
 
Institut Pla de l’Estany 
 

Carrer Jaume Farriol i Montserrat, 31 
17820 Banyoles 
Tel. 972 580 793  
Fax 972 580 637 
institutpladelestany@inspladelestany.cat 
http://www.inspladelestany.cat 

 
ESTIU 2017. Activitats d’estiu. 
 
Aquestes són les activitats que heu de presentar el dia de l’examen de recuperació al 
setembre.  
 
CURS : 4t d’ESO 
 
 

ASSIGNATURA ACTIVITATS 

Llengua anglesa 
 
 

4t A, B i C1: 
 
Alumnes que s’han de presentar a l’examen de recuperació de 

setembre: 

Han de presentar tots els exercicis fets del workbook de les units 

que s'han treballat durant el curs, aquestes activitats són 

imprescindible per poder realitzar l’examen.  

Per l'examen han d'estudiar el que se'ls va dir per l'examen de 

recuperació de juny. 

 

Llengua catalana 
 
 

Grup AB: El dia 4 de setembre has de lliurar aquesta feina a la 
professora. Aquests deures d’estiu valen un 60% de la nota del 
setembre i l’examen un 40%.  
Feina que s’ha de presentar:  
https://drive.google.com/open?id=0B5p84zezp0ayTVRIdVZVYW1
RNmMydjZUbVJhVThBN0FoVktj 
 
Grup C1: El dia 4 de setembre has de lliurar aquesta feina a la 
professora. Aquests deures d’estiu valen un 60% de la nota del 
setembre i l’examen un 40%.  
Feina que s’ha de presentar: 
https://drive.google.com/open?id=0B5p84zezp0ayMlBqWnZ3SlBP
MWo0cTg5ZDlyemFQWC1HVEkw  
 
 
GRUP C2: 
Heu de fer la feina de Comprensió Lectora i d’ Ortografia que 

teniu en els enllaços de sota. S’ha de presentar fet a mà el dia de 

la recuperació,  el dilluns 4 de setembre de 12.30-13.30.    

 
Comprensió lectora: 

https://drive.google.com/open?id=0B2oR6AZ7QN9zNVpIMGhYZU

RHMXc&authuser=0 

 
Exercicis de repàs: 

https://drive.google.com/open?id=0B2oR6AZ7QN9zNTFlbnEyRC1

CWHc 

https://drive.google.com/open?id=0B5p84zezp0ayTVRIdVZVYW1RNmMydjZUbVJhVThBN0FoVktj
https://drive.google.com/open?id=0B5p84zezp0ayTVRIdVZVYW1RNmMydjZUbVJhVThBN0FoVktj
https://drive.google.com/open?id=0B5p84zezp0ayMlBqWnZ3SlBPMWo0cTg5ZDlyemFQWC1HVEkw
https://drive.google.com/open?id=0B5p84zezp0ayMlBqWnZ3SlBPMWo0cTg5ZDlyemFQWC1HVEkw
https://drive.google.com/open?id=0B2oR6AZ7QN9zNVpIMGhYZURHMXc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B2oR6AZ7QN9zNVpIMGhYZURHMXc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B2oR6AZ7QN9zNTFlbnEyRC1CWHc
https://drive.google.com/open?id=0B2oR6AZ7QN9zNTFlbnEyRC1CWHc
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Llengua castellana 
 
 

Castellano 4º A y B 
Compartiré una carpeta con vosotros en la que habrá  los 
documentos con el trabajo de verano, que os servirá para aprobar 
el examen de setiembre. 
https://docs.google.com/document/d/18uox7_dmqu37SXok1CZiB
wQYvFgOchfoBMF8vqC8WH0/edit  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Castellano 4º C1 y 4º C2 
Tenéis que realizar el trabajo que se explica en el link que está a 
continuación: 
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1p1TF
EpGpGgpNy_crTbD64drtiXSPyaajOUdAjZU85oE/edit?usp=sharin
g  

EDUCACIÓ FÍSICA 
 
 

4t A, B, C1 i C2 

Només cal fer la feina del trimestre suspès. 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1. Explica tot el que faries en un escalfament específic d’un esport 

a escollir. No t'oblidis a posar la duració, múscul treballat,.. 

