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Llengua 
anglesa
(Recuperacions  I
deures)

-Acabar els temes 7,8 i 9 del Digital book i del workbook. Llegir i
realitzar les activitats del 2on llibre
del reading que van comprar a principi de curs.
-A la página web de Burlintong Books:
http://www2.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87
En  aquesta  pàgina  pots  entrar  a  l’enllaç  del  teu  llibre  de  text
Passport de 4º i tens exercicis de repàs,
pràctiques d’exàmens i d’altres activitats:
http://www2.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=159
Pels  que  han  fet  dossier  adaptat  realitzar  el  dossier  penjat  al
Moodle amb el títol “English summer
work”,imprimir-lo i  presentar-ho el 1er dia d'inici  del curs escolar
2015-16.

Ciències
Socials

Dossier lliurat a l’alumne amb les notes, que s'haurà d'entregar el 
dia de l'examen. 
Examen. 

Llengua
catalana

UNITAT 1
Llengua parlada i normativa escrita.
Adequació i precisió lèxica.
Accentuació.
Literatura catalana de l'Edat Mitjana: Ausiàs March, Tirant lo Blanc,
Ramon Llull i Bernat Metge.
UNITAT 2
El text argumentatiu
El SN
Sinonímia
Ús de la dièresi
UNITAT 3
La conversa formal (col·loqui, debat i entrevista)
El SV
Antonímia
Vocals A/E
El segle XX. El Modernisme
UNITAT 4
CD i CI (funció i substitució pronominal)
Polisèmia
Vocal O/U
El segle XX. Noucentisme i l'avantguardisme
UNITAT 5
CPreposicional, CCircumstancial. Substitució pronominal.
Homonímia
S/SS/Z/C/Ç
UNITAT 6
La carta i el correu electrònic.
C Atributiu i el C Predicatiu. Substitució pronominal.
Lèxic: oficis i professions.
G/J; X/IX; TX/IG.
El segle XX: narrativa de postguerra.
UNITAT 7
La sol·licitud i el currículum.
Les combinacions pronominals.



Lèxic: l'empresa i el comerç
B/V; P/B; T/D; C/G
El segle XX: el teatre de postguerra.
UNITAT 8
Els impresos, les notes, les convocatòries, les actes de reunió i els
avisos.
L'Oració composta. Coordinació, subordinació i juxtaposició.
Lèxic: l'Administració.
La h. La r final.
UNITAT 9
La diversitat lingüística a Europa i al món.
L'oració subordinada substantiva.
Lèxic: els esports.
M/N/MP; L·L

Educació 
èticocívica

Presentar les activitats de comprensió lectora del llibre “El secret
del  meu turbant”  +  prova  escrita.  Indicacions  i  material  al  curs
Moodle d’ “Ètica de 4t d’ESO”

Educació Física Proves  de  condició  Física  (Test  de  Cooper,  Llançament  pilota
medicinal, Salt Horitzontal, Cursa de 40 m.).
Examen teòric (Temes 2-3-5-6-7-8-9-10-11-13).

Biologia Dossier penjat al moodle de la matèria que s'haurà d'entregar el
dia de l'examen.
Examen.

Matemàtiques Teorema de Pitàgores. 

•     Utilització  del  teorema  de  Pitàgores  en  la  resolució  de

problemes geomètrics i de la vida quotidiana.

Àrea de polígons i de figures circulars.

Obtenció de l’àrea de paral·lelograms, de triangles i de polígons

regulars.

•     Càlcul de l’àrea de figures circulars.

Càlcul de l'àrea i del volum de prismes, piràmides, cilindres i cons.

Aplicació del teorema de Pitàgores a l'espai per calcular longituds

d'elements en cossos geomètrics.

Resolució de problemes geomètrics fent ús de les propietats dels

cossos geomètrics.

Teorema de Tales

Criteris de semblança 

Càlcul de la raó de semblança de dues figures (*)

Aplicacions del teorema de Tales en contextos diferents (*)

Resolució de problemes de semblança de triangles amb els criteris

(*)

Utilització de la semblança per obtenir mesures indirectes. (*) 



Anàlisi  de la precisió, l’exactitud i l’error en situacions de mesura.

(*)

Càlcul d’àrees (*)  i volums de figures semblants mitjançant la raó

de semblança.

Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats  per a obtenir
mesures i fer estimacions raonables (*)

Utilització d’escales (*)

Raons trigonomètriques d’un angle.  (*)

Utilització de la calculadora per trobar-les (*) 

Relació fonamental de la trigonometria.    (*) 

Ús de les relacions trigonomètriques per determinar longituds  (*) i

mesures d’angles. 

Resolució de triangles rectangles coneguts dos dels costats, o un

costat i un angle agut.  (*)

      Càlcul de l’àrea d’un triangle,coneguts dos dels costats i l’angle

comprès. 

      Utilització  de  la  trigonometria  per  resoldre  problemes

geomètrics  reals (*)

Aplicar  tècniques,  instruments  i  fórmules  trigonomètriques

apropiats  per a obtenir  mesures i  fer  estimacions raonables

(*)

Comprensió dels nombres i les diferents formes de representació
(*)

Expressió i operacions de nombres en notació científica (*)

Determinació dels conjunts numèrics als que pertany un nombre 

Càlcul de l’expressió decimal d’una fracció(*)

Obtenció de la fracció generatriu d’un nombre decimal.

