
DEURES D’ESTIU QUART ESO 

La valoració al setembre serà d’un 30% de la nota de les feines d’estiu i un 70% de l’examen  

MATÈRIA RECUPERACIÓ 

(Si s’ha SUSPÈS l’assignatura) 

CONSOLIDACIÓ 

(Si s’ha APROVAT l’assignatura i la farà a 

batxillerat) 

Llengua 
catalana 

Quadern de vacances. Llengua 
catalana 4 de T.POU, E.ALERM i 
F.FERRAN. Ed. Teide 

 Si la teva nota és un 5 o un 6, has de fer el mateix 
quadern de repàs que fan els que han suspès. 
Si la nota és superior a 6, cal que triïs dues 
lectures de la part inferior del full, les llegeixis i en 
facis un comentari d'unes quinze línies, on 
expliquis si t'ha agradat i per què. 

 

Llengua 
castellana 
 

Cuaderno de Verano 4º ESO  
Barcanova  
ISBN: 978-84-489-2589-5 

 De forma voluntaria: 
Cuaderno de Verano 4º ESO  Barcanova  
ISBN: 978-84-489-2589-5 

 

 
Idioma 
 

Recollir un Workbook al seminari 
i fer els exercicis de les unitat de 
la 1 a 6  o realitzar i autocorregir 
les activitats del llibre KEY  
REVISION 4 pack Catalan edition                  
ISBN  9780230024083 

 Recollir un llibre de lectura proporcionat pel 
professor i fer els exercicis 

 

Matemàtiques Realitzar qüestionaris del moodle. 
Instruccions al web 

 Voluntàriament, realitzar qüestionaris del moodle. 
Instruccions al web 

 

Ciències 
socials 

Qüestionari/treball que servirà per 

preparar l'examen de setembre (a 

consergeria) 

Per a l’alumnat de l’aula oberta, 

el tutor els donarà un dossier. Les 

preguntes de l’examen seran 

d’aquest dossier. 

   

Educació 
Física 
 

Fer un treball de cada  tema de 5 
fulls cadascun:  
1 El Bàsquet          2 Rugbi 
3 Balls de saló       4 Esquí alpí 

   

Religió  Dossier d’activitats del moodle    

Física i 
química 

Realitzar els qüestionaris que 
trobaran al tema 6 del moodle 

 Realitzar els qüestionaris del tema 6 del moodle   

Biologia 
 

Cal fer el dossier d’activitats 
específic per cada grup que es 
troba penjat al web 

   

Tecnologia Activitats del moodle    

Lectures recomanades   

Català Castellà 

-Arthur CONAN DOYLE, El gos dels Baskerville, Ed. 
Teide. 
-Víctor MORA, Entre silencis d’estels i tombes, Ed. 62. 
-Baltasar PORCEL, Cavalls cap a la fosca, MOLC- Ed. 
62. 
-Montserrat ROIG, El temps de les cireres, Ed. 62. 
-Jesús MONCADA, Camí de Sirga, Ed. La Magrana. 
-Albert SÁNCHEZ – PIÑOL, Victus, Ed. La Campana. 
 

- La mirada de los ángeles     Camilla  Läckberg   
MAEVA Ediciones  Colec.  EMBOLSILLO   (misterio) 
 
-  El hostal de las ilusiones   Debbie Macomber   MAEVA 
Ediciones.   Colec.  EMBOLSILLO   (romántica) 
 
-  Entre dos lunas   Sharon Creech.   Edit. NOGUER   
Colec. Narrativa Juvenil.    
 



 


