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Activitats de consolidació d’estiu 3r ESO -2020 

 
● Aquestes activitats estan pensades per realitzar-les durant els mesos de juny i juliol i tenen 

caràcter voluntari per a l’alumnat. 
● Els departaments didàctics poden acordar que la realització i lliurament d’aquestes activitats 

es valori positivament en el moment de determinar la qualificació de la matèria de cara a la 
preavaluació del curs vinent.  

● Tria l’activitat que et motivi més de cada àmbit. 
 
 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL 

● Des	del	Departament	de	llengües	us	facilitem	un	grapat	de	lectures	que	us	poden	
agradar	i	que	us	recomanem	per	a	aquest	estiu.	Esperem	que	les	gaudiu	i	us	facin	passar	
una	bona	estona.	Podeu	triar-ne	d’altres	que	us	vinguin	de	gust.	A	final	del	document	
teniu	la	llista	de	lectures	en	català	i	castellà.		Feliç	lectura.		

 
 

● Os	retamos	a	elaborar	una	crítica	literaria	divertida	y	original	a	partir	del	instagram,	del	
tiktok,	un	podcast,...	Deberán	aparecer	referencias	a:	el	argumento,	el	marco	narrativo	
(lugar	y	tiempo),	tipo	de	lectura,	personajes,	y	tipo	de	lector	al	que	recomendaría	la	
lectura.	También	puede	ser	una	crítica	o	recomendación	de	una	serie	de	Netflix	o	de	otra	
plataforma,	de	una	película	o	documental	o,	incluso,	el	último	trabajo	musical	de	algún	
grupo.		
Os	recomendamos	estas	películas:	

QUIERO SER COMO BECKHAM    https://www.youtube.com/watch?v=U8J9uVZbHuI  

EL ÚLTIMO REGALO https://www.youtube.com/watch?v=Vtdzq9Ltvgw 

 
● Elaborar un póster en el que se  homenajee a algún artista (escritor, músico, pintor, 

activista,...). Se puede crear con algún programa digital como el canva, debe aparecer 
información sobre su obra, su vida y debe ser bastante visual. Para ello, lo mejor sería 
añadir un código QR que te dirija a una web con toda la información que se pide. Si se 
hace en formato manual, podría ser una especie de lapbook.  
 

 
	

● Realització	d’activitats	guiades	online	per	a	poder	desenvolupar	i	consolidar	totes	les	
competències	de	la	llengua	anglesa	//	Guided	online	activities	to	develop	and	
consolidate	all	English	competences:	
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar	
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● Escriu	el	teu	diari	d’estiu	un	cop	a	la	setmana	parlant	dels	teus	sentiments,	impressions,	
aventures,	pensaments,	etc.	Si	vols	pots	enviar	un	mail	als	teus	professors	d’anglès	
parlant	sobre	una	de	les	teves	pàgines.//	Write	your	summer	diary	once	a	week	talking	
about	your	feelings,	impressions,	adventures,	thoughts,	etc.	If	you	like	you	can	send	an	
email	to	your	English	teachers	talking	about	one	of	your	diary pages.	

● Activitat: Crònica del teu estiu. 
 
Es	tracta	de	fer	una	descripció	de	com	i	on	heu	passat	una	setmana	del	vostre	estiu,	la	que	
cregueu	oportuna.	
Es	valorarà	especialment	posar	l'èmfasi	en	el	lloc,	és	a	dir:	
 
1.	Aspecte	social;	parlar	d'alguns	costums	típics	del	lloc.	
3.Mostrar	la	ubicació	a	partir	de	mapes	o	plànols.	
4.Fer	servir	fotografies	que	ajudin	a	la	descripció.	
5.Parlar	tant	del	paratge	natural	o	ciutat	com	del	país	on	està	situat.	
6.Explicar	algun	costum	o	festa	tradicional	del	lloc.	
7.Elaborar	i	explicar	un	llistat	del	punts	d'interès	turístic.	
 
Pots	fer	servir	la	rúbrica	d’expressió	escrita	de	català	com	a	guia	perquè	aquesta	crònica	
compleixi	al	màxim	les	propietats	textuals	i	l’ortografia.	
 

● Mira una sèrie!  
 
Mirarem la sèrie ISABEL, de la qual us deixo l’enllaç.  
Un	cop	mirada	la	primera	temporada,	realitzareu	un	vídeo	d’una	durada	aproximada	d’entre	3-5	
minuts	explicant	tot	allò	que	vulgueu	comentar	de	la	sèrie:	personatges,	moments,	situacions,	
etc.	

 
 

ÀMBIT MATEMÀTIQUES-CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC 

Activitat: La ciència de la cuina. 
 
