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FEINA ESTIU Curs 2015/16 
4t ESO  

Recordeu que cal lliurar la feina encomanada el dia de la prova extraordinària del mes de setembre.  
 

                    
 

MATÈRIA:  
Llengua Catalana 
FEINA ENCOMANADA: 
Obligatòria per a l’alumnat suspès: 

- Llengua catalana i literatura 4t ESO. Competències a punt! Proves d’avaluació diagnòstica. Proves Pisa. Remei 
Barberà. Editorial Casals 

- Redacció de textos breus (entre 5 i 10 línies) sobre el teu dia a dia a l’estiu (mínim 8 textos). 
- Llegir un llibre (escollit per vosaltres) i fer-ne el resum i una valoració personal (Per fer la tria del llibre podeu 

consultar l’adreça electrònica següent: www.edu365.cat , a l’apartat Llegir i descobrir). 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:30% 
-Prova setembre:60% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Llengua Castellana 
FEINA ENCOMANADA: 
-Lengua castellana. Morfología y sintaxis 2. Ed. LA GALERA. ISBN: 9788441215337. 
-Presentar 15 dictats corregits. 
-Presentar 15 redaccions. 
-Presentar el resum, en castellà,  d’una novel·la de lliure elecció. 
AVALUACIÓ: 
- Deures d’estiu: La correcta presentació dels deures d’estiu suposa un 30% de la nota. 
- Prova setembre:  La prova escrita suposa un 60% de la nota. 
- Feina del curs: Tornar a lliurar de manera completa i acurada totes les activitats fetes durant el curs en folis grapats suposa 
un 10% de la nota. 

 
 

MATÈRIA: 
Anglès 
FEINA ENCOMANADA: 
Fer les activitats del llibre Oxford Holiday English 4t ESO ISBN 978-0-19-401457-1 
AVALUACIÓ: 
- Deures d´estiu: 30% 
- Prova setembre: 60% 
- Feina curs: 10% 
 

 
MATÈRIA: 
Matemàtiques 
FEINA ENCOMANADA: 
Dossier Feina d’Estiu Matemàtiques 4t E.S.O. (El trobaran a la llibreria estudiantil del propi centre) 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre:70% 
-Feina del curs:10% 
 

 

A més, podeu aprofitar la nostra pòpia app educativa (PICA’t) i repassar 
els continguts de totes les matèries d’una forma més divertida 
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MATÈRIA: 
Ciències Socials 
FEINA ENCOMANADA: 
Elaborar el dossier que trobaran a la Llibreria Estudiantil del centre. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 30% 
-Prova setembre: 60% 
-Feina del curs: 10% 
 

 
MATÈRIA: 
Biologia i Geologia 
FEINA ENCOMANADA: 
Realitzar el dossier d’activitats que trobareu a la Llibreria Estudiantil de l’institut.  
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:40% 
-Prova setembre:50% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Llatí 
FEINA ENCOMANADA: 
De la unitat 1 a la 7:Resumir el mite de cada unitat i traduir la Fabula picta de cada unitat. Fer les activitats de l’apartat de 
Lingua, història et vita i activitats finals de cada lliçó. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:30% 
-Prova setembre:60% 
-Feina del curs:10% 

 
 

MATÈRIA: 
Tecnologia 
FEINA ENCOMANADA: 
1. Activitats finals, pag. 21 
2. Activitats finals, pag. 56-57 
3. Activitats finals, pag. 78-79 
4. Activitats finals, pag. 170-171 
5. Activitats finals, pag. 194-195 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 50% 
-Prova setembre: 40% 
-Feina del curs: 10% 
 

 
MATÈRIA: 
Música 
FEINA ENCOMANADA: 
- Presentar el dossier de classe de tot el curs 2015-16 
- Examen escrit de tota la matèria . 
AVALUACIÓ: 
- Prova setembre: 80 % 
- Dossier: 20% 

 
 

MATÈRIA: 
Informàtica 
FEINA ENCOMANADA: 
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1. Photoshop:   Busca una foto familiar, escaneja-la si cal, i retòcala.  Elimina defectes, ulls vermells, afegeix un títol.  Has de 
portar les dos fotos l'original i la modificada. 
2. Photoshop:  agafa un jugador del barça i canvia-li la samarreta per una de l'espanyol. 
3. Moviemaker:  agafa una coŀlecció de fotos (comunió, bateig...) i fes una película.  Has de posar-hi títol, efectes de transició 
i musica.  Recorda que el format del fitxer final ha de ser visible amb qualsevol PC. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:90% 
-Prova setembre:0% 
-Feina del curs:10% 

 
 

MATÈRIA: 
Dibuix 
FEINA ENCOMANADA: 
Acabar la feina que no han realitzat durant el curs i/o millorar la feina ja realitzada. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:50% 
-Prova setembre:40% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Física i Química 
FEINA ENCOMANADA: 
Portar un dossier o llibreta amb tots els exercicis de l’apartat  Prepara’t per l’examen que hi ha al final de cada unitat del 
dossier de FQ 
AVALUACIÓ: 
- Deures d´estiu: 40% 
- Prova setembre: 50% 
- Feina curs: 10% 
 

 
MATÈRIA: 
Educació Física  
FEINA ENCOMANADA: 
Presentar els exercicis del llibre de text en un dossier de cada tema treballat durant el curs. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre:60% 

Proves físiques: (40%) 
Test de Cooper (12’). 
Força resistència abdominal (1’) 
Flexibilitat de tronc. 
Test dels steps (1’) 

Examen teòric: (20%) 
  Condició física, Bàdminton, i Acrosport   

-Feina del curs:20% 
 

 