Els nombres racionals i els irracionals com ampliació dels conjunts

numèrics  (*)

Reconeixement  (*) i construcció de nombres irracionals

Representació  gràfica  dels  nombres  racionals  (*)  i  irracionals

damunt la recta.

Valoració de la utilitat dels nombres reals en diversos contextos (*)

Potències de base real i exponent enter(*) Obtenció del valor d’una

potència de base real i exponent enter (*)

Radicals. Radicals equivalents. 

Obtenció de radicals equivalents a un de donat



Expressió d’un radical com a potència i al reves (*)

Relació entre els  nombres irracionals  i  les potències d'exponent

fraccionari (*)

 Relació entre el càlcul amb potències d'exponent fraccionari i el

càlcul amb radicals (*)

Operacions  amb radicals (*)

Racionalització

Operacions amb polinomis  (*)

Realització d’operacions bàsiques amb polinomis  (*)

Aplicació de la regla de Ruffini per dividir un polinomi entre (x-a) (*)

Arrel d’un polinomi   

Interpretació del concepte d’arrel d’un polinomi.

Obtenció de les arrels enteres d’un polinomi a partir dels divisors

del terme independent (*) 

Factorització de polinomis 

Fracció algebraica

Simplificació de fraccions algebraiques

 Realitzacions d’operacions amb fraccions algebraiques

Resolució d’equacions de primer, segon grau i biquadrades, (*)

Resolució  d’equacions  irracionals,  factoritzades  i  amb  fraccions

algebraiques.

Resolució d’inequacions de primer grau (*)

Resolució de problemes reals amb equacions  (*)

Plantejar i resoldre problemes amb inequacions.

Resolució  de  sistemes  lineals  de  dues  equacions  amb  dues

incògnites pels mètodes d’Igualació, substitució i reducció. (*)

Resolució de problemes reals amb sistemes d’equacions   (*)

Física i Química FÍSICA

EL MOVIMENT

 Aprendràs a descriure els  moviments amb les magnituds
característiques. 

 Estudiaràs els conceptes de velocitat i acceleració. 



 Seràs  capaç de  descriure  un  moviment  rectilini  uniforme
(m.r.u.),  un  moviment  rectilini  uniformement  accelerat
(m.r.u.a.)

LES FORCES

 Sabràs quines són les forces fonamentals que hi ha en la
natura.

 Comprovaràs  quins  són  els  efectes  que  provoquen  les
forces en els cossos.

QUÍMICA

   LA MATÈRIA

 Coneixer  els  elements  que  formen  el  nostre  entorn  i
distingir si són elements o compostos

 Utilitzar i conèixer la taula periòdica per obtenir dades dels
nostres elements. 

 Conèixer  l'evolució de l'idea de model d'àtom al llarg del
temps. Explicaràs les diferències en el model atòmic actual
i els models anteriors.

 Saber la distribució dels electrons en un àtom.

 Aplicar  el  model  d'àtom  per  donar  les  característiques  i
propietats  dels  elements  químics. Coneixeràs  com  es
distribueixen els electrons al voltant del nucli atòmic.

LA TAULA PERIÒDICA I L'ENLLAÇ

 Recordaràs quins  són els  models  atòmics utilitzats  en la
història. 

 Recordaràs quines són les partícules que formen els àtoms
de tots els elements químics. 

 Explicaràs les diferències en el  model atòmic actual i  els
models anteriors. 

 Coneixeràs com es distribueixen els electrons al voltant del

nucli atòmic.

http://agora.educat1x1.cat/insmontserratcolomer/moodle/course/view.php?id=282&section=1


LA REACCIÓ QUÍMICA

 Explicaràs  les  reaccions  químiques  amb la  teoria  de  les
col·lisions.

 Comprendràs el significat de la velocitat d'una reacció i els
factors que hi influeixen, i seràs capaç d'explicar-los.

 Sabràs  quina  és  la  unitat  que  s'utilitza  en  química  per
expressar la quantitat de substància, el mol.

 Faràs càlculs estequiomètrics en massa, en volum i  amb
dissolucions.

 Estudiaràs les característiques dels àcids i de les bases, la
mesura del pH i les reaccions de neutralització.

NOMENCLATURA INORGÀNICA

 Compostos binaris

Llatí I. Continguts lingüístics

Anàlisi i traducció de textos molt senzills.

II. Continguts culturals

El déus de Roma.- El calendari romà.- L'amfiteatre.- 
L'organització política de la República Romana.- Els 
aqüeductes.- Els arcs de triomf.

NOTA: Els alumnes hauran de disposar de quadres
de les cinc declinacions i del present, el pret. impf. i el 
futur impf de totes les conjugacions.

Llengua 
francesa 
(deures estiu)

Pels  alumnes  que  continuaran  estudiant  Francès  el  curs
vinent al Batxillerat hi ha deures d’estiu.
Estan  al  moodle.  És  el  curs  anomenat  “Llengua  francesa  4rt
d’ESO”  i  el  tema 3 és  el  que pertany al  curs actual.  El  deures
d’estiu  estan  a  dalt  de  tot  del  curs.  Heu  d’imprimir  els  dos
documents , realitzar les activitats, enquadernar-ho, i  portar-lo el
primer dia de classe de setembre, comptarà com a 1a. nota del
curs vinent.


