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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Els Tres Turons  
Arenys de Mar 

 
 
Benvolgudes famílies de 4t d’ESO, 

 
Ja hem arribat al final del curs 2016-2017. A continuació teniu una relació de les activitats 
 
d’estiu i de les orientacions per als exàmens de cada matèria. 

 
Si l’alumne ha suspès una o dues matèries i vol continuar estudiant, i també si ha aprovat amb 

notes molt justes, és molt aconsellable que faci les feines per tal d’anar preparat el proper curs.  

Si l’alumne ha suspès més de dues matèries, són deures obligatoris. Els dies 1 i 4 de 
 
setembre hi haurà les proves de recuperació. És molt important presentar-se a la recuperació 
 
de totes les pendents. 

 
Els alumnes de l’Aula Oberta reben el dossier d’activitats en mà, exceptuant la matèria de 

llengua catalana, que trobaran especificada en aquest document. 

 
Convé que tots els alumnes que continuïn estudiant el curs 2017-2018 retornin a les classes al 

setembre havent refrescat la memòria. 

 
Us desitgem un bon estiu. 
 
 
 
 
 
 
Deures d’estiu i recuperacions de les matèries de 4t d’ESO.  
Relació de matèries i pàgines. 
 
 
 

Llengua catalana 2
Llengua castellana 2
Llengua anglesa 3
Llengua francesa 4
Matemàtiques 4
Ciències socials 4
Biologia 4
Física i Química 5
Tecnologia 5
Visual i Plàstica 6
Música 6
Cultura i valors ètics 6
Educació física 6

    Llatí          6 
   Filosofia         6
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LLENGUA CATALANA 

 

Deures  
Realització dels exercicis del Bloc d’activitats, ben presentats: 

Unitat 1: pàgina 15, exercici 6. 
Unitat 2: pàgina 27, exercici 2. 
Unitat 3: pàgina 32, exercici 9; pàgina 37, exercici 2. 
Unitat 4: pàgina 44, exercicis 6 i 8; pàgina 46, exercici 12; pàgina 52, exercici 8. 
Unitat 5: pàgina 55, exercicis 3 i 4; pàgina 57, exercici 8; pàgina 62, exercici 2; pàgina63, 
exercici 1. 
Unitat 7: pàgina 84, exercici 2; pàgina 87, exercici 4. 
Unitat 9: pàgina 112, exercici 13. 
 

Lectura de la novel·la Quàntic love, de Sònia Fernández-Vidal i fer les activitats següents: 
a) un resum (1 o 2 pàgines) 
b) una valoració personal (5 o 6 línies) 
c) un recull de 15 paraules o més que desconeguis, amb una breu explicació del seu 
significat en el context del llibre. 

 
 
Recuperació : lliurament del quadern d’activitats (30%) i de les tasques de la lectura (10%). 
Prova escrita amb activitats com les del quadern (60%). 
 

Aula oberta 

Deures 
Lectura de les novel·les El mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo i La volta al 
món en 80 dies de Jules Verne i fer les següents activitats: 

 
a) un resum (1 o 2 pàgines) 
b) una valoració personal (5 o 6 línies) 
c) un recull de 15 paraules o més que desconeguis, amb una breu explicació del seu 
significat en el context del llibre. 

Recuperació per al grup AO: Lliurament de la feina de les lectures. 
 
Recomanacions per a tothom  
A més, recomanem a tothom la lectura, activitat que fomenta l’adquisició de vocabulari, millora 
les estructures sintàctiques, aporta cultura general, afavoreix la competència comunicativa... 
Podeu triar novel·les, còmics, diaris, revistes en català... També us recomanem una breu 
lectura diària en veu alta per tal de practicar l’entonació i la dicció. 

 

LLENGUA CASTELLANA 
 

Deures  
APARTADO LEER, HABLAR, ESCRIBIR  
A fin de poder practicar la comprensión y expresión oral y escrita, tendréis que realizar las 
actividades que se os proponen a continuación, relacionadas con dichas competencias.  

