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DEURES ESTIU 4t d’ESO. CURS 20-21

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Per entrar amb bon peu al Batxillerat i repassar continguts gramaticals i ortogràfics, us

recomanem practicar aquests aspectes a través dels següents enllaços. Trobareu activitats

online, de tipus autocorrectives, i d’altres que us podreu descarregar i fer. També podeu

aprofitar el vostre llibre de text de català, en el cas que el tingueu.

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_b.html

http://www.auladecatala.com/gramatica-i-us/

http://www.auladecatala.com/verbs-irregulars1/

http://www.auladecatala.com/verbs-irregulars2/

http://www.auladecatala.com/substitucio-de-complements-verbals-per-pronoms-febles/

https://exerciciscatala.cat/index.html

http://www.xtec.cat/~mibanez1/exerci.html

https://usuaris.tinet.cat/aragones/gramaticat/sintaxi.htm

http://insfortpius.cat/wp-content/uploads/QUART_1tr_RECU1.pdf

(PDF per descarregar)
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Recomanem la lectura d’un llibre en català, que tingueu per casa o pugueu agafar de la

biblioteca del poble. D’aquesta manera, també treballeu vocabulari, ortografia, puntuació,

etc.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Para iniciar Bachillerato con el contenido de la materia fresco, os recomendamos repasar el

contenido gramatical y ortográfico. Para ello os adjuntamos diferentes enlaces donde

aparecen todo tipo de ejercicios online y descargables. Asimismo, podéis aprovechar el libro

de texto de castellano para repasar.

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/cuaderno-de-verano-RECUPERACION-

LENGUA-4%C2%BA-ESO.pdf

http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm ( Ortografía)

https://sintaxis.org/oracion-compuesta/ejercicios-resueltos/(Repasar las oraciones compuestas)

http://www.materialesdelengua.org/WEB/index_web.htm ( Contenido gramatical, literario y ortográfico)

http://users.jyu.fi/~torremor/cursos/gramatica/001.html ( Contenido gramatical, literario y ortográfico)

Recomendamos la lectura de un libro en castellano para trabajar todas las competencias y

emprender un viaje literario.

El trabajo es opcional, aunque recomendable.

¡Feliz Verano!
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LLATÍ

Lectura de qualsevol adaptació juvenil de 'Les metamorfosis' d’ Ovidi.

LLENGUA ANGLESA

Repassar els continguts realitzats durant el curs i finalitzar el vostre llibre de text.

Com alternativa, poden realitzar un curs intensiu d’anglès a l’EOI de Cornellà.

També es recomana el màxim contacte possible amb la llengua anglesa, sigui mitjançant llibres adaptats

al seu nivell, veure sèries i pel.lícules en versió original, analitzar el vocabulari de lletres de cançons, etc.

HAVE A NICE SUMMER!!

OPTATIVA D’ALEMANY

Es recomana repassar els continguts realitzats durant el curs (i cursos anteriors) i finalitzar els

llibres de text.

També es recomana realitzar mostres de proves oficials del nivell A2 de EOIs i Goethe Institut (hi ha

mostres al Moodle).

També poden realitzar un curs intensiu d’alemany a l’EOI (majors de 14 anys). Cursos

recomanats: B1.1 o B1.2

També és molt recomanable tenir el màxim contacte amb la llengua possible, veure sèries i

pel.lícules en versió original, lectura de llibres adaptats al seu nivell, televisió satèl.lit, etc.

SCHÖNE SOMMERFERIEN!!

OPTATIVA DE PREPARACIÓ AL B1

Acabar totes les activitats del llibre de classe, Destination B1. La tasca resulta especialment útil tant per

aquells que passin a Batxillerat com per a qui pense presentar-se a qualsevol examen de certificació

d’anglès properament, com el FCE de Cambridge.



Es recomana fer aquestes activitats una mica cada dia, treballant les unitats en ordre.

Recorda tenir un diccionari amb tu a l’hora de realitzar les activitats i els dossiers. Cerca les

paraules que no entenguis i elabora un llistat de vocabulari.

HAVE A NICE SUMMER!!

MATEMÀTIQUES

Recomanem repassar els continguts assolits durant el curs amb les activitats fetes al llarg del

vostre llibre de text, sobretot per aquells alumnes que continuen estudiant matemàtiques.

També trobareu al Classroom activitats que us suggerim per aquest estiu i podeu donar un cop

d’ull a les activitats fetes. Desitgem que gaudiu d’un bon estiu.

CIÈNCIES SOCIALS

Per a aquells nois i noies que heu treballat molt, al classroom de l’assignatura trobareu
un llistat de pel·lícules que us ajudaran a consolidar el que heu après aquest curs d’una
manera més relaxada. De cada pel·lícula que visualitzeu, podeu fer-ne una petita
ressenya seguint el model que us facilitem.

Aquesta selecció són materials relacionats amb el temari de 4t i esperem que us
serveixi i us ajudi a gaudir d'unes bones vacances.

Si lliureu la feina al mes de setembre es tindrà en compte, de forma positiva, en la
primera avaluació de l’assignatura d’Història Contemporània de 1r de batxillerat del
curs vinent.

