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Generalitat de Catalunya 

Departament 

d’Ensenyament 

INS La Ferreria 

Arxiu: 

FEINA D’ESTIU ESO I BAT 

 

EF_4t ESO_FEINA ESTIU 19 

Aquesta feina ben feta sumarà un punt 
a la nota final del primer trimestre 

 

Quan acabeu, l’envieu al correu jfontanalslaferreria@gmail.com, 
abans del 5 de setembre. 

 

 

Els alumnes que no superen la matèria hauran de venir al setembre i presentar les següents activitats; 

1 (demostració de la part pràctica realitzada durant l’estiu), 2,3 (treball i USB amb la gravació) 

mailto:jfontanalslaferreria@gmail.com


.Activitat 1 

1a Sortida: Córrer per la ciutat durant 20 minuts seguits. 

. Recorda fer-ho en hores en què el sol no sigui fort, com per exemple a primera hora del matí o a 

última de la tarda. 

. Pensa en tenir un ritme suau (has de poder parlar mentre corres) i aixecar bé els peus. 

. Porta roba vistosa que permeti que et vegin des de lluny els cotxes o d’altres vehicles. 

I calçat còmode i lligat. -. 

Fes estiraments de la musculatura que sentis més engarrotada en acabar. - 

. Omple la fitxa abans i després de l’activitat. 

FITXA 1a SORTIDA – 

Carrera per asfalt Pols en 10” al llevar-te 

Pols en 10” abans de sortir Pols en 10” just al acabar 

Pols en 10” al cap de 15’ d’haver acabat Has pogut aguantar el temps establert? N’has fet més? 

Quant? 

Si has hagut de parar, per què ha estat? 

D’una escala de l’1 al 10 (sent 1 gens cansat i 10 desmaiat) valora el teu estat. 

Quins músculs has notat més carregats durant l’activitat? 

Dibuixa 3 exercicis d’estiraments que hagis fet. 

Creus que la recuperació de la FC (del pols) ha estat correcte? T’ha costat recuperar-te? 

Observacions 

2a Sortida: Nadar a la piscina durant 20 minuts seguits. 

. Desplaça’t fins a la piscina, no importa l’hora. 

. Porta un banyador lligat o que no et caigui i ulleres. 

. Pensa en tenir un ritme suau (has de poder parlar) i allarga bé els braços alhora que piques de 

peus sense parar. Intenta respirar de manera sincronitzada amb el ritme de braçada. 

-. Pots fer-ho de l’estil que et sigui més còmode: crol, esquena o braça. 

- Omple la fitxa abans i després de l’activitat. 

 

 

 

FITXA 2a SORTIDA



Nadar Pols en 10” al llevar-te 

Pols en 10” abans de sortir Pols en 10” just al acabar 

. Pols en 10” al cap de 15’ d’haver acabat Has pogut aguantar el temps establert? N’has fet més? 

Quant? Si has hagut de parar, per què ha estat? 

D’una escala de l’1 al 10 (sent 1 gens cansat i 10 desmaiat) valora el teu estat. 

Quins músculs has notat més carregats durant l’activitat? 

Dibuixa 3 exercicis d’estiraments que hagis fet. 

Creus que la recuperació de la FC (del pols) ha estat correcte? T’ha costat recuperar-te? 

Observacions 



3a Sortida 

Córrer per un terreny diferent durant 20 minuts. 

-. Busca un terreny que no sigui asfalt: bosc, platja, sorra, pista d’atletisme, etc. -. Recorda fer-ho 

en hores en què el sol no sigui fort, com per exemple a primera hora del matí o a última de la 

tarda. 

-. Pensa en tenir un ritme suau (has de poder parlar mentre corres) i aixecar bé els peus. 

-. Porta roba vistosa que permeti que et vegin des de lluny els cotxes o d’altres vehicles 

. I calçat còmode i lligat. 

-. Fes estiraments de la musculatura que sentis més engarrotada en acabar. 

-. Omple la fitxa abans i després de l’activitat. 

FITXA 3a SORTIDA – 

Córrer per un terreny diferent 

Pols en 10” al llevar-te Pols en 10” abans de sortir 

Pols en 10” just al acabar 

. Pols en 10” al cap de 15’ d’haver acabat Has pogut aguantar el temps establert? N’has fet més? 

Quant? Si has hagut de parar, per què ha estat? 

D’una escala de l’1 al 10 (sent 1 gens cansat i 10 desmaiat) valora el teu estat. 

Quins músculs has notat més carregats durant l’activitat? 

Dibuixa 3 exercicis d’estiraments que hagis fet. 

Quina diferència a nivell del cos has notat al canviar de terreny? En quin t’has sentit millor? 

Observacions 

Activitat 2 

1. Fes un treball escrit sobre un Esport Adaptat (bàsquet en cadira de rodes, volei terra o golbol). 

Explica què és l’esport adaptat i les característiques de l’esport adaptat que has triat. Explica el 

seu reglament i el terreny de joc. (Recorda incloure portada amb el teu nom i index). 

