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ASSIGNATURA REPASSAR LLIÇONS LLIBRE EXERCICIS DEL LLIBRE ACTIVITATS MOODLE ALTRES ACTIVITATS

Català

Lliurar complet el dia de la prova el 
quadern d'estiu Llengua i literatura 
catalana Quadernd'activitats 4 ESO 
Atòmium
Autor: Aina PerellóLlabres
Editorial: Text La Galera
ISBN:  978-84-412-2440-7

Català 4t A La tutora repartirà el dossier.

Oratòria

1. Presentar el dossier del curs ordenat 
amb totes les fotocòpies i ben fet i 
preparar una exposició oral de 3 minuts 
de durada de tema lliure. Dubtes a 
dgenis@xtec.cat

Castellà
Repassar les lliçons de la 1 a la 10 i els 
llibres de lectura treballats al llarg del 
curs.

Presentar la llibreta amb 5 exercicis de 
cada lliçó i apartats del llibre de text: 
competencia lectora, comunicación, 
léxico, gramática, ortografía y literatura. 
Presentar un treball sobre els llibres de 
lectura. 

Fer exercicis on line d´ortogafia: 
www.reglasdeortografia.com

S'han de presentar 5 redaccions: 2 
textos argumentatius, una narració, 1 
descripció, 1 carta al director d'un diari i 
una noticia. 

Castellà 4t A La tutora repartirà el dossier.

Ciències Socials. 
Geografia i Història. 
4tA

Repassar els apunts i esquemes de 
totes les unitats tractades.

La professora donarà la feina que serà 
repartida a través de la tutora.

Ciències Socials. 
Geografia i Història..

Fer els exercicis indicats al moodle

Matemàtiques

Repassar els continguts treballats al 
llarg del curs de les unitats 1, 2 (sense 
logaritmes), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
(sense funcions trigonomètriques), 12. 
Els alumnes de 4t. A estudiaran els 
apunts de la Dolors.

Fer els execicis de les autoavaluacions 
Bloc I pàgina  70, Bloc II pàgina 118  ,   
Bloc III  pàgina 162. Els alumnes de 4t 
C han de fer també Bloc IV  pàgina 222.  
Les  solucions són al final del llibre

Fer els exercicis del dossier que es 
donarà als alumnes. 

Matemàtiques 4A La tutora repartirà el dossier.

Idioma Anglès

Repassar Starter unit i units 1,2,3,4, 7 i 
8. (Especialment vocabulari i 
gramàtica). Estudiar Grammar 
reference p. 97,101,105.109,113, 125 i 
129 (del Workbook)

Exercicis del workbook: p. 98-99-100, 
p.102-103-104, p.106-107-108, 110-111-
112, 114-115-116, 126-127-128, 130-
131-132 (Copiar enunciats i fer-los a la 
llibreta. Els apartats de “Vocabulary 
reference” s'han de copiar i traduir)

Redaccions del workbook: exer.3 p. 15, 
exer.4 p. 21, exer. 4 p.29, exer. 4 p. 37, 
exer.4 p. 61, exer. 4 p.69 (Copiar 
enunciats i fer-les a la llibreta, mínim 
100 paraules cada una)

Idioma Anglès 4t A
Cal repassar les lliçons treballades a 
classe (de la 1 a la 6)

1. Copiar a la llibreta la gramàtica i fer 
els corresponents exercicis de les 
pàgines 37 a 42 del Workbook (Units 1-
6).    2. Copiar a la llibreta el vocabulari i 
la corresponent traducció de les 
pàgines 46 a 49 del Workbook (Units 1-
6). Caldrà entregar la llibreta el dia de 
l'examen.

Fer les redaccions del workbook de les 
següents pàgines:pg.51 ex.5, pg.52 
ex.3, pg. 53 ex.3, pg.54 ex.4, pg.55 
ex.4, pg.56 ex.4.

Francès (2n idioma) Réviser: Unités 1,2,3,4,5

Réviser présent des trois conjugaisons. 
Passé récent, futur proche et présent 
continu. Passé composé (auxiliaires 
être et avoir). Participe passé. Imparfait. 
Conditionnel et futur simple. Genre et 
nombre des noms et adjectifs. 
Comparatif et superlatif.

Faire deux rédactions: une au 
passé(emploi du passé composé et 
imparfait) avec les adverbes du temps. 
Raconter un voyage. Une autre au futur: 
projets d'études, de voyages.

Física i química 4tA

Física i química
Repassar totes les lliçons del llibre per a 
poder realitzar el dossier i l'examen en 
condicions.

Dossier d’exercicis penjat al moodle.

Biologia i geologia Resum dels temes 1, 2, 4, 5, 6, i 7 del 
llibre de text.

Fer els exercicis de l'apartat "Activitats 
finals" dels temes que cal resumir.

Música

Repassar les unitats fetes durant el 
curs, estudiant els continguts amb els 
apunts de la llibreta. Fes un esquema 
de cada unitat. 

Hi trobaràs audicions, vídeos, exercicis 
que ajudaran a repassar. 

Flauta: Tocar les cançons que hem fet 
durant el curs. 

Tecnologia Repassar tots els temes fets durant el 
curs.

Entregar totes les activitats i treballs fets 
durant el curs.

Tecnologia (4rt A) Estudiar les unitats i exercicis fets 
durant el curs.

Revisar tots els exercicis fets. 
Cal presentar la llibreta el dia de 
l'examen.

Fer els qüestionaris i altres activitats 
que estan al Moodle. És imprescindible 
entregar-les totes. 

Entregar totes les activitats i treballs fets 
durant el curs.

Informàtica Entregar les pràctiques que es 
proposen al Moodle del curs. 

Dibuix Fer els exercicis del dossier que es 
donarà als alumnes.

Educació Física Realitzar els power-points penjats al 
moolde

Ciències Naturals 4t A Dossier d'estiu penjat al moodle
Llatí Dossier d'estiu penjat al moodle

Ètica Dossier d'estiu penjat al moodle


