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MATÈRIA RECOMANACIONS D’ESTIU

Llengua catalana

Sobretot heu de gaudir, riure, jugar, descansar… Però si voleu instants
per viatjar i relaxar-vos amb la lectura, aquí us deixo unes
recomanacions.

Quadern de repàs de llengua catalana:
-Prepara 1r ESO. Llengua catalana. ISBN: 9788441230354.
Lectures:
-F. E. Higgins, El llibre negre dels secrets. Cruïlla.
-Jordi Sierra i Fabra. Allà on sigui el meu cor. Edebé.
-Roald Dahl. Les bruixes. Estrella Polar.

Llengua castellana

EXPRESIÓN ESCRITA
-Redactar un diario de las vacaciones. En una pequeña libreta explicar
todo aquello que nos parezca más interesante, enganchar entradas,
fotos, dibujos, tiquets de las actividades (mejora de la ortografía, la
estructura textual y el léxico).
-Escribir un cuento ilustrado, con fotos o dibujos (mejora de la
ortografía, la estructura textual y el léxico).
-Escribir postales para los amigos (mejora de la ortografía, la estructura
textual y el léxico).
-Ir al cine y escribir una crítica de la película que hemos visto (mejora de
la ortografía, la estructura textual y el léxico).

LECTURA
-Leer un cómic, una revista, una novela gráfica, un cuento, una novela e
intercambiarlo con alguien para así leer el suyo. Ir a la biblioteca y que
nos recomienden una lectura.

Anglès

-Visionar pel·lícules en anglès.
-Practicar jocs en anglès.
Lectura: Mark Twain. The adventures of Tom Sawyer. Burlington.
ISBN:  978-9925-30-156-0.
-Holiday English. 1º Student's Pack Catalan. 2nd ed.
ISBN: 9780194014540.
-Fer activitats al telèfon mòbil de l’aplicació DUOLINGO.

Francès
Lectura:
-Brigitte Faucard. L’arc-en-ciel. Santillana Français.
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Ciències socials

Vos recomano unes lectures per fer durant aquestes merescudes
vacances d’estiu, unes quantes de ficció:

-Josep Vallverdú. Un cavall contra Roma. La Galera.
-Philippe Nessmann. Sota la sorra d'Egipte. Bambú.
-Emilio Calderón. Roma no paga traidores. Anaya.
I crec especialment interessant que intenteu llegir i gaudir d’un llibre
que explica molt bé la fascinant història de la nostra espècie, l’homo
sapiens:
-Sàpiens. Una breu història de la humanitat, de Yuval Noah Harari.
Podeu llegir un fragment d’aquesta obra en el següent enllaç.

Mitologia: Si us heu quedat amb ganes de conèixer més històries de
mites, aquí teniu l’enllaç a la guia de lectura de la biblioteca amb llibres
que podeu demanar en préstec per l’estiu.

Matemàtiques

Lectura recomanada:
-Lewis Carroll. Alícia en el país de les meravelles.
Si vols repassar matemàtiques jugant, en el següent enllaç hi trobaràs
moltes activitats: http://www.xtec.cat/~jjareno/

Ciències de la naturalesa

- Organitza un viatge (no cal fer-lo) per visitar formacions geològiques o
evidències biològiques que tinguin relació amb el que hem fet durant el
curs. Ha de comptar amb almenys set punts d’interès, tots els set punts
han d’estar situats a menys de 100 km de casa teva i cal fer un mapa
Google Maps. Aquí tens un video que explica què has de fer per crear
un mapa en Google Maps:
https://www.youtube.com/watch?v=_aVVo4mHA_A
- Contactar amb alguna associació (ONG) local relacionada amb algun
dels continguts que hem estat treballant (protecció del medi ambient,
astronomia, associació ornitològica…) i recollir informació de les
activitats que duen a terme.
- Llegeix i gaudeix de l’estiu!

Tecnologia
Si tens ganes de jugar i crear iniciat a l'Scratch, aquí tens l’enllaç:
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/
modul-1-comenca-lscratch-aventura-scratch-3/

Música Escolteu música i gaudiu-la.

https://www.grup62.cat/llibre-sapiens-una-breu-historia-de-la-humanitat/119649
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/infoGuiaweb.jsp?id=1017304&idBiblio=1012866&titolGuia=Mitologia%20per%20j%C3%B3vens%20lectors
http://www.xtec.cat/~jjareno/
https://www.youtube.com/watch?v=_aVVo4mHA_A
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/modul-1-comenca-lscratch-aventura-scratch-3/
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/modul-1-comenca-lscratch-aventura-scratch-3/
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EVP

Disfruteu de qualsevol activitat que feu. Podeu fer una espècie de diari
de vacances, però visual, amb dibuixos i fotografies, explicant amb les
imatges o dibuixos tot el que heu fet: festes, activitats, etc. Podeu
buscar a internet diaris d’artistes i fer com ells.

Web on explica com fer un diari d’artista i alguns exemples:
http://arts.recursos.uoc.edu/labdoc/diari-dartista/:

Educació Física

Escollir un mínim de dos pel·lícules de la llista i, després de mirar-les,
respondre les següents preguntes:

1. Fes un resum de la pel·lícula d’unes 300 paraules
2. Quins valors a través de l’esport creus que transmet la pel·lícula?
3. Quin és el personatge de la pel·lícula que t’ha agradat més i per què?
I el que menys?
4. T’ha agradat la pel·lícula? Raona la resposta.
5. És adequat el final de la pel·lícula? El canviaries?
6. Canviaries alguna cosa de la pel·lícula?

PEL·LÍCULES:
-The blind side: Un sueño posible (futbol americà)
-Me llaman radio (futbol americà)
-Elegidos para el triunfo (bobsleigh)
-Karate Kid (karate)
-Juego de honor (golf)
-El milagro (hoquei sobre gel)

Orientació educativa

Us recomanem gaudir de l’estiu, de les vostres famílies i amics.
Aprofiteu per conèixer gent nova i fer activitats que us interessen.
Empreneu-vos-ho com una oportunitat per fer reflexions, prendre
decisions, fer voluntariat... Fins i tot de fer formació.

Si us avorriu, sempre podeu veure una pel·li, aquí n’hi ha un cabàs:
http://www.cinemaperaestudiants.cat/cat/pelicules-arxiu/
Us recomanem les de l’àrea d’Educació per al desenvolupament
personal i la ciutadania, entre altres.

http://arts.recursos.uoc.edu/labdoc/diari-dartista/
http://www.cinemaperaestudiants.cat/cat/pelicules-arxiu/

