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Llengua 
catalana 

ALUMNES SUSPESOS 
 
Han de fer un mapa mental de cadascun dels següents apartats del 
llibre de text que hem utilitzat aquest curs 2016-2017 Llengua catalana 
4t ESO, ed. Barcanova: 
 
• GRAMÀTICA de la unitat 1 (p.20-24), de la unitat 2 (p.44-50), de la 
unitat 3 (p.76-80), de la unitat 4 (p.102- 108) 
 
• ORTOGRAFIA de la unitat 1 (p.26 i 27) i de la unitat 2 (p.52-53) 
 
• LITERATURA de la unitat 7 (p.185- 204), de la unitat 8 (p.215- 229) i 
de la unitat 9 (p.243- 262) 
 
ALUMNES APROVATS 
 
Lectura de llibres en català 

Llengua 
castellana 

ALUMNOS SUSPENSOS 
 
- GRAMÁTICA,ORTOGRAFIA I LITERATURA: desde la unidad 1 hasta 
la unidad 6. 
- DEBERES: Han de entregar realizada la libreta de competencias 
básicas de lengua castellana y literatura, de Vicens Vives que les fue 
entregada junto con las notas. 
 
ALUMNOS APROBADOS 
Lectua de libros en castellano 

Llengua 
anglesa 

Alumnes suspesos: Dossier Moodle “Summer Activities 2017” + Acabar         
WORKBOOK. Els alumnes suspesos hauran de presentar el dossier i el           
workbook COMPLET a l’examen de setembre. 

  
40% Moodle activities +  Workbook 
CONTENTS: 
  
Vocabulary: All the vocabulary included in the Workbook Glossary 
(Real English Basic Practice/1 ESO -reforç). 
Introduction + Units 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9. 
Grammar: Present, Past and Future Tenses + quantifiers. 
  
  60% EXAM 
 

Matemàtiques Dosssier al moodle de quart només compta un 10% 



Biologia i 
Geologia 

 

Física i 
Química 

 

Ciències 
Socials 

L’alumnat suspès tant de grup classe com de PI disposen d’un dossier 
específic (imprès i al Moodle) sobre els següents continguts: 

● El segle XVIII: la crisi de l’Antic Règim 
● Revolucions liberals i moviments nacionalistes (1789-1871)  
● La industrialització de les societats europees 
● L’època de l’imperialisme 
● La Primera Guerra Mundial i La Revolució russa (1914-1939)  
● Crisi de las democràcies i Segona Guerra Mundial (1919-1945) 

aquest dossier suposarà el 40% de la nota de l’alumnat del grup classe i 
el 50% en el cas de l’alumnat PI. 
 
L’alumnat aprovat no ha de fer cap tasca durant l’estiu. 
 
 

Tecnologia  

Llengua 
Francesa 

4rt ESO 
  
A fi de començar el curs vinent amb millor base, caldrà llegir un llibret de               
lectura, que es pot comprar a la llibreria (FNAC etc). 
“Alex Leroc, journaliste: Les statuettes”, Christian Lause, éditions        
Maison des Langues, ISBN 978-84-8443-399-6 
Es lliurarà un resum del llibre, per capítols, en català o francès, el mes              
de setembre i comptarà com a primera nota del curs vinent. 
Si per aquelles coses no trobéssiu el llibre (cal buscar-lo primer de            
tot!!!!), poseu-vos en contacte amb el professor: 
josepmcascante.prof@institutmontserratcolomer.cat 
 

Educació 
Física 

 

 