1. Deberás escoger uno de tus programas favoritos de televisión, explicar en qué consiste 
y presentar unos argumentos válidos que justifiquen por qué debería verlo cualquier 
persona (150 palabras mínimo). 

2. Escoge un cuadro que te guste, incluye la foto y describe la imagen, siguiendo las 
indicaciones de la unidad 7 de tu libro de texto. 

3. Recorta un artículo de opinión, una carta al director y el editorial de un periódico, y  
engánchalos al dosier. El periódico debe tener fecha del verano de 2017. Luego de 
leerlos con atención di qué   opinas  sobre  lo que  se dice  en  los  textos  que  has 
escogido. (100 palabras mínimo)   
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(Para consultar periódicos a través de internet, te sugerimos que busques a través de Google 
los enlaces que te permitirán consultar El País, La Vanguardia, El Periódico, La Razón, El 
Mundo, Público… a través de kiosko.net) 
 

APARTADO CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  
1. A partir de los textos que has escogido en el ejercicio 3, debes escribir ejemplos que 
aparezcan en ellos de los siguientes tipos de oraciones. Si no hubiera ningún ejemplo, busca 
en alguno de los periódicos propuestos oraciones de este tipo, señalando el día de publicación 
y el nombre del artículo en el que aparecen: 

1. Oración simple.  
2. Oración coordinada copulativa.  
3. Oración coordinada disyuntiva. 
4. Oración coordinada adversativa.  
5. Oración coordinada distributiva.  
6. Oración coordinada explicativa.  
7. Oración subordinada sustantiva.  
8. Oración subordinada adjetiva. 
9. Oración subordinada adverbial de lugar, tiempo y modo.  

2. Dibuja o pega al dossier un mapa de la Península Ibérica y colorea aquellas zonas en las 
que se habla alguna de las lenguas peninsulares e indica qué lengua es.  
3. Debes realizar las actividades de refuerzo y ampliación que se encuentran al final de 
las 9 unidades del libro de texto. 
 

APARTADO LITERATURA  
1. Indica los siguientes datos de cada autor que se os proponen. 

a. Periodo literario al que pertenece  
b. Datos biográficos 
c. Obras importantes 

Autores:  
1. Mariano José de Larra 
2. Benito Pérez Galdós  
3. Pío Baroja 
4. Federico García Lorca 
5. Rafael Alberti  
6. Miguel Delibes 
7. Gerardo Diego  
8. Gabriel García Márquez 

 

Recuperació : entregar el trabajo de verano (que supone un 30% de la nota) y realizar el 
examen de recuperación. 
 

 

LLENGUA ANGLESA 
 

Deures  
Per a tots, excepte els alumnes amb adaptació curri cular 
Els alumnes que han suspès ha de fer el dossier d’activitats i exercicis de recuperació amb les 
respostes escrites a mà. El trobareu a la pàgina web de l’Institut 
agora.xtec.cat/inselstresturons 
 

Per als alumnes aprovats  
Els alumnes que han aprovat poden completar el dossier d’activitats i exercicis de repàs 
elaborat pel departament penjat al web de l’Institut agora.xtec.cat/inselstresturons 
 
També poden llegir llibres de lectura de la mateixa col·lecció i nivell que els fets a classe durant 
el curs, escoltar els CDs corresponents i fer-ne els exercicis de comprensió i ampliació. (Els 
podeu trobar a les biblioteques públiques.) 
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Recuperació: lliurar el dossier d’activitats i exercicis de recuperació del curs (30%) i fer 
l’examen de recuperació (70%). 
 
Recuperació de 1r d’ESO : prova de recuperació de 2n ESO i lliurament del dossier d’activitats i 
exercicis de recuperació de 1r d’ESO penjat al web amb les respostes escrites a mà. 
 
