4t ESO - TREBALL RECOMANAT PER A L’ESTIU.
En un període tan llarg com les vacances d’estiu, és important recuperar els coneixements i hàbits de treball que no s’han aprés i també
mantindre‘ls si s’han aconseguit. També és important gaudir de la lectura i descobrir noves realitats.
Presentem una PROPOSTA D’ACTIVITATS VOLUNTÀRIES que, una vegada realitzades, s’hauran de lliurar en setembre al professor corresponent
de cada matèria i que es tindrà en compte en el resultat de la 1a avaluació.

MATÈRIES

OBSERVACIONS

TREBALL RECOMANAT
El departament d’anglés utilitza l’avaluació contínua, això vol dir que sempre que expliquem continguts nous, repassem abans el
que ja sabem. Per tant, quan comencem el curs 20-21 i durant el primer mes, repassarem tots els continguts del curs anterior, per a
poder començar amb la matèria no apresa del curs anterior abans que acabe la primera avaluació. És per això que el professorat
del departament d’anglés recomana que l’alumnat estiga en contacte amb la llengua anglesa el major temps possible. Suggerim el
següent:

ANGLÉS

● Tornar a fer els exercicis (ja fets) del Workbook.
● Llegir (un o diversos) llibres adaptats al nivell. Si no en tenen, poden posar-se en contacte
amb el professor o la professora i agafar-los en préstec de l’institut, abans del 10 de juliol.
● Vore sèries i pel·lícules en anglés. (Suggeriment: FRIENDS agrada molt i és fàcil de seguir).
● Escoltar cançons en anglés i escriure els Lyrics. (suggeriment: lyricstraining.com)
● Escriure un diari sobre el que vas fent durant les vacances.
● Utilitzar els links que hi ha a la web del departament del centre per a poder practicar tots els
aspectes de la llengua anglesa  https://ieslesfoies.org/departaments/angles/
Tota la tasca de reforç que l’alumnat faça durant l’estiu, podrà ser entregada al principi de curs per a que es puga tindre
en compte a l’hora d’avaluar el primer trimestre.

El departament
de Biologia i
Geologia proposa
idees per posar
en pràctica els
BIOLOGIA I GEOLOGIA continguts vistos
durant el curs de
forma més
lúdica. No s’ha de
lliurar cap
document.

Escape rooms:
https://view.genial.ly/5cc41c8ddb97e30f5d50d85f
https://view.genial.ly/5eb829bd2fb48d0d930bbca3/game-breakout-carta-a-charles-darwin
https://view.genial.ly/5ea9a3cfb031cc0d780d457e/presentation-ecologia-4o-eso
https://view.genial.ly/5ea5a5149c52390da1c1b5a0

Los contenidos de lengua castellana y literatura se reiteran cada curso y, además, en las primeras semanas
de septiembre, se repasarán y reforzarán aquellos contenidos nuevos que no se hayan visto en este último
trimestre.
Os recomendamos, para reforzar la comprensión lectora este verano, algunas lecturas:

CASTELLÀ

La ciudad de las bestias. Isabel Allende
La naranja mecánica. Anthony Burgess
1984. George Orwell
Las cenizas de Ángela. Frank McCourt
Donde surgen las sombras. David Lozano Garbala
Un hombre con un tenedor en una tienda de sopas. Jordi Sierra i Fabra
El curioso incidente del perro a medianoche. Mark Haddon
Drácula. Bram Stoker
El guardián entre el centeno. JD Salinger
Operación Beowulf. Eloy M. Cebrián
Feliz verano.

