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Llengua 
catalana 

 
Quadern d’estiu 

Us recomanem que feu les activitats del 

Quadern d’estiu. Llengua catalana 4t d’ESO de l’editorial 
BARCANOVA 

Llibres de lectura 

La lectura prescriptiva per a la matèria comuna de Llengua 
catalana i literatura de primer curs de batxillerat és: 

Joanot MARTORELL, Tirant lo Blanc. Editorial Laertes. (A cura de 
Jordi Tiñena) 

Enllaços 

Si us agrada navegar i voleu millorar la vostra competència 
lingüística, visiteu les pàgines d’aquestes adreces: 

1. Serveis i Recursos lingüístics 

enlloc.com: portal d'informació general i específica sobre 
llengua catalana. Jocs de llengua. Cercadors. Recull de 
premsa. http://www.enlloc.com 

2. Diccionaris 

PDL. Portal de dades lingüístiques. Diccionari 
normatiu de la llengua catalana. IEC. Consultes en 
línia. http://pdl.iec.es 

Gran Diccionari de la Llengua. Gran Enciclopèdia 
Catalana. Consultes en l ínia. 
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm 

Diccionari Català - Valencià - Balear. Edició 
electrònica del diccionari d'A.M. Alcover i F. de B. 
Moll. http://dcvb.iecat.net 

Diccionaris de la Gran Enciclopèdia Catalana. 
Hiperenciclopèdia. Dídac. Diccionari multilingüe. Consulta 
en línia per a usuaris de la xtec. 
http://www.xtec.es:8800/usuaris/grec 

3. Aprendre català (exercicis de llengua): 
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http://www.edu365.com/eso/muds/catala/index.htm 

http://www.edu365.com/eso/muds/catala/dictats/dictat/
005/index.htm  

http://www.edu365.com/entrena/index.htm  

 3. Vídeos 

 Fundació Videoteca dels Països Catalans. Vídeos educatius. Viure 
i escriure, videoteca de literatura catalana. 
http://personals.ip.ictonline.es/%2bvideoteca 

4. Jocs 

Jocs en català. Jocs en línia. Webs d'interès. 
Informació sobre jocs en català. Del CNL. 
http://www.cpnl.org/jocs/index.htm 

5. Mitjans de comunicació 

Avui. Edició digital d'aquest diari. Cercador per 
paruales. Hemeroteca. http://www.avui.com 

Catalunya informació. Servei de notícies de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. 
Documents d'àudio. 
http://www.catalunyainformacio.com 

Catalunya Ràdio. Grup d'emissores de Catalunya 
Ràdio. Ràdio en directe. http://www.catradio.com 

Diari de Balears. Edició digital d'aquest diari. 
Cercador per paraules. Informació de les Illes 
Balears. http://www.diaridebalears.com 

Diari de Girona. Edigió digital d'aquest diari. 
Notícies i guia virtual de les comarques gironines. 
http://www.diaridegirona.es 

El 9 nou. Edició digital d'aquest diari. Notícies del 
Vallès, l'Osona i el Ripollès. 
http://www.el9nou.com/index1.html 

El Temps. Setmanari d'informació general. Temes 
principals de cada secció. http://www.eltemps.net 

L'Ebre digital. Setmanari independent d'informació 
general de les Terres de l'Ebre. 
http://www.readysoft.es/ebre 

Regió 7. Edició digital d'aquest diari. Fòrum jove 
escolar. Notícies de portada de les comarques 
centrals de Catalunya. http://www.regio7.com 
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Segre. Edició digital d'aquest diari. Informació de 
les comarques de Lleida. Cercador per paraules. 
Radio en directe. 
http://cat.lleida.com/index_segre.html 

TVC Online. Web de la Televisió de Catalunya. 
Informació dels canals. Club Super3. Notícies. 
Serveis. http://www.tvc.es 

Vilaweb. Diari electrònic. Edició digital del diari El 
Punt. Diari de l'Escola. Servei de notícies 
d'EuropaPress. Canal temàtic de literatura. 
http://vilaweb.com. 

www.gencat.cat 

Cercar Dictats en línia 

Dictats de nivell intermedi 

Dictats de nivell de suficiència 

Dictats de nivell superior  

 

Llengua 
castellana 

Llegir el següent llibre: 

La comprensió escrita de la lectura s’avaluarà  

 amb  una prova escrita que formarà part de l’  

avaluació inicial del proper curs 2020/21 i es  

durà a terme entre els dies 28 de setembre i 9  

d’octubre. 

