
 

TASQUES D’ESTIU 2018 

Llengua Catalana   
4t Curs d’ESO  

 

 

Activitats de recuperació per als alumnes que no ha n superat  
l’assignatura al juny  

Cal realitzar les tasques indicades a continuació. 

a) Un mínim de 10 dictats. S’han de subratllar les faltes comeses i corregir-les amb 
bolígraf vermell. A continuació, s’han de copiar cinc vegades cadascun dels mots 
esmenats. Els dictats es poden extreure d’un text de qualsevol llibre o d’un diari en 
català (extensió aproximada: entre 8 i 10 línies). També es pot entrar a la pàgina: 
www.gencat.cat/llengua/dictats/  on hi ha recursos diversos per fer aquesta activitat. 

 

b) Els exercicis següents dels blocs 1, 2, 3, 4, 5, i 6 del llibre de text de 4t:  

BLOC 1   Pàg. 29 a 31: Ex: 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.38. 

BLOC 2   Pàg. 56 a 60: Ex. 2.31, 2.35, 2.38,  2.39, 2.41, 2.45, 2.48, 2.51, 2.54 

BLOC 3   Pàg. 84 a 89: Ex. 3.29, 3.32, 3.34,3.35, 3.38, 3.42 

BLOC 4   Pàg. 114 a 116: Ex. 4.32 a 4.38. 4.44, 4.45,  4.47. 

BLOC 5   Pàg. 147 a 151: Ex. 5.27, 5.31, 5.32, 5.33, 5.36, 5.39, 5.46, 5.48. 

BLOC 6   Pàg. 175 a 180: Ex. 6.25 , 6.27, 6.29, 6.30, 6.31, 6.36, 6.38, 6.41, 6.42 i 
6.45. 

  
c) LITERATURA: BLOCS 7 i 8. 

S’han d’estudiar els temes de literatura d’aquests dos blocs repassant les 
característiques de les obres: Gèneres, corrents literaris, figures retòriques... 

LLENGUA 
Cal estudiar les unitats del llibre de text incloses a l’apartat anterior. 

 

d) La lectura (recomanada) d’un o més llibres, en català, apropiats a l’edat. 
 

Els alumnes han de presentar les tasques dels apartats  a  i  b  el dia de l’examen de 
setembre.  Aquesta feina comptarà un 20% de la nota de l’avaluació.   

 

Activitats per als alumnes aprovats al juny als qua ls s’ha recomanat un 
reforç de la matèria  

 

Els alumnes aprovats al juny als quals s’ha recomanat fer un reforç de la matèria a l’estiu 
 poden presentar les tasques dels apartats  a (dictats)  i  d (lectura), referides en el títol 
anterior, el primer dia de classe i lliurar-les al professor/a de llengua catalana del curs 2018-
2019.   