Elabora	un	plat	que	t'encanta	a	tu	o	a	la	teva	família,	explica’ns	amb	un	vídeo	d’uns	5	minuts	
aproximadament	el	procés	d’elaboració	del	plat	tenint	en	compte	els	següent	aspectes:		

● Processos	químics	i	físics	que	es	donen	en	el	procés	d’elaboració	dels	aliments	del	plat.	
Al·lucinaràs	amb	tots	els	processos	que	succeeixen	mentre	cuinem!		

													Vídeo	guia	de	possibles	reaccions:		
														https://www.youtube.com/watch?v=SERd1IKQoaY	
														https://www.youtube.com/watch?v=naV8vMkRaRA	

● Digues	quin	és	el	nutrient	principal	que	conté	l’aliment	i	per	què	serà	important	en	el	
nostre	cos,	si	hi	ha	alguna	etiqueta	alimentària	la	pots	ensenyar	en	el	vídeo.	Ja	saps	que	
és	molt	important	per	planificar	els	aliments	dels	vostres	dies	d’estiu!		

● Proporcions	dels	aliments	a	la	recepta.		
● Quan	cuinem	utilitzem	estris	i	màquines	que	ens	faciliten	els	diferents	processos.	En el 

moment que elaboris el plat t’has de fixar en quins aparells utilitzes i pensar com ho feien 
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abans quan no es disposava d’aquests aparells. Podries fer el mateix plat sense l’ajuda 
de les màquines?	
 

 
Exemple de la part més biològica: Farem pa.  
Ingredients: aigua, farina, llevat, sal, altres (nous, olives, romaní…). 
Ensenya l’etiqueta del paquet de farina, veuràs que té sals i sobretot glúcids (carbohidrats), 
macronutrient principal de la farina. Els glúcids ens donaran molta energia per passar un dia a la 
platja o caminar per la muntanya. 
 
Vídeo mostra elaboració del pa: https://www.youtube.com/watch?v=Bc7KNDrheaQ 
 

 
 
 

ÀMBIT LÚDICO-ARTÍSTIC 

 
 

● A	partir	de	la	lectura	del	llibre	que	has	escollit	de	català	o	castellà	i	llegit	aquest	estiu,	
dibuixa	i	guionitza	la	història	que	es	relata.	Es	tracta	d'escenificar	els	passatges	més	
significatius	en	un	mínim	de	6	vinyetes.	Per	il·lustrar	la	lectura	recorda	utilitzar	diferents	
punts	de	vista:	pla	general,	primer	pla,	picat,	contrapicat.	Recorda	que	si	acoloreixes		les	
vinyetes,	el	resultat	final	serà	millor.		

● Recomanem	l’activitat	de	visitar	alguna	exposició	o	algun	Museu.	
	

● Des	de	l’àmbit	d’EF	es	proposa	participar	en	qualsevol	activitat	ludicoesportiva	
proposada	des	de	les	entitats	locals	de	Vacarisses	o	llocs	on	estigueu	de	vacances	
(torneig	vòlei,	tennis	platja,	bàsquet,	balls	a	la	platja…).	

● També		fer	activitats	més	lliures	per	gaudir	dels	paratges	i	l’entorn	pròxim	que	us	
envolta.	Com	ja	sabeu	podeu	fer	ús	d’alguna	de	les	aplicacions	com	per	exemple	
(WIKILOC,	ENDOMONDO),	on	trobareu	moltes	rutes	a	l'aire	lliure	per	fer	excursions	de	
senderisme,	itineraris	en	bicicleta...	Podeu	descobrir	o	redescobrir	entorns	molt	bonics	
que	teniu	a	prop	i	que	moltes	vegades	desconeixeu,	amb	gorgs,	fonts,	cims	
espectaculars,	coves...			Podeu	gravar	el	recorregut	per	compartir-lo	amb	els	altres	i	quan	
ens	tornem	a	veure	ho	comentem	i	ho	tindrem	en	compte	de	cara	al	curs	vinent.	
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Lectures recomandes en català 
 

- Jordi	Sierra;	Camps	de	maduixes	
- Jordi	Sierra;	La	pell	de	la	memòria	
- Toni	Cotet;	I	després	de	l’ESO,	què	
- Toni	Cotet;	Expropiació	indeguda	
- 	Valérie	Zenatti;	Una	ampolla	al	mar	de	Gaza	
- Benavente	Casañas;	Història	d’amor	a	Sarajevo	
- Enric	Larreula;	El	misteri	de	l’illa	de	gel	
- M.	Àngels	Anglada;	El	violí	d'Auschwitz	(Edicions	Castellnou)	
- Jules	Verne;	Viatge	al	centre	de	la	terra	(Edicions	La	Galera,	col·lecció	El	corsari)	
- R.	L.	Stevenson;	L’illa	del	tresor	(Edicions	La	Galera,	col·lecció	El	corsari)	
- Oriol	Vergés;	17	anys,	primer	viatge	a	Itàlia	
- John	Green;	No	està	escrit	a	les	estrelles		
- Jordi	Sierra	i	Fabra;	Un	lloc	anomenat	guerra	
- John	Boyne;	El	noi	del	pijama	de	ratlles		
- Care	Santos;	Hot	Dogs		
- Natasha	Preston;	La	cabanya		
- Grégoire	Delacourt;	Les	quatre	estacions	de	l'estiu	
- Gemma	Lienas;	El	diari	vermell	de	la	Carlota	
- Gemma	Lienas;	El	diari	lila	de	la	Carlota	
- Andreu	Martín	i	Jaume	Ribera;	El	diari	vermell	del	Flanagan	
- Hergé;	Les	aventures	de	Tintín.	Ed.	Joventut	

