la consergeria de 

l’institut. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B76UqQ55rBMyOGppeHRRbGtKRjg?usp=sharing

