
TREBALL ALUMNES QUE HAN DE RECUPERAR 
LES MATÈRIES 4t ESO

Català

Quadern de vacances. Llengua catalana 4. Segon Cicle 
ISBN: 978-84-307-4589-0
Editorial Teide

Cal tenir molt en compte que, per a superar el curs, és imprescindible de presentar el  
quadernet en l’examen de setembre. 

Castellà

Refuerzo y  recuperación  de Lengua  4.º  ESO. Editorial  Casals.  ISBN:  978-84-218-
3664-7.

Cal llegir i lliurar un treball sobre una novel·la de lliure elecció: cal fer un resum de tot el 
text i una profunda anàlisi dels personatges principals.

Anglès

Quadern d’estiu:

OXFORD HOLIDAY ENGLISH 4t d’ESO  Jane Hudson. Editorial Oxford.
ISBN: 978-0-19-401457-1

El  quadern  s’haurà  de  lliurar  obligatòriament al  setembre,  el  dia  de  l’examen  de 
recuperació. 

Per aprovar la matèria al setembre, l’alumne/a haurà de:
a- Presentar-se a l’examen de recuperació de la matèria i dels verbs irregulars;
b- Presentar-se a l’examen de recuperació de la matèria (en cas d’haver aprovat els 
verbs al juny);
c- Presentar-se a la prova de verbs irregulars (en cas de no haver-los aprovat al juny).

A més a més, en tots els casos, excepte en el cas d’aquells alumnes que només 
s’examinin de verbs, hauran de portar el quadern d’estiu fet. 

Recordem que és imprescindible aprovar els verbs irregulars per aprovar la matèria.

Matemàtiques

Aquest  any  el  treball  d’estiu  de  l’àrea  de  matemàtiques  és  un dossier elaborat  pel 
departament que podeu trobar a la pàgina web del Centre d’on podreu descarregar-lo o 
comprar el quadern estiu
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Quadern d’estiu Matemàtiques. 4t ESO. Editorial BARCANOVA. 
ISBN : 978-84-489-2581-9

El quadern s’haurà de lliurar obligatòriament al setembre.

Física i química

Fotocopiar el dossier d’exercicis que es troba a la consergeria del centre.

Biologia 

Fotocopiar el dossier d’exercicis que es troba a la consergeria del centre.

Informàtica

L’alumne/a haurà d’accedir a l’espai moodle i realitzar les activitats proposades.

Tecnologia

Per recuperar la matèria de tecnologia al setembre, l’alumne/a haurà de presentar  un 
dossier  a  mà amb  les  preguntes  del  qüestionari  resoltes.  Les  solucions  estan 
penjades al moodle del centre:
http://www.xtec.cat/sesjoanpuigiferreter/ 

Al setembre es realitzarà un examen relacionat amb les preguntes que l’alumne/a ha 
contestat. La presentació del dossier el dia de l’examen és indispensable per aprovar 
l’assignatura.

Plàstica

Per recuperar la matèria han de finalitzar el quadern de làmines d’Educació Visual i 
Plàstica de l’Editorial Barcanova ISBN: 978-84-489-2163-7. 
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Llatí 

L’alumne haurà d’accedir a l’espai Moodle de la professora (LLATÍ), donar-
se d’alta al curs LLATÍ 4t ESO amb la contrasenya: zeus. Haurà de fer les 
activitats obligatòries que se li presenten al curs i penjar-les al mateix 
espai abans de dia  2 de setembre de 2014.
Adreça del moodle 
http://agora.xtec.cat/sesjoanpuigiferreter/moodle

Ciències Socials

Els alumnes amb les Ciències Socials de 4t d’ESO pendents per  recuperar 
a les proves de setembre haurien de fer les les següents activitats del llibre 
de text. 
-Cal presentar el treball d’estiu en forma de dossier, fet a mà, amb bona 
lletra i enquadernat al setembre. 

Les activitats pertanyen al llibre de text del curs:

L’Antic Règim

Activitats de repàs, pg. 26 i 27, núms. 13, 14, 15, 16, 17 i 18.

