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CURS 4t ESO
Tots els materials, recursos i activitats que trobeu en aquesta pàgina són de caràcter voluntari i no avaluables. Us demanem que aneu fent el 
màxim possible per no perdre el ritme. Per qüestions de temps, no podem oferir-vos una presentació millor. Preguem que accepteu les disculpes.

RECOMANACIÓ A LES FAMÍLIES: prepareu un horari amb els vostres fills de manera compatible amb el vostre confinament (cadascú pot venir 
circumstàncies diferents). Assegureu-vos que dediquen un temps raonable a aquestes propostes. Condicioneu un lloc a casa on els pogueu fer 
un seguiment.  Prioritzeu les activitats en què no calgui ordinador o mòbil. Respecteu l'horari de treball sense interrompre'ls i, en acabat, 
demaneu que us expliquin què han après.

COMPARTIU AQUEST MISSATGE AMB D'ALTRES FAMÍLIES QUE NO L'HAGIN REBUT

MATÈRIA TIPUS
Anglès 4t ESO

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=1998&zoneIndex=3&subMenuIndex=6
Enllaç als audios i exercicis on-line del reader "ALL ABOUT SOUTH AFRICA". Podeu llegir mentre escolteu el llibre. També 
podeu fer els exercicis on-line auto-correctius
http://www.documentarymania.com/player.php?title=A%20Plastic%20Ocean
Documental "A Plastic Ocean" in English
https://agora.xtec.cat/sesernestlluch-cunit/moodle/course/view.php?id=1222#section--1
Moodle ANGLÈS 4t ESO, amb recursos per ampliar, practicar i fer reforç del vostre anglès.
https://drive.google.com/open?id=1CK9ikRuW7HXzRrMaIkQg3q00WUp1sKvm
Teniu un recordatori de HOMEWORK i després vàries propostes per poder fer durant el vostre temps lliure: workbook, llegir 
escoltar ALL ABOUT SOUTH AFRICA, enllaç al Moodle d'Anglès de 4t i...ACTIVITATS D'INSTAGRAM I KAHOOT!!! AMB 
PREMIS INCLOSOS!!
Enllaç a una pàgina web amb recursos

Castellà 4t ESO
https://classroom.google.com/u/0/w/Mzk3NzU4OTY2OTha/tc/NTM1ODcyMTI1MTBa?hl=es
Cal seguir les instruccions indicades en la carpeta explicacions. 

Castellà 4t ESO
Ana y la Sibila
A la vuelta se realizará el examen exceptuando 4ºA que ya lo ha realizado
Lectura libre
Deberemos escoger algún libro que creamos que nos pueda gustar. Hacer una ficha bibliográfica con una breve reseña.



Català Enllaç a una pàgina web amb recursos
4t ESO
https://agora.xtec.cat/sesernestlluch-cunit/moodle/course/index.php?categoryid=62
Consulteu de manera periòdica les activitats que aniré penjant al Moodle, concretament la Unitat didàctica 5. Recordeu que el 
nom d'usuari és: ernestlluch. I la contrasenya: 123456.
Lectura
La maternitat d'Elna
Penjaré al Moodle les activitats d'acompanyament a la lectura de manera periòdica. 

Català Enllaç a una pàgina web amb recursos
1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO
http://www.edu365.cat/eso/catala/index.html
En aquesta pàgina teniu jocs per aprendre la llengua,  podeu fer Glops, Gali, Mud de mods, aventurat amb l'ortografia, aixi 
podeu anar repassant
http://aulaacollida-sonia.blogspot.com/2008/05/material-adaptat.html
en aquest link teniu activitats variades de més assignatures
Lectura
http://aulaacollida-sonia.blogspot.com/2008/05/material-adaptat.html

Català Enllaç a una pàgina web amb recursos
4t ESO, Baxillerat
https://www.youtube.com/watch?v=FiBiN6LiMzY
El Teatre Lliure retransmet per Youtube, del dijous 19 al dissabte 21, Hamlet, de William Shakespeare.