Recuperació de 2n d’ESO : prova de recuperació de 3r ESO i lliurament del dossier d’activitats i 
exercicis de recuperació de 2n d’ESO penjat al web amb les respostes escrites a mà. 
 

Recuperació de 3r d’ESO : prova de recuperació de 4t ESO i lliurament del dossier 
d’activitats i exercicis de recuperació de 3r d’ESO penjat al web amb les respostes escrites a 
mà. 
 
 

 
LLENGUA FRANCESA 
 

Deures  
Els alumnes suspesos hauran de resoldre el dossier d’activitats que la professora ls haurà 
lliurat personalment. 
 

Recuperació : lliurament del dossier d’activitats (30%) i examen de recuperació (70%). 
 

 

MATEMÀTIQUES 
 

Deures  
Exercicis de l’apartat “Faig balanç” del llibre utilitzat durant el curs. 

Recuperació: En cas d’aprovar la prova escrita, la qualificació resultant és de 5. En cas 
d’aprovar el treball escrit i d’obtenir una puntuació superior a 3,4 en la prova escrita, la 
qualificació resultant és de 5. En cas de suspendre la prova escrita amb una puntuació inferior 
a 3,5, la matèria del curs no quedarà aprovada i la qualificació final extraordinària serà el major 
de l’enter obtingut arrodonint a l’enter més pròxim la qualificació de la prova escrita, o bé la 
qualificació final contínua. 

 

CIÈNCIES SOCIALS 
 

Deures  
Dossier d’exercicis penjat a la pàgina web del centre (agora.xtec.cat/inselstresturons). 
 
 
Recuperació : dossier de feines fet a mà, amb els enunciats copiats, i enquadernat (60%) i 
examen del contingut del llibre (40%). 
 

 

BIOLOGIA 

 

Deures  
S’ha de fer un dossier en fulls blancs, amb els enunciats corresponents a cada exercici i 
enquadernat. S’ha d’utilitzar bolígraf blau o negre; els dibuixos s’han de realitzar amb llapis i si 
cal pintar-los es faran servir llapis de colors. Ha de tenir una portada amb el títol de la matèria, 
el nom de l’alumne i el curs i un índex que es correspongui amb el contingut del dossier. 
  
Unitat 1: La Terra I la tectònica de plaques 

Pàgina 7, exercicis 3. Pàgina 8, exercicis 5 i 6. Pàgina 9, exercicis 9 i 10. Pàgina 10, exercici 
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12. Pàgina 11, exercicis 14. Pàgina 12, exercicis 17. Pàgina 15, exercici 24. Pàgina 17, 
exercicis 27. Pàgina 19, exercicis 33. Pàgina 21, exercicis 38. Pàgina 23, exercicis 55 i 56. 

Unitat 2: Tectònica cortical 
Pàgina 31, exercicis 3 i 4. Pàgina 33, exercicis 6 i 8. Pàgina 35, exercici 11. Pàgina 37, 
exercicis 13 i 15. Pàgina 45, exercici 23. 

Unitat 3: La historia de la vida de la Terra 
Pàgina 57, exercici 1. Pàgina 59, exercici 3. Pàgina 61, exercicis 5. Pàgina 71, exercici 18. 

Unitat 4: La cèl·lula, unitat de la vida 
Pàgina 83, exercicis 2 i 3. Pàgina 85, exercicis 5 i 6. Pàgina 87, exercicis 10 i 11. Pàgina 91, 
exercicis 15 i 16. Pàgina 93, exercici 19. Pàgina 94, exercicis 21 i 22. 