- Quino;	Mafalda	

Titols	de	LECTURA	FÀCIL:	

- Roald	Dahl;	Les	bruixes.	Ed.	Empúries	
- Anna	Frank;	Anna	Frank.	Diari	d’una	noia	(versió	adaptada)	Ed.	Eumo	
- Maria	Aymerich;	El	secret	de	l’ordinador.	Ed.	Casals	
- Katherin	Rundell;	La	banda	dels	terrats.	Estrella	Polar	
- Gemma	Lienas;	Cul	de	sac.	Estrella	Polar	
- Andreu	Martín	i	Jaume	Ribera;	Tots	els	detectius	es	diuen	Flanagan.	Estrella	Polar	
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Lecturas	recomendadas	en	castellano		

● Stephen	J.	Dubner	y	Steven	Levitt,	Freakonomics.		
● Suzanne	Collins,	Los	Juegos	del	Hambre.		
● 	John	Green,	Bajo	la	misma	Estrella.	
● Javier	Ruescas,	Play.		
● Alba	Quintas	Garciandía,	Al	otro	lado	de	la	pantalla.		
● Alan	Moore,	Watchmen.		
● Anónimo,	Pregúntale	a	Alicia.		
● Ana	Alcolea,	El	secreto	de	la	esfinge.		
● Richard	Leakey,	La	sexta	extinción.		
● Carmen	Martín	Gaite,	Caperucita	en	Manhattan.	
● Carlos	Ruiz	Zafón,	Luces	de	septiembre.		
● Edgar	Allan	Poe,	El	escarabajo	de	oro	y	otros	cuentos.		
● Isabel	Allende,	La	ciudad	de	las	bestias.		
● Laura	Gallego,	La	emperatriz	de	los	etéreos.		
● Stephen	Jay	Gould,	El	pulgar	del	panda.	
● Agatha	Cristhie,	La	ratonera.	
● Raquel	Riba	Rossy,	Lola	Vendetta.		
● Marjane	Satrapi,	Persépolis.		
● Frances	Hardinge,	El	árbol	de	las	mentiras.		

Lecturas	de	fácil	comprensión:	

- Carlos	Ruiz	Zafón,	El	príncipe	de	la	niebla	
- Alfredo	Gómez	Cerdà,	El	tigre	que	tenía	miedo	a	las	gallinas.		

- Concha	López	Narváez,	El	abrazo	de	la	muerte.		

- Jean	Giono,	El	hombre	que	plantaba	árboles.	

- Marina	Marroquí,	Eso	no	es	amor.	

	

Readers	in	English:	

- Charles	Perrault,	Cinderella	

- Jane	Austen,	Pride	and	Prejudice	

- Jane	Austen,	Emma	
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- Arthur	Conan	Doyle,	The	Return	of	Sherlock	Holmes	

- Calderón	de	la	Barca,	Life	is	a	dream	

- Miguel	de	Cervantes,	The	ingenious	gentleman	don	Quixote	of	La	Mancha	

- James Matthew Barrie, Peter Pan	

- Rudyard	Kipling,	The	Jungle	Book	

- Edith	Wharton,	The	Age	of	Innocence	

- Charles	Dickens,	A	Christmas	Carol	

- Charles	Dickens,	David	Copperfield	

- Charles	Dickens,	Oliver	Twist	

- Lewis	Carrol,	Alice’s	Adventures	in	Wonderland	

- Mary	Shelley,	Frankenstein	

- Gustave	Flauvert,	Madame	Bovary	

- Herman	Melville,	Moby	Dick	

- Franz	Kafka,	Metamorphosis	

- Niccolò	Machiavelli,	The	Prince	

- Fyodor	Dostoevsky,	Crime	and	Punishment	

Audiobooks	perquè	practiqueu	el	listening,	podeu	triar:	

Burlington	Books	Online	

Per	a	practicar	reading	i	listening	al	mateix	temps	podeu	triar:	

http://www.openculture.com/freeaudiobooks	

	

 