Les Revolucions polítiques

Activitats de repàs, pg. 50, núms. 11, 12, 14 i 16.
Quadre cronològic de la Revolució Francesa (act. 17, pg. 51)

La Revolució Industrial

Activitats de repàs, pg. 74, núm. 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 19.

Nacionalisme i imperialisme

Activitats de repàs, pg 94, núm. 11, 12, 13, 15, 17 i 18.

I Guerra Mundial i període d’entreguerres

Activitats de repàs, pg. 142-143, núm. 9, 10, 11, 12 i 14.

L’URSS

Activitats de repàs, pg. 160, núm. 11, 12, 13, 14 i 15.

Els feixismes

Activitats de repàs, pg. 178, núm. 10, 11, 12, 13, 14 i 16
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II Guerra Mundial

Activitats de repàs, pg.  196, núm. 9, 10, 13 i 14.

II República Espanyola i Guerra Civil

Activitats de repàs, pg. 224 , núm. 19, 20 i 23

Tot i no ser imprescindible, podeu consultar el solucionari de les activitats 
seguint l’enllaç   https://www.dropbox.com/l/Ys1crJgQwl51cr4od1RIof

Educació física 
Cal fer treballs de tots els continguts fets al llarg del curs a nivell pràctic dels 
esports donats (que guardin relació amb el treballat a la classe, exemples 
d’exercicis fets).Així també, presentar el quadern fet correctament . Preparar 
la condició física durant l’estiu per ésser capaç de millorar els resultats 
obtinguts durant el curs. I, finalment,  presentar-se a l’examen teòric dels 
continguts donats al llarg del curs. Temes: 2,16,17,11,15,9,3,13 i rugbi en 
fotocòpies; a banda de la gimnàstica artística realitzada de forma pràctica.

Música: 
Hi ha tres tipus de recuperació diferents segons la promoció: 
1- alumnes  que  tenen  l’assignatura  per  recuperar  del  curs  2010-11. 

Farà un treball  sobre la Hª de la Música des de l’Antiguitat fins als 
inicis  del  Romanticisme.  En  aquest  treball  hi  haurà  d’haver 
característiques  socials,  musicals,  principals  compositors  de  cada 
època, breu ressenya biogràfica dels compositors més destacats de 
cada  època  i  les  principals  obres  escrites  per  ells.  Hi  ha  d’haver 
imatges i vídeos que reforcin el contingut del text.

L’examen consistirà en l’exposició d’aquest treball. L’alumne ha de portar 
una presentació feta amb Power Point o el suport que ell decideixi per fer 
aquesta exposició.
La part pràctica de l’examen consistirà en la interpretació de tres peces 
de  flauta  que  l’alumne  triarà  a  sort  amb  el  procediment  utilitzat 
habitualment. Les partitures són en aquest enllaç: AQUÍ
Documents de consulta: 
“ Normes per a la presentació dels treballs del projecte de recerca de 4t”
Música Selvatge2: anar a l’etiqueta Història de la Música i 3rESO, per 
consultar mapes conceptuals i altres.

2- alumnes que tenen l’assignatura per recuperar del curs 2011-12.  Cal 
realitzar les activitats que figuren a l’enllaç. Les instruccions per a la 
realització de les activitats són en el mateix enllaç: AQUÍ 

3- alumnes que tenen l’assignatura per recuperar del curs 2012-13. Cal 
que facin totes les activitats que no han fet durant el curs i les pengin 
en  el  bloc  que  han  estat  portant  durant  el  curs.  (  Timetoast, 
Educaplay,  Mixbit  6x6,  1  música  3  imatges,  Popplet  compositors, 
Instagram,  Muntatge  Psicosis,  Kizoa,  St.  Jordi  “Rosa  i  Música”, 
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https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1IfXKywoVRhkGqUXKbhVANYDYgBSVZPfZOEPPnJi_ITc/edit
http://musicaselvatge.blogspot.com.es/
https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1IfXKywoVRhkGqUXKbhVANYDYgBSVZPfZOEPPnJi_ITc/edit


Grooveshark, Vídeo amb Screencast-o-matic”, Thinkglink/ Fotobbable 
de G.Mèlies o germans Lumière, Smore “Invencion de Hugo”, article 
final “Que he après/fet aquest curs?” )
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