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MATÈRIA RECOMANACIONS D’ESTIU

Llengua catalana

LECTURA:
Care Santos. Mentida. Edebé.
La Xènia lluita per treure bones notes, impulsada per la il·lusió d'entrar a
Medicina, però des de fa un temps el seu rendiment és més baix. I és que la
Xènia s'ha enamorat, però no d'un noi del seu entorn, sinó d'un amor virtual.
LECTURA FÀCIL:
Jordi Sierra i Fabra. Radiografia de noia amb tatuatge. La Galera. Col.
Ticket. ISBN: 978-84-246-4767-4.
Una nit de passió acaba amb un crim. En Dídac és el principal sospitós. Totes
les proves l'acusen, però ell nega els fets. Tothom dona el cas per tancat, menys
la Carla, la seva nòvia.
QUADERN REPÀS:
-Prepara 3r ESO. Llengua catalana. La Galera. ISBN: 9788441230378.

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

-Macmillan Secondary Student’s Website.
-Holiday English. 3º Student's Pack Catalan. 2nd ed.
ISBN: 9780194014564
-Watch the Sherlock series in English on TV (you can listen to an
understandable British English while you learn a lot of vocabulary).
-Watch and listen to some TED TALKS about topics you are interested in
Reading:
Lectura recomanada:
-Sir Arthur Conan Doyle. A Sherlock Holmes Collection. Burlington
Books.
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Francès
Lectura: Juliette Blanche. Une étrange disparition. Vicens-Vives, Chat
Noir.

Matemàtiques

Llibre: YoKo Ogawa. La fórmula preferida del professor. Funambulista.
Pel·lícula: Figures ocultes. Theodore Melfi, 2016.

Si vols comprovar  les matemàtiques que has après durant aquest curs
aquí tens un enllaç de reptes matemàtics:
https://blocs.xtec.cat/mates3esomw/2015/11/22/reptes-matematics/

Biologia

Sortiu per la natura, mireu, observeu i xaleu.

Llegiu, us recomano:
-Jordi Olloquequi. Exo. La Galera.
-David Bueno, etc. Els límits de la vida. La Galera.
-David Bueno. 100 controversies de la biologia. Cossetània.

Poseu-vos al dia amb les notícies del 324 relacionades amb
l’assignatura.

Recordeu la importància de seguir uns bons hàbits saludables!

Física i química

Podeu mirar pel·lícules clàssiques excel·lents, com ara:
Una mente maravillosa (Ron Howard, 2001).
2001: Una odisea del espacio (2001).
-El abismo negro (Gary Nelson, 1979).
-Els mèrits de Madame Curie (1997).
-El perfum (2006). Hi ha una escena rodada a Tortosa. També podeu
llegir la novel·la, en què està basada la pel·lícula, de l’autor Patrick
Süskind.

I també podeu seguir la minisèrie Chernobyl.

En la cuina trobem molta química i l’estiu també és un bon moment per
cuinar alguna recepta estiuenca (algun postre o qualsevol altra recepta
que podeu buscar per internet).

Tecnologia

S’aconsella posar en pràctica tot el que no s’ha fet durant el 3T en forma
de projecte tecnològic.
Construcció ROBOT POLIVALENT (projecte del llibre pàg. 149 o un altre
que et motivi), dissenyar una de les peces en 3D (Sketchup) i dur-lo a
imprimir, fer el muntatge segons les especificacions i el control amb
placa Arduino.

https://blocs.xtec.cat/mates3esomw/2015/11/22/reptes-matematics/
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Geografia i història

Llegiu llibres, còmics o novel·les històriques. Recomanacions:

Jordi Sierra i Fabra. I li van dir Colom. Edebé.
Maria Carme Roca. La moneda partida. Edebé.
Ximo Cerdà. Tremolaran les ones. Barcanova.
Josep Vallverdú. Bernat i els bandolers. La Galera.
Núria Pradas. La serpent de plomes. Cruïlla.
Francesc Gisbert i Muñoz. La llegenda del corsari. Bromera.
Francesc Gisbert i Muñoz. Procés contra la Joana. Cruïlla.

Mireu documentals i pel·lícules històriques. Recomanacions:

-Alatriste.
-1492 La conquista del Paraiso
-Lutero
-Joana la Loca.
-El rey pasmado.
-La reina Margot.

Aprofiteu les sortides per veure patrimoni cultural i natural.

EVP

-Aprofiteu per anar a museus i centres d’interpretació, ara que podem
gaudir-los amb un aforament reduït i amb programacions de diferents
activitats culturals, per donar suport a aquest sector en aquests
moments que tant ho necessita. Aneu-hi amb família i amics i
comproveu que hi ha activitats divertides que a més a més, us
aportaran coneixements.

-Gaudiu de qualsevol activitat que feu, agafeu paper i llapis pel simple
plaer de dibuixar, pinteu, encara que no sigui amb finalitat artística (una
paret, un moble…) i preneu-vos un temps per observar imatges (el
paisatge que tingueu davant, una foto, fullegeu llibres d’art, mireu
pel·lícules…)

-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/

-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/

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

http://arts.recursos.uoc.edu/labdoc/diari-dartista/
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/


Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Cristòfol Despuig

RECOMANACIONS ESTIU 2021

TERCER D’ESO

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:
Carros de fuego (atletisme)
Ali (boxa)
La vida en juego (futbol americà)
Gigantes: hacia la victoria (futbol americà)
Hoosiers, más que ídolos (bàsquet)

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://www.cinemaperaestudiants.cat/cat/pelicules-arxiu/