 
2. Explicar la qualitat físiques bàsiques i tipus que trobem. Posa 
exemples de com treballaríem cadascuna. 
    

 
3. L’examen de recuperació:  serà teòric i inclourà preguntes dels 

apunts del primer trimestre. Per poder-lo fer caldrà que porteu les 

activitats ben fetes i ben presentades amb una portada i una part 

final on inclou el llistat de referències d’on heu tret tota la 

informació (llibres, revistes, diaris, pàgines web, etc). El treball no 

pot tenir faltes d’ortografia. 

 
 
 
 
SEGON TRIMESTRE 

 
1.Treball sobre els balls de saló (màxim 15 pàgines) 

 
   1. Història dels diferents balls treballats a classe: Txa-txa-txa, 

pas doble, rock. 

   2. Competicions i Organitzacions d'aquest esport a nivell 

nacional i autònomic 

   3. Personatges importants en el món del ball a nivell nacional 

   4. Figures i passos treballats a classe, cal explicar la tècnica, 

com es      realitzen i posar-hi dibuixos de cada ball. 

Comentari [1]: SISI JA HO 
ENGANXO GRÀCIES.... JEJE 

https://docs.google.com/document/d/18uox7_dmqu37SXok1CZiBwQYvFgOchfoBMF8vqC8WH0/edit
https://docs.google.com/document/d/18uox7_dmqu37SXok1CZiBwQYvFgOchfoBMF8vqC8WH0/edit
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1p1TFEpGpGgpNy_crTbD64drtiXSPyaajOUdAjZU85oE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1p1TFEpGpGgpNy_crTbD64drtiXSPyaajOUdAjZU85oE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1p1TFEpGpGgpNy_crTbD64drtiXSPyaajOUdAjZU85oE/edit?usp=sharing
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   5. Valoració personal ( explica si et veuries capaç amb molt  

d'entrenament d'assolir les figures treballades a classe) 

   6. Bibliografia/ webgrafia 

 
2. Dissenya 3 activitats o jocs d’ensenyament per millorar la 

tècnica i la tàctica en el voleibol. De cada activitat explica què han 

de fer els alumnes, en quin espai ho han de fer i quines normes 

han de seguir. Inclou algun dibuix explicatiu de l’activitat o joc. 

 
 

IMPORTANT: Tots els treballs  han d’estar impresos, espiralats o 

grapats i amb portada, amb el nom, data i curs. El treball no pot 

tenir faltes d’ortografia. No s’acceptarà cap treball que no 

compleixi aquestes condicions. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 
1. Explicar la qualitat física de la velocitat i els tipus que trobem. 

Posa exemples de com treballaríem cadascuna 

 

2.Treball d´esports de raqueta: EL BÀDMINTON ( màxim 15 

pàgines) 

 

   1. Història del BÀDMINTON 

   2. Competicions i modalitats d’aquest esport 

   3. Organitzacions d'aquest esport a nivell nacional i autònomic 

   4. Jugadors nacionals i mundials importants. 

   5. Normes i puntuació 

   6. gestos tècnics del bàdminton, cal explicar la tècnica, com es    

realitzen i posar-hi dibuixos. 

   7. Bibliografia/ webgrafia 

 
 
3. Treball acrosport  ( màxim 15 pàgines) 

 
   1. Què és l'acrosport i la seva història. 

   2. Normes bàsiques per practicar-lo (seguretat i normes) 

   3. Vocabulari . explica que és el portor, l'àgil i l'ajuda 

   4. figures en parelles 

   5.. figures en grup 

   6.. Bibliografia/webgrafia 

 
4. Mirar un  partit de rugby per internet i buscar en quin moment 

es produeixen els  6 gestos tècnics: Melé, Finta, placatge, 

transport, llançament, servei i passe. Un cop localitzats, explicar-
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los. Posar la link del vídeo al principi del treball. 

 
 

IMPORTANT: Tots els treballs  han d’estar impresos, espiralats o 
grapats i amb portada, amb el nom, data i curs. El treball no pot 
tenir faltes d’ortografia. No s’acceptarà cap treball que no 
compleixi aquestes condicions. 
 