NAVARRO, Julia (2013). Dime quién soy. 

Barcelona: Plaza & Janés Editores 

isbn 978-84-013-3755-0 

 
 
 
 
 

Anglès 

Llegir algun dels següents llibres proposats i resoldre totes les 
activitats del llibre. Les activitats les podeu lliurar en paper al 
setembre al professorat corresponent: 
1.Land of my Childhood. Stories from South Asia. Ed. Oxford. 
(Stage 4). ISBN 9780194204453 
2.Treasure Island. Ed Oxford.(Stage 4) 
ISBN 9780194621144 
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Matemàtiques 

Si us voleu entretenir us passo una sèrie de jocs  
matemàtics, el que heu de fer, a part de divertir-se, és  
trobar l’estratègia guanyadora  
 
https://c2em.feemcat.org/wp-content/uploads/actes/2W

103.pdf  
 
Si us agrada la lectura podeu llegir 
- El Dimoni dels nombres de Hangs Magnus  
Enzensberger de l’editorial Barcanova que us ajudarà a  
entendre alguns conceptes matemàtics de forma 
 entretinguda 
- L’home que calculava de Malba Tahan de l’editorial La 

Magrana de butxaca 

 

Ciències 
socials 
 
i 
 
Cultura i 
Valors 
 
 
i 
 
Religió 
 
 

DE MANERA GENERAL... 
El professorat del Departament de Ciències 
Socials recomana per a l’estiu unes activitats totalment 
obertes i suggereix les següents propostes: 
  
a) Itinerari d’un viatge o sortida, on podeu descriure el paisatge 
o algun aspecte de 
patrimoni artístic, històric, medi ambiental,… 
  
b) Comentari d’una pel·lícula amb contingut històric, o bé que         
tracti sobre les relacions humanes. Podeu presentar la fitxa         
filmogràfica i a continuació destacar el tema del qual tracta.         
També descriure els protagonistes i comentar alguna escena        
interessant. Finalment, fer una valoració i dir si val la pena          
recomanar-la. 
  
c) Treball sobre un llibre. Després de llegir un llibre, podeu fer un            
treball on presenteu la fitxa bibliogràfica, el tema que tracta, l’          
estructura, els personatges. Finalment, els comentaris o      
suggeriments. També podeu buscar informació sobre l’autor,      
l'època, etc. 
  
d) Fer una recerca sobre un tema que us interessi. Busqueu           
informació a llibres, webs, etc. Després de llegir i pensar per          
posar ordre a les idees, caldrà fer un esborrany per poder          
delimitar el camp d’estudi. Assessoreu-vos en persones que        
coneguin el tema. A continuació ja podreu iniciar la redacció. 
  
e) La visita a un museu. Si entreu en un museu amb els vostres              
pares intenteu fer un itinerari propi o proposat pel museu i lligar            
les peces en el seu context. També podeu analitzar l’obra d’art          
que us hagi agradat més i intentar explicar-la (el material del           
qual està feta, la seva simbologia, la composició…), o podeu fer          
un resum del mateix museu amb les obres que us hagin semblat            
més interessants. 
  
Algunes observacions a tenir en compte: 

https://c2em.feemcat.org/wp-content/uploads/actes/2W103.pdf
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· Se suggereix fer almenys una de les propostes, encara que molt           
millor fer-ne un parell. 
  
· No es marca cap extensió. Cadascú ha de saber quina és            
l’explicació que es proposa fer. 
  
· Podeu comprar llibres, pel·lícules, etc.; però no és necessari: els           
podeu trobar a la biblioteca municipal o bé a la de l’Institut.            
També, i això és molt interessant en la situació en la qual ens             
trobem, podeu accedir amb el vostre mateix compte de la          
biblioteca pública a la biblioteca virtual: 
  
https://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index 
  
on trobareu llibres, pel·lícules, música, etc. 
  
MÉS EN PARTICULAR... 
  
Al lloc web del Departament de Ciències Socials: 

  

https://sites.google.com/a/instorredembarra.cat/depcsocials/es

tiu-20 

  
també accessible des de la pàgina de l’institut: 
  
https://agora.xtec.cat/iestorredembarra/  
(Menú/Departaments/Ciències Socials) 
  
trobareu suggeriments de temes i vincles per explorar de         
diferents matèries del departament. 
  
També trobareu indicacions més concretes per als alumnes que 
han cursat 
aquest curs 2019-20 les matèries d'Emprenedoria 
de 3r i 4t d'ESO. 