Ciències Enllaç a una pàgina web amb recursos
4t ESO
https://www.slideshare.net/margalidacolombas/origen-i-evoluci-vida-4eso 
S'han d'intentar fer els exercicis del llibre del Tema 9 (volum 2), pàgina 259(fins el exercici 28)



Ciències 4t ESO
http://www.xtec.cat/~jpere239/4tESO/Apunts/TeoCinem.pdf
Només per a alumnes que cursin Física i Química en qualsevol dels dos grups. En aquest enllaç trobareu la teoria del MRU, 
MRUA (i també de la caiguda lliure, un tipus especial de MRUA) i MCU.
MRU: servirà per repassar
MRUA i caiguda lliure: per anar practicant el que farem quan tornem
MCU: ampliació pels qui volgueu fer Física al Batxillerat
http://www.xtec.cat/~jpere239/4tESO/Apunts/ProbResCinem.pdf
Diferents tipus de problemes resolts per a cadascun dels tres moviments anteriors
http://www.xtec.cat/~jpere239/4tESO/Apunts/ProbPropCinem.pdf
Problemes proposats per a cadascun dels 3 moviments.
MRU: probles 1 - 8
MRUA: problemes 9 - 17
Caiguda lliure: problemes 18 - 26
MCU: problemes: 27 - 32
https://www.ciencianet.com/
Pàgina amb curiositats, lectures, experiments... relacionats amb la ciència

Diversitat Enllaç a una pàgina web amb recursos
4t ESO
https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter
Entreu a l'enllaç i visualitzeu i feu les activitats

Diversitat Dossier en format pdf/word o equivalent
4t ESO
https://drive.google.com/file/d/0B1aTkkEssCFMNllQRVNSakc2YlQzNHlCX2xaZ3BBa2NuaEo0/view
FEINA 4t E

Català: fer una carta personal i una de formal explicant com et sents i què fas aquests dies. També pots parlar de les coses o 
persones que trobes a faltar. (mínim 15línies). 
La carta personal anirà dirigida a mi i la formal a l’alcaldessa de Cunit. 

Abans has de llegir i fer un resum de la teoria que trobaràs a les pàgines 36-41 del dossier de la següent pàgina web. 
https://drive.google.com/file/d/0B1aTkkEssCFMNllQRVNSakc2YlQzNHlCX2xaZ3BBa2NuaEo0/view

Si aquest enllaç no funciona, trobaràs el mateix dossier a http://tipologiestextualsonline.blogspot.com/2015/05/la-carta.html
a l’apartat on diu “webgrafia” cap al final de la pàgina. 



Diversitat Enllaç a una pàgina web amb recursos
2n ESO, 3r ESO, 4t ESO
https://www.duolingo.com/
Recomano treballar la pàgina de duolingo entrant amb el vostre pefil i així jo puc rebre la informació dels que heu realizat 
tasques a duolingo.
https://agendaweb.org/
Aquí teniu una pàgina web amb molts recursos per treballar molts aspectes de la llengua anglesa.

Diversitat Enllaç a una pàgina web amb recursos
4t ESO
https://classroom.google.com/c/NDM2ODExODQ5OTha

Diversitat Dossier en format pdf/word o equivalent
3r ESO, 4t ESO
https://www.youtube.com/watch?v=KQQAGJIWD24
MIRA EL VIDEO. EN PARLAREM AL TORNAR
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=1XNmfsAReLyx8DnIkrwzKl4AMW8qQV0_i
AL DOCUMENT VENEN LES INSTRUCCIONS

Diversitat Dossier en format pdf/word o equivalent
4t ESO
https://docs.google.com/document/d/1rqPKCsX9wILFSlZxT6vfajVpPP-aMqEQvAzUc6fHUU0/edit
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=1Wq_xlEn3ga2exrRTJQkctbO8JuEdhmOJxDkQ3sgoLIk
Activitats Projecte:
1. En el següent document "Som un equip" trobareu una sèrie de links amb vídeos i les preguntes que heu de respondre i 
enviar per correu electrònic. 
2. També ens haureu de fer arribar un video fet per vosaltres on ens expliqueu com esteu vivint el confinament a casa amb el 
lema "Som un equip contra el coronavirus". 

Diversitat 4t ESO
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190329/46903500858/adiccion-movil-adolescentes-apps-juegos-abuso-
instagram.html
Us facilitem l'enllaça a la notícia original amb la que heu de treballar.
https://drive.google.com/open?id=1RlafB2lfV-jL7lmD-TkPjiR_5iYU9Br9
Realitzeu les activitats que se us proposen en el document compartit. Al llarg dels dies, us compartirem més recursos per 
treballar al classroom de la matèria.
Enllaç a una pàgina web amb recursos



Educació Física Dossier en format pdf/word o equivalent
3r ESO, 4t ESO
https://www.youtube.com/watch?v=xZ28tm5S5HI
MIRA EL VÍDEO DE LA CAMPIONA DEL MÓN DE BÀDMINTON
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=1ZA4ql-BkpnO6ohIVDOwqbqZPt0NDZHwO
REALITZA ELS EXERCICIS. AL DOCUMENT VE TOT EXPLICAT