 

Matemàtiques 
 
 

Matemàtiques 4t A, B i C1 
 
A partir del llibre de matemàtiques de 4t d’ESO de la gent de 
Marea Verde (llibre descarregable  gratuïtament) se n’ha fet una 
tria d’exercicis.  
 
Aquesta tria la podeu veure a www.lagares.org/mates 
 
La realització d’aquests exercicis és obligatòria (fer-ne de l’ordre 
d’un 90%) pels alumnes que han de recuperar la matèria al 
setembre. Molt i molt recomanable, casi obligatòria, pels alumnes 
que han aprovat amb un 5 i que volen fer un batxillerat amb 
matemàtiques i recomanable per la resta d’alumnes que faran un 
batxillerat amb matemàtiques. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Matemàtiques 4t C2 : Fer el dossier que trobareu en aquest link: 
 
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1SyaB
wP2ydqu2OivRNKBcH9FG5dqAqqBuU0ex18sBeH8/edit?usp=sha
ring 
 

Ciències Socials 
 
 

Socials 4t A i B:    
Matèria d’examen: Temes: 1, 2, 3,4,5, 6,7, 8,  
 
Activitats: 
  
Activitat 1 “Completa el mapa conceptual”  hi ha a la “Pràctica de 
competències bàsiques” a darrere de cada un dels temes indicats 
per l’examen. 
Activitat 2 També s’han de fer els exercicis que hi hagi el 
vocabulari específic de cada tema, a la part final de les activitats. 
No es podrà presentar a la prova de suficiència si no porta la feina 
d’estiu feta i l’entrega el dia de la recuperació que tindrà lloc el dia 
01/09/2016 a les 9:30 fins a les 10:30 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Socials 4t C1:  
Activitats: 
Els alumnes han de fer les activitats  que hi ha a la part final de 

http://www.lagares.org/mates
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1SyaBwP2ydqu2OivRNKBcH9FG5dqAqqBuU0ex18sBeH8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1SyaBwP2ydqu2OivRNKBcH9FG5dqAqqBuU0ex18sBeH8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1SyaBwP2ydqu2OivRNKBcH9FG5dqAqqBuU0ex18sBeH8/edit?usp=sharing
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cada tema que s’ha fet a l’aula.  
A més a més cal que presentin un resum de cada tema que s’ha 
fet al llarg del curs, i s’haurà de presentar a la prova de setembre. 
No es podrà presentar a l’examen si no s’ha portat feta la feina de 
l’estiu i l’entrega el dia de la recuperació que tindrà lloc el dia 
01/09/2016 a les 9:30 fins a les 10:30. 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Socials 4t C2:  
 
Fer totes les fitxes del tercer trimestre no presentades i fer un 
treball sobre la globalització (definició, avantatges i inconvenients) 
Cal portar la feina el dia de l'examen, el divendres 1 de 
setembre de 09:30 a 10:30. 
 
 

Educació Eticocívica 
 
  

4C1: 

Realitzar un treball en format presentació power point sobre cada 

un dels temes que s’esmenten a continuació: 

1. Violència de gènere 

2. Globalització i contaminació 

3. El treball precari 

4. Les drogues 

El treball ha de ser diferent als entregats durant el curs 

El treball s’ha d’estructurar de la mateixa  manera en cada un dels 

temes:  

a- Fer una àmplia explicació de cada un dels temes              

b- Buscar almenys cinc notícies relacionades amb cada tema en 

webs, diaris, etc (recordar adjuntar la notícia i posar la font de 

consulta) i comentar-les 

c- Adjuntar imatges per explicar cada una de les problemàtiques 

en els diferents temes 

d- Busca llibres o contes curts on quedi reflexada cada 

problemàtica, explica’l i mostra’n la relació (que no siguin les que 

apareixen en els dossiers utilitzats durant el curs) 

e- Busca pel.lícules on quedi reflexada cada una de les 

problemàtiques i explica la relació (que no siguin les que 

apareixen en els dossiers utilitzats durant el curs) 

f- Fer propostes de millora per a cada una de les problemàtiques 

treballades 

Un treball escrit: 

- En un dossier que es presentarà per escrit recull d’una 

notícia setmanal (8 en total) que li sembli interessant a 

l’alumne i comentar-la:  
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- explicar de què va la notícia? 

- a qui afecta? 

- per què et sembla interessant? 