Unitat 5: L’herència biològica 
Pàgina 102, exercicis 2, 7, 10, 13, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 41,45 

Unitat 6: L’evolució 
Pàgina 129, exercicis 2, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 27, 35 i 38 

Unitat 7: La dinàmica dels ecosistemes 
Pàgina 158, exercicis 8, 11, 14, 15 i 19 

Unitat 8: Els éssers vius i el medi ambient 
Pàgina 175, exercicis 1, 2, 7, 9, 14 

Unitat 9: Problemes mediambientals 
     Pàgina 196, exercicis 1, 9, 13  i 18 
 

Recuperació: Lliurar la feina de Biologia i Geologia (50% de la nota) i fer l’examen, que 
constarà de 10 preguntes relacionades amb els temes treballats durant l'any (50%). 

 

 

FÍSICA I QUÍMICA 
 

Deures  
Dossier amb els exercicis treballats i corregits a classe, de cada unitat, escrit a mà, i ben 
presentat. (llibre Atòmium. Física i Química. Editorial Text-La Galera).  
Per a la formulació:  
Fer els exercicis lliurats durant el curs. Per practicar podeu entrar a l’enllaç següent: 
http://www.xtec.cat/~cfuente3/ 
 

Recuperació : prova (60%) i lliurament del dossier (40%) 
 
 

 

TECNOLOGIA 
 

Deures  
Els alumnes amb Tecnologia pendent al juny hauran de presentar les següents tasques el dia  
en que estigui programada la recuperació de setembre. Aquestes tasques valdran el 70 % de la 
nota. 
PROJECTE 
Caldrà construir una maqueta seguint el tutorial que es troba a la web EDU365, ESO, 
Tecnologies, dins del menú de l’esquerra de la pantalla i que té el nom: “Disseny de l’interior 
d’un pis i construcció d’una maqueta”, també s’haurà de fer una memòria del projecte seguint el 
model que es va proporcionar durant el curs. 
 
DOSSIER 
De la web Tecno12-18 (recordeu usuari: ies els tres turons ;  contrasenya:  550111), triar català 
(llengua vehicular de l’assignatura) a la dreta de la pàgina, anar a continguts generals (NO 
LLIBRE DIGITAL): A) triar icona de Electrònica i fer totes les activitats de les miniunitats 
Components electrònics, B) triar icona Pneumàtica i hidràulica i fer totes les activitats de les 
miniunitats. 
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Recordar que tots els dibuixos hauran de ser a llapis i que els estris de dibuix existeixen, 
així com la normativa d’acotació.   
 

Recuperació : Lliurar el dossier amb tots els exercicis fets (60%) i fer un examen (40%) 
 
 
 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 

Deures  
Fer les làmines lliurades als alumnes suspesos juntament amb les notes. 
Si l’alumne no té els apunts teòrics del curs, potconsultar la teoria de dibuix tècnic a la web 
d’en Pere Planells: http://www.pereplanells.com/ Un cop s’hi ha entrat, cal anar a l’apartat de 
fitxes de dibuix tècnic (al menú de dalt). Enllaç directe: 
http://www.pereplanells.com/fitxesdibuixtecnic.html 
 

Recuperació : Lliurament de les làmines (60%) i examen (40%) 
 
 
 

MÚSICA 
 

Deures  
Fer un treball a escollir sobre “Músiques del món” o “Funcions i presència social de la música”. 
Recuperació: Lliurar el treball d’estiu. 
 
 
 
CULTURA  I VALORS ÈTICS 
 

Deures  
Realitzar el dossier. 
 

Recuperació : lliurament del dossier. 
 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Deures  
Realització de les tasques de la carpeta d’aprenentatge (fashion) feta durant el curs. 
 

Recuperació : Lliurar la carpeta d’aprenentatge amb tots els continguts del curs (50%) i prova 
escrita (50%) 
 
 

LLATí 
 
Recuperació :  
Prova escrita dels continguts dels trimestres suspesos 
 
 
FILOSOFIA 
 
Deures  
Lectura i resum del llibre El món de Sofia, de Jostein Gaarder. 
 

Recuperació : Prova sobre la lectura. 
 
 
 

Arenys de Mar, juny de 2017 


