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Benvolgudes famílies de 4t d’ESO,  

Ja hem arribat al final del curs 2015-2016. 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, no ha de presentar-se a la recuperació. Si té el 

graduat amb notes molt baixes i vol continuar estudiant, són deures molt recomanats.  

Si l’alumne ha suspès més de dues matèries, són deures obligatoris . Els dies 1 i 2 de 

setembre hi haurà les proves de recuperació. És molt important presentar-se a la recuperació 

de totes les pendents.  

Si l’alumne continua estudiant, convé retornar a les classes al setembre havent refrescat una 

mica 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       1 
Llengua castellana       1 
Llengua anglesa       2 
Llengua francesa       3 
Matemàtiques       3 
Ciències socials       3 
Biologia        4 
Física i Química       4   
Tecnologia        4 
Visual i Plàstica       5 
Música        6 
Educació física       6 
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LLENGUA CATALANA 
 

Deures  
-Quadern de treball Aplica’t , 4t ESO,  Ed. Teide. (Els alumnes del grup flexible NO han de fer 
cap dels 9 apartats de morfosintaxi.) 
-Lectura de la novel·la El secret del meu turbant de Nadia Ghulam (Ed. Columna) i 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 : lliurament del quadern d’activitats (30%) i de les tasques de la lectura d’El secret 
del meu turbant (10%). Prova escrita amb activitats com les del quadern (60%). 
 

Recomanacions per a tot l’alumnat  

Recomanem a tothom la lectura, activitat que fomenta l’adquisició de vocabulari, millora les 
estructures sintàctiques, aporta cultura general, afavoreix la competència comunicativa... Aquí 
teniu alguns títols suggerits: 

Care SANTOS, Ara o mai 
Pep COLL, L’abominable crim de l’Alsina Graells 
Manuel ALONSO, L’impostor 
Jordi SIERRA,  La memòria dels éssers perduts 
Laura GALLEGO, Memòries d’Idhun 
Maria BARBAL, Pedra de tartera 
Manuel de PEDROLO, Trajecte final 
Jordi SIERRA, Camps de maduixes 
Isabel-Clara SIMÓ,  Raquel 
Stepehn KING, Christine 
Maria GRIPE, Els escarabats volen al capvespre 
Isaac ASIMOV, Jo, robot 
Ferran TORRENT, Penja els guants, Butxana 
Agatha CHRISTIE, Deu negrets 
Gina BASSO, El coratge de parlar 
Tahar Ben JELLOUN, El racisme explicat a la meva filla 
Raymond CHANDLER, La dama del llac 
Georges ORWELL,  1984 
Maria-Antònia OLIVER, Joana E. 
Gemma LIENAS,  El diari vermell de la Carlota 
Blue  JEANS,  Bon dia princesa 
Blue  JEANS,  Puc somiar-te?   
Jordi SIERRA,  Radiografia d’una noia amb tatuatge 
 

 
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 de verlo cualquier 
persona (150 palabras mínimo).  

2. Escoge una película que te haya gustado mucho y busca imágenes de la misma en las 
que puedan apreciarse los distintos tipos de planos y de ángulos que aparecen en el 
libro, en su unidad 4. 
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3. Recorta un artículo de opinión, una carta al director y el editorial de un periódico, y 
engánchalos al dossier. El periódico debe tener  fecha del verano de 2016. Luego de 
leerlos con atención di qué  opinas sobre lo que se dice en los textos que has 
escogido. (100 palabras mínimo) 

(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…) 
 

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 engancha 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 
unidades 1 a 9 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 
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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.) 
 
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 presentar totes les activitats del Cahier d’exercices En 
Spirale 3 des de la primera fins a la cinquena unitat. 
 

Els alumnes que han començat aquest any hauran de fer els exercicis proposats al dossier de 
la pàgina web del centre.  
 

Recuperació : lliurament del dossier d’activitats (30%) i examen de recuperació (70%). 
 
 
MATEMÀTIQUES 
 
Deures  
Autoavaluacions del final dels temes del llibre de text. 
 

Recuperació : lliurament de la feina d’estiu (40%) i examen del que s'ha treballat durant el curs 
(60%) 
 
 
CIÈNCIES SOCIALS 
 
Deures  
Exercicis del llibre de text: 
Tema 1: pàg. 23, ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 
Tema 2: pàg. 37, ex. 1, 2, 3, 4 i 5. 
Tema 3: pàg. 70, ex. 4 i 5. 
Tema 4: pàg. 83, ex. 1, 2, 3, 4 i 5. 
Tema 6: pàg. 123, ex. 1, 2, 3, 4 i 5. 
Tema 8:  pàg. 175, ex. 7. 
Tema 10: pàg. 205, ex. 1, 2, 3, 4 i 5. 
Tema 12: pàg. 268, ex. 6. 
 