FILOSOFIA

Les activitats de deures voluntaris, per a Filosofia, consisteixen en tractar els tres
temes bàsics de la filosofia: la realitat, les emocions i la justícia. Al classroom de
l’assignatura trobareu les activitats que us proposem.



Si lliureu la feina al mes de setembre es tindrà en compte en l’assignatura de Filosofia
de 1r de Batxillerat.

EDUCACIÓ FÍSICA 

- Per a l’alumnat que no ha assolit la matèria durant el curs: Si aquest curs no has pogut assolir
les competències de la matèria, has de realitzar les tasques penjades al Classroom del curs. La
presentació d’aquestes tasques es farà al setembre, al professorat corresponent d’EF.

Una vegada entregades les tasques en el mes de setembre, se t’informarà de les dates
concretes per a realitzar dues activitats competencials (ha elaborar durant el primer trimestre).
És imprescindible entregar totes les tasques per tenir dret a fer les proves competencials.

Ànim!

- Per a l’alumnat que ha assolit les competències de la matèria (opcional): et proposem que
practiquis esport i ens ho facis saber amb imatges o evidències que t’hagin agradat durant la
pràctica esportiva.

Tot allò que realitzes, ho has d’entregar al setembre. Si fas una bona feina, es tindrà en compte

en la primera avaluació del curs vinent.



BIOLOGIA I GEOLOGIA

Poden fer, voluntàriament, algunes de les propostes de treball d’estiu que trobaran en el

classroom de la matèria de Biologia i Geologia. Donat que el curs següent és batxillerat, es

valorarà positivament el treball d’estiu.

FÍSICA I QUÍMICA:

Poden fer, voluntàriament, un pòster de dones científiques rellevants. El pòster ha de mida

DINA-3 com a mínim, i es valorarà l'originalitat del pòster. Donat que el curs següent és

batxillerat, es valorarà positivament el treball d’estiu.

LLATÍ:
Els alumnes que hagin de recuperar la matèria hauran de fer un dossier que entregaran el dia
de l’examen de recuperació al setembre. Entregaré el dossier personalment.



TECNOLOGIA

L’estiu és un excel·lent moment per preparar-nos per al futur de manera relaxada i amena.
Segur que ja saps que moltes de les feines del futur estaran relacionades amb la programació,
especialment en el camp de les aplicacions mòbils. Una gran manera d’anar-se introduïnt en
aquest camp apassionant és fer un curs d’introducció a AppInventor. Creat al prestigiós centre
de recerca MIT (Massachussets Institute of Technology), aquest és un llenguatge molt
accessible que de ben segur t’interessarà.

Un altre dels camps fonamentals en l’educació competencial és reforçar l’habilitat d’aprendre a
aprendre. I una gran manera de fer-ho és treure’s les castanyes del foc enrolant-te en un
MOOC (Massive Online Open Course).

Anem a unir aquests dos camps en una tasca estival per gaudir entre piscina i piscina. La
Universitat de Hong Kong t’ofereix gratuïtament un curs guiat per vídeo per aprendre
AppInventor. Seràs capaç de completar totes les tasques del curs? Podràs superar els diferents
reptes que et proposarà el teu professor virtual? Només si ho intentes ho sabràs… Enrola-t’hi i
no t’oblidis de fer captures de pantalla després d’haver completat cada lliçó per demostrar que
vas superant tot el que et surt al pas. Endavant!

https://www.coursera.org/learn/app-inventor-android

https://www.coursera.org/learn/app-inventor-android


ECONOMIA

Per repassar els continguts assolits durant el curs recomanem als alumnes fer les activitats

penjades al Classroom del seu curs. Són activitats d’economia per a després de l’ESO,

recomanables per aquells alumnes que desitgen ampliar els seus coneixements en Economia i

preparar-se per estudis relacionats amb l’Administració d’empreses, Microeconomia,

Macroeconomia, Organització d’Empreses o Màrqueting. Però sobretot recomanem que gaudiu

de l’estiu !!!
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EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA (EviP)

● Per a l’alumnat que no ha assolit la matèria durant el curs:

Si aquest curs no has pogut assolir les competències de la matèria, has de realitzar les tasques

penjades al Classroom del curs. La presentació d’aquestes tasques es farà al setembre, al

professorat corresponent d’EViP.

Una vegada entregades les tasques en el mes de setembre, se t’informarà de les dates

concretes per a realitzar dues activitats competencials (ha elaborar durant el primer trimestre).

És imprescindible entregar totes les tasques per tenir dret a fer les proves competencials.

Ànim!

● Per a l’alumnat que ha assolit les competències de la matèria (opcional):

Et proposem que aquest estiu, gaudeix del dibuix i la pintura com una eina per potenciar la teva

imaginació i entrenar als teus ulls a mirar d’altra manera, observant l’entorn. Aquesta proposta

de quadern d’artista compta de  4 apartats .
Al classroom trobaràs el material “ESTIU CREATIU” on podràs consultar les pautes per dur-les a

terme.

Si realitzes alguna de les activitats i la vols compartir amb mi o consultar-me algun dubte o

referències d’artistes, encantada! Envia’m a mfuset@institutmontpedros.cat o bé a la tasca del

classroom creada per a l’ocasió “ESTIU CREATIU”.

Molt bon estiu!

mailto:mfuset@institutmontpedros.cat