 
 
 
 
 

Física i 
Químic
a 

 
 
 
Troba 10 notícies a l’estiu relacionades amb la física i química i 
analitza-les des del punt de vista científic. 
 
Fes les dos activitats del pdf: una sobre el moviment i l’altra sobre 
la protecció solar. 
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Educació física 

Mantenir la vida activa i esportiva durant l’estiu. Aprofitar per 
quedar i organitzar activitats tant individuals com amb amics a 
l’aire l’aire lliure. Fer un mínim de 30min d’activitat física al dia, 
menjar, hidratar-se i descansar correctament. 

 
 
 
 
 

 
Visual i 
plàstica 

 

Tria dos llibres dels que us han proposat en altres matèries com a 

feina de consolidació. 

Realitza el disseny d'una nova portada per cadascun dels 2 llibres. 
Aplica els conceptes que has après a classe: composició, color, 
tipografia...  

La tècnica és lliure: dibuix, pintura, collage, fotografia, dibuix 
digital...  

Al setembre pots lliurar els dissenys en paper o en format digital al
professorat corresponent. 
 

 
 

Tecnologia 

Feu un bon ús de les noves tecnologies, i passeu un bon estiu! 

Biologia i 
Geologia 

Des del departament de ciències naturals us oferim diverses        
propostes educatives que us permetin continuar aprenent al llarg         
d’aquest estiu. 

- Acompanya els teus pares o familiars a comprar. Fixa’t en els            
productes que compreu. On estan fabricats? A prop de         
Torredembarra o ben lluny? Quines conseqüències creus que       
té això pel medi ambient? Què és millor per al planeta,           
consumir productes de proximitat o productes produïts a       
centenars o milers de quilòmetres? 

- Si aneu de vacances en un entorn on hi trobeu curiositats             
geològiques (penya-segats, roques amb formes estranyes,      
esllavissades, etc.), feu-ne fotografies i escriviu-ne un text        
explicatiu per ensenyar-les als vostres companys al setembre. 

- En aquests dies, possiblement visitareu algun lloc on apareguin          
plantes que no havíeu vist mai. Esbrineu a quina espècie         
pertanyen, si són autòctones o al·lòctones, i quines adaptacions al          
clima presenten (al fred, a les altes temperatures, a la sequera, a            
la salinitat, etc.) Si us quedeu a Torredembarra podeu fer aquesta           
activitat amb la vegetació de l’espai natural dels Muntanyans. 

Podreu lliurar aquestes propostes un cop us reincorporeu a         



l’institut al setembre. 

Gaudiu de l’estiu! 

 
Cultura i valors Vegeu Socials. 

 



 

Religió Vegeu Socials. 

 
 
 

Filosofia 

Llegir els temes 13 i 14 del llibre i fer les activitats de l’apartat 

Recapitulem. 

També es poden triar altres temes del llibre que no hàgim pogut 

treballar a classe. 

 
 
 
 

Llatí 

Activitats proposades als alumnes que tinguin previst cursar        
l’assignatura de llatí a Batxillerat: 
 

- Per al manteniment de l’assignatura: repassar els      
continguts de llengua adquirits durant el curs a través dels         
materials penjats a la pàgina web i les lectures del llibre de            
text dels apartats “Colloquium” i “Narratio” (de la unitat 1          
a la 6) També podeu practicar amb els exercicis del web          
http://www.luduslitterarius.net/ 
 

- Continguts culturals: podeu visionar el documental que      
ens ha quedat pendent “El calendari de la fi del món” i la            
pel·lícula “Gladiator”, que trobareu a la carpeta       
compartida del drive amb el material del 3r trimestre. Si us          
interessa veure alguna pel·lícula més de la saga Percy         
Jackson, també l’hi trobareu. 

 
- Lectures recomanables: si us agrada llegir novel·la de 

misteri podeu optar pels llibres “L’esclava de blau” de 
Joaquim Borrell i la seva continuació “La llàgrima 
d’Atenea”, i la novel·la “El somni de Tàrraco” de Xulio 
Ricardo Trigo.  

Emprenedoria Trobareu la feina al lloc web del departament de Ciències socials: 

https://sites.google.com/a/instorredembarra.cat/depcsocials/e

stiu-20 

  

també accessible des de la pàgina de l’institut: 

  

https://agora.xtec.cat/iestorredembarra/  

(Menú/Departaments/Ciències Socials) 
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