Activitat 3 

2. Fes una coreografia de ball i gravat en vídeo. Pots triar una coreografia de Just Dance o de 

Zumba. Portaràs el vídeo en un usb. Ha de durar aproximadament uns 3 minuts. 
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FÍSICA I QUÍMICA  4ESO INSTITUT LA FERRERIA 
ORIENTACIONS PER A L’ESTIU. CURS 2018-19 

 
A continuació us proposem un llistat de recursos  d’internet de l’àmbit de la física i química 
on podreu trobar des d’explicacions teòriques a exercicis (proposats, resolts o 
autocorrectius) així com animacions o reptes científics. Podreu repassar i treballar el que heu 
fet al llarg del curs, aprofundir-ne i descobrir un munt de coses noves. 

 

1. EDU365: http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/ L’edu365 és el portal del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya adreçat a l’alumnat de 

les escoles i instituts del país i les seves famílies.  

 

2. ACTIVITATS JCLIC:  https://clic.xtec.cat/ La seva biblioteca d’activitats està formada 

per centenars d'aplicacions tant de primària com de secundària de diferents àmbits.  
 

3. EDUCAPLUS: http://www.educaplus.org/ On trobareu jocs i animacions molt 

enetenedores de física, química i altres matèries de l’àmbit cientificotecnològic. 
 

4. SIMULACIONS MOLT ACLARIDORES:  

https://phet.colorado.edu/es/simulations/category/chemistry 
 

5. WEBS MOLT INTERESSANTS: amb teoria, animacions, activitats interactives 

autocorrectives i laboratoris virtuals.  https://conteni2.educarex.es/?a=57 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/in

dex.html     http://es.khanacademy.org 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases/ 

http://recursos.cnice.mec.es/quimica/ulloa1/inicio.htm 

 

6. QUIMITRIS: http://www.quimitris.com/ Quimitris és un joc fonamentat en el Tetris 

per a l’aprenentatge de la Taula Periòdica dels elements de forma entretinguda. 
 

7. LA OCA DE LAS CIENCIAS: http://contenidos.educarex.es/mci/2007/12/fil/laoca.swf 
 

8. TESTEANDO: https://www.testeando.es/4-ESO-Fisica-y-quimica-41 Testeando es un 

joc educatiu amb més de 58 000 preguntes per a estudiants de Primària, ESO, 

Batxillerat i Formació Professional. Es pot jugar al Testeando LITE (gratuït) 

 
A més, a les llibreries trobareu una gran varietat de quadernets d’estiu de física i química: 
n’hi ha de diverses editorials i de tots els nivells. 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/
https://clic.xtec.cat/
http://www.educaplus.org/
https://phet.colorado.edu/es/simulations/category/chemistry
https://conteni2.educarex.es/?a=57
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/index.html
http://es.khanacademy.org/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases/
http://recursos.cnice.mec.es/quimica/ulloa1/inicio.htm
http://www.quimitris.com/
http://contenidos.educarex.es/mci/2007/12/fil/laoca.swf
https://www.testeando.es/4-ESO-Fisica-y-quimica-41
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MATEMÀTIQUES  4ESO INSTITUT LA FERRERIA 
ORIENTACIONS PER A L’ESTIU. CURS 2018-19 

 
A continuació us proposem un llistat de recursos  d’internet de l’àmbit matemàtic on podreu 
trobar des d’explicacions teòriques a exercicis (proposats, resolts o autocorrectius) així com 
calculadores online o reptes matemàtics. Podreu repassar i treballar el que heu fet al llarg 
del curs, aprofundir-ne i descobrir un munt de coses noves. 
 

1. CANGUR: http://www.cangur.org/ La prova Cangur és una activitat matemàtica 

impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières per estimular i 

motivar una àmplia majoria de l’alumnat i que a Catalunya organitza des de 1996 la 

Societat Catalana de Matemàtiques. Amb un format de concurs individual, l’objectiu 

autèntic del Cangur és que l’alumnat participi i dediqui una estona especial a divertir-

se tot resolent els reptes plantejats. Els problemes es basen més en el raonament i 

l’enginy que en coneixements matemàtics específics. Va adreçada als alumnes de 

primària, secundària obligatòria i batxillerat. Aquestes “altres matemàtiques” també 

les podeu practicar a partir de propostes que trobareu a la web del Cangur. 

 

2. ACTIVITATS JCLIC:  https://clic.xtec.cat/ La seva biblioteca d’activitats està formada 

per centenars d'aplicacions tant de primària com de secundària i inclou moltes àrees 

curriculars a part de les  matemàtiques.  

 

3. MATESFACIL: https://www.matesfacil.com/ Teoria, exemples, exercicis i problemes 

resolts pas a pas de matemàtiques per a  secundària i  batxillerat. També hi ha 

activitats  interactives. 

 

4. GEOGEBRA: https://www.geogebra.org/ El GeoGebra no només pot ser utilitzat  per 

realitzar construccions o dibuixar gràfiques, sinó també per fer conjectures, realitzar 

investigacions, com a calculadora científica o gràfica... 

 

5. CALCULADORES/APLICACIONS:  CalcMe:  https://calcme.com/ 

                                                           Photomath:   https://photomath.net/es/ 

 
A més, a les llibreries trobareu una gran varietat de quadernets d’estiu de matemàtiques: 
n’hi ha de diverses editorials i de tots els nivells. 
 

http://www.cangur.org/
https://clic.xtec.cat/
https://www.matesfacil.com/
https://www.geogebra.org/
https://calcme.com/
https://photomath.net/es/
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