
ACTIVITATS D’ESTIU 4T D’ESO DEF 
– ITINERARI CICLES – 

 

A continuació tens un llistat d’activitats per a practicar alguns dels continguts del 

curs, són activitats voluntàries i independents entre sí pots escollir fer-les totes o 

només les que et semblin més interessants. En cas que les facis pots entregar-les al 

departament de matemàtiques al setembre. Per accedir hauràs de fer clic als 

diferents enllaços que hi ha la descripció de les activitats. Identificaràs els enllaços 

perquè sempre apareixen de color blau i amb una línia a sota de les paraules. 

 

Activitat 1. Escape room online 

Per a jugar simplement necessites un ordinador amb connexió a internet, amb el 

mòbil no podries visualitzar la major part del contingut i no tot està en la web. Et 

recomanem també tindre a mà paper i llapis per a poder prendre anotacions i 

resoldre enigmes. Al llarg del joc haureu d'utilitzar diferents xarxes socials per 

aconseguir pistes. Entra al següent enllaç i llegeix bé les instruccions. 

 

Activitat 2. Funcions intruses 

En aquesta activitat et proposem un grup de quatre imatges de funcions lineals. 

Una d'elles té alguna cosa que la fa diferent de les altres, alguna característica que 

les altres tenen en comú i ella no. El teu objectiu es trobar quina és i perquè. Pots 

comparar les teves respostes amb les dels teus companys i descobrir que hi ha 

motius per a descartar cadascuna de les quatre. Seràs capaç de fer-ho? 

 

Activitat 3. Quant val l’autocar? 

En aquesta activitat volem saber quant ens costarà, per a cada persona, anar 

d'excursió amb autocar per arribar fins al sud de França. Després de mirar diferents 

preus, ens interessa llogar un autocar que ens costarà 540€. Com variarà el preu en 

funció dels alumnes que vagin al viatge? T’animem a comprovar-ho retallant 

rectangles i també utilitzant el Geogebra. Aquí tens l’enllaç de l’activitat. 

 

Activitat 4. Creixement exponencial 

Amb la pandèmia del COVID-19 segur que heu sentit a parlar molt del creixement 

exponencial de l’epidèmia però, què vol dir exactament? Amb aquesta activitat us 

proposem veure un parell de vídeos i resoldre algunes qüestions que hi tenen a 

veure per arribar a entendre el creixement exponencial. A més a més coneixeràs 

una antiga llegenda sobre els escacs i aprendràs a utilitzar el full de càlcul. 

https://juegaencasa.exitroomescape.com/game/apocalipsis-higienico/
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-mates-take-away/3r-i-4t-deso/funcions-intruses?authuser=0
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-mates-take-away/3r-i-4t-deso/quant-val-lautocar?authuser=0
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-mates-take-away/3r-i-4t-deso/creixement-exponencial?authuser=0