 

Els power points s’han de compartir amb el correu del 

professor abans del dia 1 de setembre per a poder realitzar 

l’examen de recuperació. Si no està el treball enviat no es 

podrà fer l’examen. El treball s’entregarà en mà al professor 

el dia de l’examen.  

 

4rt A i B: 

The same but in english 

 

Per superar la matèria cal presentar i aprovar els treballs així com 

aprovar l’examen que es realitzarà el dia 1. L’’examen serà sobre 

els temes que es demana que treballin durant l’estiu, els 

mencionats al principi. 

Aquells alumnes que no hagin entregat algun dels treballs 

realitzats durant el curs caldrà que els entreguin al setembre, en 

aquest cas, rebran un correu especificant quins treballs no tenen 

entregats i cal que entreguin abans del dia 1 de setembre. 

Projecte de recerca 
 

https://sites.google.com/a/inspladelestany.cat/recuperacio-treball-
sintesi-4eso/  

Educació Visual i 
Plàstica (Batxillerat) 
 

1.- Repassar els continguts desenvolupats a classe. 
2.- Elaborar les activitats no acabades o NO fetes a classe, amb 
l´ajut de l´ordinador o realitzades damunt d´una làmina de dibuix. 
3.- Recopilar totes  les activitats, tant les desenvolupades durant 
el curs com les elaborades durant l´estiu i adjuntar-les en un 
suport adient per ser presentades el dia de la prova examen de 
setembre. 
És imprescindible, per poder fer la prova-examen de recuperació 
de setembre lliurar el conjunt d´activitats especificades a l’apartat 
2. 
Per a qualsevol dubte de les activitats a desenvolupar durant 
l’estiu, contactar amb el professor el dimecres 28 de juny de 2017, 
de 10 a 11 del matí al Departament de Plàstica. 
 

Educació Visual i 
Plàstica (cicles) 
 

1.- Repassar els continguts desenvolupats a classe. 
2.- Elaborar les activitats no acabades o fetes a classe, amb l´ajut 
de l´ordinador o realitzades damunt d´una làmina de dibuix. 
3.- Recopilar totes  les activitats, tant les desenvolupades durant 
el curs com les elaborades durant l´estiu i adjuntar-les en un 
suport adient per ser presentades el dia de la prova examen de 
setembre. 

https://sites.google.com/a/inspladelestany.cat/recuperacio-treball-sintesi-4eso/
https://sites.google.com/a/inspladelestany.cat/recuperacio-treball-sintesi-4eso/
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És imprescindible, per poder fer la prova-examen de recuperació 
de setembre lliurar el conjunt d´activitats especificades a l’apartat 
2. 
 

Tecnologia 
(Batxillerat) 
 

No hi ha alumnes amb la matèria pendent. 

Tecnologia (cicles) Es dirà la feina a cada alumne amb les notes. 

Física i Química 
 
 

No hi ha alumnes amb la matèria pendent.  
Si algú vol repassar, pot fer el dossier que estarà penjat al link: 
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1kYyv
mijqH9PGv4EtgYfL5KQbaud7NUVStxXC1usXbXQ/edit?usp=shari
ng  
Si algú té ganes de llegir ciència, us proposo dos llibres: 
Llampecs, de Jean Echenoz ( biografia de Nikola Tesler) 
El camí de la pesta, de Daniel Closa ( thriller mèdic ) 

Biologia i Geologia 
 
 

No hi ha alumnes amb la matèria pendent. 

La Ciència que ens 
envolta 
 

Portar tots els dossiers del curs ordenats i complerts. 

Emprenedoria - 
Factoria de somnis 
 

No hi ha alumnes amb la matèria pendent. 

CN-optativa 4rt 
 
 

Portar llibreta, fitxes de treball i dossiers ordenats i complerts. 

Informàtica 
 
 

------------- 

Economia  Fer els exercicis dels temes fets i estudiar-los.  

 
 

https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1kYyvmijqH9PGv4EtgYfL5KQbaud7NUVStxXC1usXbXQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1kYyvmijqH9PGv4EtgYfL5KQbaud7NUVStxXC1usXbXQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1kYyvmijqH9PGv4EtgYfL5KQbaud7NUVStxXC1usXbXQ/edit?usp=sharing