Educació Física 4t ESO
https://docs.google.com/document/d/1RU4CdFqiZembRHobrjJOsVGSI0za2QbViBPOvGmGLjI/edit?usp=sharing
Això és un document creat per mi a on trobareu informació i diferents idees per fer activitat física a casa. 
https://drive.google.com/open?id=1Z9bMba5v5iUlzNTzHu4GkMu5JuplUi1R
Això és una proposta amb un calendari d'activitats per a cada dia.
Enllaç a una pàgina web amb recursos

Expressió 4t ESO
https://clic.xtec.cat/repo/
Per a 4rt ESO cercar l'ària curricular de Música, clicar Nivell educatiu secundària i resumir el power point en document  word i 
fer les activitats del tema de" L'Òpera".
https://clic.xtec.cat/repo/
1er ESO (tots els primers) cercar l'ària curricular Música, Cercar Nivell educatiu secundària i resumir en document word i fer 
les activitats del power point "Instruments del Món"

Francès 4t ESO
https://drive.google.com/open?id=1A41cIuskbI0h6FbuleUNJmxI70h6xIXO
Trobareu les indicacions al document.

Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
4t ESO
https://classroom.google.com
OPTATIVA ECONOMIA 4º - Creació pàgina web- Codi de la classe kxohfumu

Geografia i Història 4t ESO
Capítol 9 del llibre de Text. Segona República i Guerra Civil Espanyola

Informàtica 4t ESO
scratch
prepareu un joc sencill. hi ha molts exemples a la web .
ELS QUE NO VAREU PASSAR EL VIDEO MHO ENVIEU. ;)



Matemàtiques 4t ESO
https://classroom.google.com/u/0/c/MzE0OTA1NjE3MzZa
Classroom 4t A
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg1MzU1MDU2MzVa
Classroom 4t B
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg1MzU1MDU2NTla
Classroom 4t C
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg1MzU1ODQ5OTFa
Classroom 4t D
https://drive.google.com/open?id=1F-gILqcOkkPeZmdHnBVBoUvxRKmGr8Jy
Aquest bloc d'exercicis va dirigit als alumnes que han superat els exàmens al llarg del curs amb AE o AN alts. Al classroom 
del vostre grup trobareu més detalls sobre aquest dossier i altres aspectes de la matèria.
Enllaç a una pàgina web amb recursos

Matemàtiques 4t ESO
https://classroom.google.com/u/0/c/MzE0OTA1NjE3MzZa
Classroom 4t A
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg1MzU1MDU2MzVa
Classroom 4t B
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg1MzU1MDU2NTla
Classroom 4t C
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg1MzU1ODQ5OTFa
Classroom 4t D
https://drive.google.com/open?id=1PO4cQRxAcfBYyyq4a28yizl_9HXjcOOh
Aquest bloc d'exercicis va dirigit als alumnes que han anat superant amb AS alt o AN baix els exàmens al llarg del curs. Al 
classroom del teu grup trobaràs més detalls sobre aquest dossier i altres aspectes de la matèria.
Enllaç a una pàgina web amb recursos

Matemàtiques 4t ESO
https://classroom.google.com/u/0/c/MzE0OTA1NjE3MzZa
Classroom 4t A
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg1MzU1MDU2MzVa
Classroom 4t B
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg1MzU1MDU2NTla
Classroom 4t C
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg1MzU1ODQ5OTFa
Classroom 4t D
https://drive.google.com/open?id=1NMRcj5UkYmbSd64ECkZYumQsDrSztQHX
Aquest bloc d'exercicis va dirigit a l'alumnat que no ha superat la majoria d'exàmens al llarg del curs o que sí els ha superat 
ha estat amb AS molt justet. Al classroom del teu grup trobaràs més detalls sobre aquest dossier i altres aspectes de la 
matèria.
Enllaç a una pàgina web amb recursos



Tecnologia Enllaç a una pàgina web amb recursos
1r ESO, 4t ESO
https://youtu.be/LqaRELYZ1yE
Veure el vídeo, resumir-lo incloent el "pas a pas" de com es fan els xips o circuit integrats. Després, fer un dibuix d'un xip per 
dins i incloure-hi les parts amb fletxes.

Tecnologia 4t ESO
http://www.edu365.cat/eso/tecnologia/historics/problemes/circuits21/resistencies.htm
Fer lectura (recordatori de classe) i realitzar els enunciats i autoavaluació al dossier.
http://www.edu365.cat/eso/tecnologia/historics/problemes/diodes_transistors/index.htm
Fer lectura (recordatori de classe) i realitzar els enunciats i autoavaluació al dossier.


