
 
 

TASQUES RECOMANABLES (4t ESO) 

 
MATÈRIA 

 
TASQUES 

Llengua catalana Quadern Primeres errades. Editorial Text-La Galera. Feina voluntària. 
Aconsellable per als alumnes que volen fer batxillerat. (Demanar solucionari a 
la professora) 
Lectura voluntària d'aquestes dues novel·les: 1) Quim / Quima de CAPMANY, 
M. Aurèlia. Editorial Males Herbes (2018) i 2) La pell freda de SÀNCHEZ 
PINYOL, Albert. Editorial La Campana Llibres (2017). 

Llengua castellana Recibiréis una lista de sugerencias (lecturas y más) de parte de vuestro 
profesor. 

Matemàtiques Feina voluntària.  Fer un quadern d’estiu de repàs de matemàtiques de 4t 
d’ESO que tingui solucionari.  Un cop fet corregir-ho. 
Pot ser de qualsevol editorial però aconsellem Barcanova ja que és la mateixa 
editorial que s’ha utilitzat durant el curs. 

Biologia i Geologia ( Optativa) Activitats 4t Biologia i Geologia  

Física i Química ( Optativa) 4t d’ESO – OPTATIVA FQ 

-Dossier d’activitats de física o química segons l'itinerari batxillerat  (enviat 

per correu als alumnes) 

-Llibre de lectura: Or per a la llibertat - Izquierdo i Aymerich, Mercè i 

Izquierdo i Aymerich, Anna 

 

https://drive.google.com/file/d/19g8PvVk5tcnIK-w34wxDhY6DYl6Mc4Vr/view?usp=sharing


 
Llengua anglesa - Activitats d’estiu: Anglès 

-  
Cultura Clàssica → Ja que us agraden les sèries i les pel·lícules, us en recomano unes 

quantes: 
 

- Roma (Sèrie) 
- Troya 
- Gladiator 
- Espartaco 
- Immortals 
- Furia de Titanes 
- Ira de Titanes 
- Àgora 

Ciències Socials → Recordeu quan vam anar als Cinemes Sucre a veure “1917”? Oi que 
va anar molt bé per entendre allò que vam explicar a classe? Doncs us 
deixo unes quantes recomanacions de sèries i pel·lícules que us poden 
agradar: 
 

- Hermanos de Sangre (Band of Brothers) Sèrie 
- Salvar al soldado Ryan 
- Black Hawk derribado 
- El pianista 
- El Hundimiento 
- La ola 
- Napola 
- La lista de Schindler 
- Operacion Valquiria 
- Salvador 

https://drive.google.com/file/d/1WkM9PH9DBNp4pXpE1_1KjccbzQLEvWl8/view?usp=sharing


 
- Tierra i Libertad 
- 13 Rosas 

E.F. → Fer activitats al medi aquàtic. 
→ Fer activitats a la natura. 
→ Fer activitats amb música. 

Emprenedoria Llegir i resumir tres documents que rebreu de part de la professora. 

Llegir  el document  "Aprèn a estructurar el pla d'empresa"  de la pàgina  

edu365.cat   ESO  Matèries optatives  economia i emprenedoria  i fer un 

esquema dels punts que s'han de tenir presents a l'hora d'estructurar una 

empresa. 

Optativa Francès Activitats d’estiu: Francès 

  

 

 

 

http://edu365.cat/
https://drive.google.com/file/d/1aHS_Jnsg-M47ddZBxMM9lt4l9BlOu6xo/view?usp=sharing

