
4t ESO BCDE

MATÈRIA PROPOSTA ACTIVITATS ESTIU RECURS

CATALÀ

Dins del marc del cinquantenari de la mort de Josep Carner, us proposo que busqueu informació 
sobre la seva vida i la seva trajectòria, i que us llegiu alguns dels seus poemes. Després busqueu 
informació sobre el Noucentisme i els seus ideals estètics, i intenteu aplicar-los i reconèixer-los en 
l'obra que hàgiu llegit. Per últim, busqueu informació sobre la institució política del moment, la 
Mancomunitat, i les millores que aquesta va voler introduir a Catalunya en tota mena d'àmbits (obra 
social, obra civil, cultura...). En definitiva feu la vostra pròpia reflexió sobre la relació entre l'art i la 
societat.

webgrafia. paraules clau: Josep 
Carner, Eugeni d'Ors, Noucentime, 
Mancomunitat.

CASTELLÀ 

1.-Realiza un esquema que contenga un panorama completo de los movimientos literarios/autores y 
obras que ofrece tu libro de texto, desde el s XVIII hasta la literatura hispanoamericana.

2.- Haz otro esquema que muestre en toda su variedad y complejidad la Oración Compuesta.

- Recomendamos la lectura Un amor para Evan, de Gi Maelys. El alumnado interesado en leer este 
libro puede pedir la versión digital enviando un correo electrónico a ogutier8@insjoaquimmir.cat

Libro de texto.

ANGLÈS
Participar al padlet que activaré al Google Classroom, per fer mural #Blacklivesmatter. (text 
argumentatiu)

Google classroom
Consultes al correu: 
dmunoz8@insjoaquimmir.cat

FRANCÈS Poseu-vos en contacte amb el professor.



MATEMÀTIQUES 

Lectura recomanada: EL ENIGMA DE FERMAT de SIMON SINGH.  Per repassar i/o anar avançant 
continguts, a la xarxa teniu un nombre gairebé illimitat de recursos. Jo recomano per exemple la web 
https://lasmatematicas.eu/ on podeu trobar apunt, exercicis amb solució així com articles 
interessants i/o de curiositat matemàtica.

CIÈNCIES SOCIALS 
Per repassar els continguts d'aquest curs, a part de consultar el llibre, pots veure en aquesta pàgina 
web: http://www.claseshistoria.com/; tots els temes (a través de textos, mapes, vídeos, etc)

EDUCACIÓ FÍSICA Poseu-vos en contacte amb el professor.

CULTURA I VALORS 
Grups B i D: Lectura de Si esto es un hombre. Autor: Primo Levi. El podeu trobar en pdf. al Moodle 
(ESO-Ciències Socials-Filosofia-Tema 3) 

OPTATIVES

BIOLOGIA

Podeu trobar vídeos i recursos interactius relacionats amb la BG de 4t als següents enllaços.                                                                                                                                         
a) Vídeos (buscar-los, segons els casos, per temes, àmbits o nivells):
http://blogs.ccma.cat/quequicom
http://www.edu3.cat/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-cazador-de-cerebros/
b) Materials i recursos interactius:
https://www.recercaenaccio.cat/
http://www.edu365.cat/eso/bio_geo/

ECONOMIA

Del llibre de text, podeu per una lectura tranquil·la i atenta dels apartats saber-ne més de: (pàg. 33)
Telefònica: Història d'una privatització, (pàg 61)   L'estalvi familiar: Noves perspectives, (pàg 94)   Les 
fonts de finançament,(pàg 147)  Eines més destacades per assolir l'objectiu de l'equitat i del benestar i 
desenvolupament social.  

Llibre de text d'economia.



TECNOLOGIA

Aquí teniu un calaix de sastre amb una proposta ben variada d’activitats. Trieu i remeneu.
1. Control programable. Moodle --> tema 5. Placa Rudolph: tasques de programació / 
simulació proposades.
2. Vols practicar el disseny d’habitatges amb Sweet Home 3D? Tecnologia 4t d’ESO 
(llibre digital de l’ed. McGraw Hill: unitat 1, pàg. 6). 
3. Esforços i estructures (revisió continguts 3r d’ESO). Moodle --> tema 8.
- Lectura atenta de les presentacions “Tipus d’esforços” i “Les estructures”.
- Hot Potatoes “Esforços i estructures”.
4. Construcció. Moodle --> tema 9.
- Lectura atenta de les presentacions “Construcció 1, 2, 3, 4 i 5”.
- Hot Potatoes “Materials i elements de la construcció (parts 1 i2)” i “Materials i elements de 
la construcció (parts 3, 4 i 5)”.

FÍSICA I QUÍMICA Repassar formulació inorgànica de compostos binaris i iniciar compostos ternaris. llibre de text . Ed Casals

LLATÍ Poseu-vos en contacte amb el professor.

VISUAL I PLÀSTICA Poseu-vos en contacte amb el professor.

MÚSICA
Us animo a seguir tocant cançons amb el vostre ukulele. Ja sabeu que Youtube és una font inesgotable de 
tutorials i cançons.

Youtube

INFORMÀTICA

Seguretat Informàtica. A partir d'allò que hem comentat a classe a les jornades de Seguretat i Identitat 
Digital, i dels següents vídeos, reflexionar sobre el nostre ús dels ordinadors i telèfons mòbils i com 
podríem millorar la seguretat als nostres dispositius.

Chema Alonso: 'Internet no se creó como una herramienta híper segura'
https://www.youtube.com/watch?v=hpF7LhMXu5I
Tu iPhone es tan (in)seguro como tu Windows
https://www.youtube.com/watch?v=DbqkBAjId_U

Youtube
Telèfon Mòbil / Ordinador



FILOSOFIA
Lectura de El nacimiento de la Filosofia. Autor: Giogio Colli. El podeu trobar en format  pdf al Moodle 
(ESO-Ciències socials-Filosofia-Tema 1).