 

 4 

Recuperació : dossier de feines imprès (amb els enunciats copiats) i enquadernat (60%) i 
examen del contingut del llibre (40%). 
 

 
BIOLOGIA  
 
Deures 
S’ha de fer un dossier enquadernat, i amb els enunciats corresponents a cada exercici. S’ha 
d’utilitzar bolígraf blau o negre, els dibuixos s’han de realitzar a llapis i si cal pintar-los es faran 
servir llapis de colors.  
S’hauran d’entregar els següents exercicis del llibre de text:  
·      Exercici Vores entre plaques del llibre de text (pàgina 24). 
·      Qüestions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del llibre de text (pàgina 35). 
·      Qüestions 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 del llibre de text (pàgina 44). 
·      Exercici  1 de reforç del llibre de text (pàgina 55). 
·      Qüestions 1, 2, 3, 4, 5, i 6 del llibre de text (pàgina 65). 
·      Exercicis de reforç 1, 2, 3 i 4 del llibre de text (pàgina 75). 
·      Qüestions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del llibre de text (pàgina 89). 
·      Exercicis de reforç 1, 2 i 3 del llibre de text (pàgina 99). 
·      Exercicis de reforç 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 del llibre de text (pàgina 122). 
·      Qüestions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del llibre de text (pàgina 132). 
 

Recuperació: lliurament del dossier de les feines (50%) i examen (50 %) 
 
 
FÍSICA I QUÍMICA 
 
Deures   
Dossier  amb els exercicis treballats i corregits a classe, de cada unitat, escrit a mà, i ben 
presentat. (llibre Física i Química. Ciències de la Naturalesa.4 ESO. EDITORIAL TEIDE.) 
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   
Llibreta o dossier, exclusivament per aquesta matèria, amb els fulls quadriculats; al primer full 
cal que consti l’assignatura, el nom i cognoms, curs i grup de l’alumne/a. Al final del treball ha 
de d’haver-hi l’índex amb la paginació corresponent. La feina es farà a mà, neta i polida, així 
com amb els marges i espais adequats.  
 
El treball consistirà a realitzar de cada tema: 

· Número i títol del tema 
· El mapa de conceptes 
· Els exercicis de cada tema proposats a continuació, indicant la pàgina: el número de 
l’exercici, el seu enunciat i seguidament la resposta. 
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Exercicis proposats: 
Tema 1 

·         pàg. 30, exercicis: 3, 6, 7. 
·         pàg. 31, exercicis: 8, 9. 
·         pàg. 32, exercici: 10. 
·         pàg. 33, exercicis: 11, 14, 15. 
·         pàg. 34, exercicis: 18, 19. 
·         pàg. 35, exercici: 20. 
·         pàg. 36, exercici: 23. 
·         pàg. 37, exercicis: 25, 27, 30. 

Tema 2 
·         pàg. 66, exercicis: 1, 3, 5, 6, 7. 
·         pàg. 68, exercicis: 12, 13, 14, 15. 
·         pàg. 70, exercicis: 24, 25, 26. 
·         pàg. 71, exercicis: 28, 29. 

Tema 3 
·         pàg.  104, exercici: 2. 
·         pàg.  105, exercicis: 5 (dibuixar els símbols), 6, 8, 10, 11. 
·         pàg.  106, exercicis: 12, 13. 
·         pàg.  107, exercicis: 16. 
·         pàg.  108, exercicis: 20. 
·         pàg. 109, exercicis: 23, 25, 26, 27. 

Tema 4 
·         pàg. 144, exercicis: 1, 2, 7. 
·         pàg. 145, exercicis: 9, 10, 12, 14, 16. 
·         pàg. 146, exercicis: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 
·         pàg. 147, exercicis: 28, 29. 

Tema 5 
·         pàg. 170, exercicis: 1, 3, 4, 5. 
·         pàg. 171, exercicis: 6, 7, 9, 10. 
·         pàg. 172, exercicis: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
·         pàg. 173, exercicis: 20 (dibuixar el circuit), 22 (dibuixar el circuit), 24. 

Tema 6 
·         copiar el mapa conceptual pàgines 184 i 186. 
·         pàg. 217, exercicis 2, 3. 
 

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, pot consultar 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%) 
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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. 
 
 
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%) 
 
 
     

  
Arenys de Mar, juny de 2016 


