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Llengua catalana

Quadern d’activitats:
-Prepara 2n ESO. Llengua catalana. La Galera. ISBN: 978844120361
Llegir, millora el cabal lèxic, l’ortografia i la morfosintaxi i enriqueix en
una gran diversitat de temes i de valors.
Us recomano aquests llibres i espero que gaudiu de la lectura durant
aquests mesos d’estiu!
-Albert Espinosa. Si tu em dius vine, ho deixo tot, però digue’m vine.
-Pau Joan Hernández. El misteri de les quatre punyalades.
-Marianne Curley. El cercle de foc.

Llengua castellana

-Repasa las clases de palabras a partir de los siguientes materiales:

Resumen de las clases de palabras
Ejercicios de palabras

-Acércate a la biblioteca y pide a la bibliotecaria o bibliotecario que te
recomiende algún libro para tu edad, según tus preferencias de género.
-Lee mucho, no porque tengas que hacerlo, porque leer inspira sueños y
tú tienes derecho a soñar y soñar...
-No digas palabras malsonantes. Sé correcto/a y educado/a. Tendrás
más amigo.
-Mira alguna serie o película que valga la pena recomendar y escribe
alguna reseña sobre ella en Internet.
-Sé muy feliz.

¡Buen verano!

Anglès

-Macmillan Secondary Students website
-Holiday English. 2º Student's Pack Catalan. 2nd ed.
ISBN: 9780194014557
-Visionar pel.lícules, dibuixos animats i/o documentals en anglès.
-Lectura recomanada:
Jack Livingstone. The Secret of White Mountain. Burlington Books.
ISBN: 9789963461530
-Fer activitats al telèfon mòbil de l’aplicació DUOLINGO.

Francès
-Lectura: Lidia Parodi, Marina Vallaco. Énigme en Périgord. Vicens-Vives,
Chat Noir.

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesillaons/system/files/CLASES+DE+PALABRAS.+(T).pdf
http://www.xtec.cat/~jgenover/morfo.htm
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Matemàtiques

Lectura recomanada:
-Llorenç Puig i Rosa M. Ros. El robí robat. Eumo.
Si vols repassar matemàtiques jugant, en el següent enllaç hi trobaràs
moltes activitats:
http://www.xtec.cat/~jjareno/

Física i química

Podeu mirar les pel·lícules:
-Una mente maravillosa (Ron Howard, 2001).
-2001: Una odisea del espacio (1968).
-El abismo negro (Gary Nelson, 1979).
-Els mèrits de Madame Curie (1997).
-Gattaca (1997)
-La isla (2005)

Qualsevol capítol de la sèrie Cosmos.

També es recomanen les següents lectures:
-Ray Bradbury. Les cròniques marcianes.
-Laura Baix. La clau Apsu. Barcanova.
-Jules Verne. La volta al món en 80 dies.
-Jules Verne. Viatge al centre de la Terra.

Tecnologia

S’aconsella treballar de forma pràctica allò que s’ha deixat de fer  durant
el 3T i posar en pràctica tot el que s’ha vist durant el 3T  en forma de
projecte tecnològic.

1. Adquirir Arduino Starter Kit o similar (KEYESTUDIO Mega Kit Uno R3
Kit, 17 € aprox.) per iniciar-se o continuar amb programació i realització
de projectes electrònics de fàcil abast. Cal PC per programar les plaques.

2. Construcció d’un alimentador solar (projecte del llibre o un altre que
et motivi), dissenyar un dels objectes en 3D (Sketchup) i dur-lo a
imprimir, fer el muntatge segons les especificacions.

Geografia i història

-Feu sortides a la natura i a espais culturals amb família i amics.

-Aprofiteu per anar a museus i centres d’interpretació, aneu-hi amb
família i amics i comproveu que hi ha activitats divertides que a més a
més, us aportaran coneixements.

-Podeu fer una espècie de diari de vacances, però visual, amb dibuixos i
fotografies, explicant amb les imatges tot el que heu fet.
Web on explica com fer un diari d’artista i alguns exemples
http://arts.recursos.uoc.edu/labdoc/diari-dartista/

http://www.xtec.cat/~jjareno/
http://arts.recursos.uoc.edu/labdoc/diari-dartista/
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-Si feu sortides, visiteu algun familiar de fora o feu algun viatge, crea el
teu Quadern de viatge.
https://www.bibliotecacerdanyola.cat/quaderns-de-viatge-una-altra-for
ma-de-plasmar-els-records/

-Llegiu novel·les històriques i còmics. Aquí teniu algunes
recomanacions:
-Francesc Gisbert, El secret de l’alquimista. Bromera.
-Emili Teixidor. L'ocell de foc. Cruïlla.
-Joan Bustos. Música  amagada. Barcanova.
-Margarida Aritzeta. El castell del cor menjat. Cruïlla.

Mirar documentals i pel·lícules històriques.

Música Escolteu  la música que us agrada i gaudiu-la.

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:
-Titanes: Hicieron historia (futbol americà)
-Cinderella Man (boxa)
-Invencible (futbol americà)
-Entrenador Carter (bàsquet)
-Seabiscuit, más allá de la leyenda (equitació)
-La leyenda de Bagger Vance (golf)

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.

https://www.bibliotecacerdanyola.cat/quaderns-de-viatge-una-altra-forma-de-plasmar-els-records/
https://www.bibliotecacerdanyola.cat/quaderns-de-viatge-una-altra-forma-de-plasmar-els-records/
http://www.cinemaperaestudiants.cat/cat/pelicules-arxiu/