ED. FÍSICA

FÍSICA I QUÍMICA

FRANCÉS

Els alumnes teniu 2 treballs de reforç per a l’estiu penjats a AULES. El primer és sobre L’ULTIMATE
FRISBEE, un esport que no vam poder realitzar al 3r trimestre, on heu de llegir el tema, fer el resum,
l’esquema dels conceptes clau i triar una de les dos opcions que vos planteje (o ambdues).
Una és construir un frisbee a casa, una manualitat que podeu fer de manera molt creativa i
entretinguda. L’altra és vorer els vídeos que vos he penjat i aprendre un poc més sobre el reglament
d’aquest esport alternatiu..
El segon treball voluntari és més pràctic i vos ajudarà a mantindre-vos en forma aquest éstiu. És sobre
les aplicacions que existeixen i els Canals de Youtube que podeu trobar per a fer esport a casa i
mantindre-vos actius. Podeu triar l’aplicació que més vos agrade o el canal de Youtube i fer el treball
que vos propose d’investigació, anàlisi i posada en pràctica del material que heu triat.
Els treballs que vullgau fer vos els valoraré el proper curs com a treball voluntari que puja la nota i els
podeu presentar per Aules fins el dia 7 de setembre. També ho podeu fer de forma voluntaria i
personal, sense presentar ni fer cap treball, tan sols com una forma de pràctica, descobriment,
d’ocupació activa i saludable del vostre temps d’oci i esbarjo en estiu. Bones vacances!
Anar al blog lecturasindispensables i dins d’ell buscar l’apartat de Isaac Asimov. Apareix un recull de
contes considerats dels millors. Llegir-ne un parell i fer un comentari crític analitzant les implicacions
de la ciència i els seus avenços en els relats escollits
Treball d’estiu voluntari descrit a AULES.
El departament de Geografia-Història recomana, amb caràcter voluntari, que els alumnes que han
cursat 4t lligen aquest estiu cap dels llibres que proposem:

GEOGRAFIA I Hª

-La bibliotecaria de Auschwitz (Antonio Iturbe)
-Maus -cómic- (Art Spiegelman)
-Holocausto de Gerald Green. Novel·la i sèrie.
-La ladrona de libros de Markus Zusak. Està la novel·la i la pel·lícula.
-Si esto es un hombre, de Primo Levi.
I com a pel·lícules recomanables que il·lustren aspectes vistos durant el curs, proposem les següents:
-Amén (Costa Gavras)
-La solución final (Frank Pierson)

Finalment, la sèrie de documentals sobre la Segona Guerra Mundial titulada “Apocalipsi” (La Segona
Guerra Mundial en color)

RELIGIÓ

TECNOLOGIA

lectura
recomanable

Entrar en la página web TIC EN EL AREA DE RELIGION ir a la pestaña de 4º de ESO y ver las
actividades:
“EL OTRO PAR” Cortometraje sobre la sencillez del corazón.
El Cristianismo es un mensaje Universal (Pasapalabra).
Via Crucis (con imágenes del pintor Botero).
Crescendo (audiovisual) ¿las notas discordantes anulan la sinfonía).
elegir un llibre
● “De la tierra a la luna “ autor Julio Verne
“Viaje al centro de la tierra” autor Julio Verne
●
“ 20000 leguas de viaje submarino” autor Julio Verne
●
“ Yo robot” autor Isaac Asimov

Lectures
recomanades:
- Tina Frankens,
de Bel Olid.
Grup 62

VALENCIÀ

- Després
d'Edén, de
Helen Douglas.
Ed. Bromera
- El meu nom no
és Irina, de
Xavier Aliaga.
Andana
Editorial.

TREBALL ESTIU VALENCIÀ

El departament de valencià recomana la lectura d’almenys dos llibres al llarg de l'estiu. Cal
dir-vos que hi ha temps per a tot.
Podeu triar entre el llistat que teniu a continuació o d’altres que siguen adequats a la vostra
edat. La recomanació sol aparèixer a la part de darrere del llibre (contraportada).

- Per un grapat
de petons, de
Jordi Sierra i
Fabra. Ed.
Bromera
- L'àngel de
Safri, de Hilary
McKay. Ed.
Bromera

Com a proposta orientativa de treball a realitzar en cadascun d'ells, teniu a continuació unes
recomanacions:
1. Descripció detallada dels personatges principals.
2. Descripció de l'espai i l'època en què ocorren els fets.
3. Resum de l'argument. Cal fer referència a cadascuna de les parts del text narratiu:
plantejament, nus i desenllaç (dos pàgines com a mínim).
4. Definició de deu paraules desconegudes que trobeu a la lectura. Cal explicar-les amb les
vostres paraules.
Aquest treball pot sumar un punt en la primera avaluació del proper curs. Haurà d'estar
correctament redactat amb una presentació adequada: escrit a ordinador i lletra Arial 12. El
nivell del llenguatge emprat serà adequat al nivell cursat durant aquest curs. En cas contrari,
no puntuarà.

ENS VEIEM A SETEMBRE!!
US DESITGEM UN BON ESTIU I QUE GAUDIU DE LES VACANCES!!!

VALORS ÈTICS

