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Llengua catalana

Llibres de lectura d’autors i autores de la història de la literatura catalana:
Històries de la mà esquerra i El cafè de la Granota, de Jesús Moncada; La
plaça del Diamant i Aloma, de Mercè Rodoreda.

Autors i autores de l’últim treball que heu fet aquest trimestre.

Llibres d’autors i autores de la nostra terra: Marta Rojals, Francesca
Aliern, Maria Climent...

Quadern de repàs de continguts de 4t d’ESO:
-Prepara 4t ESO. Llengua catalana. La Galera. ISBN 9788441230385.

Tindreu un dossier penjat al Classroom per a treballar sobretot
l’ortografia de cara a batxillerat. Ja sabeu com descomptaran les faltes
per a l’avaluació de Llengua catalana i literatura (0,1 fins a 2 punts).

Llengua castellana

LECTURAS PARA BACHILLERATO:
Se recomienda leer las lecturas prescriptivas y realizar un análisis
detallado de las obras (argumento, personajes, espacio, narrador, opinión
personal…). Se puede seguir el modelo tradicional de ficha de lectura de
la materia.

Lecturas:

-Lazarillo de Tormes: encontraréis el libro en pdf, digitalizado o el
audiolibro en:
https://blocs.xtec.cat/pegarlahebra/1-bachillerato/libros-de-lectura/lazar
illo-de-tormes/
-Nada, Carmen Laforet.

Anglès

Macmillan Secondary Student’s Website.

Holiday English. 4º Student's Pack Catalan. 2nd ed.
ISBN: 9780194014571

Watch and listen to some TED TALKS about topics you are interested in.

Reading:
Micky Jenkins. Witches Secrets and Lies. Burlington Books.

https://blocs.xtec.cat/pegarlahebra/1-bachillerato/libros-de-lectura/lazarillo-de-tormes/
https://blocs.xtec.cat/pegarlahebra/1-bachillerato/libros-de-lectura/lazarillo-de-tormes/
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Matemàtiques

Lectures  recomanades:

-Guillermo Martínez. Los crímenes de Oxford. Planeta.
-Reyes Calderón. Los crímenes del número primo. RBA.
-Catherine Shaw. La incògnita de Newton. Puzzle.

Pel.licules recomanades:

-Figures ocultes. Theodore Melfi, 2016.
-Una mente maravillosa. Ron Howard, 2001.
-Lecciones inolvidables. Ramón Menéndez, 1988.

Geografia i Història

Feu sortides a la natura i a espais culturals com museus i centres
d’interpretació del patrimoni. Aneu-hi amb família i amics i comproveu
que hi ha activitats divertides que a més a més, us aportaran
coneixements.

Llegiu novel·les històriques i còmics. Algunes recomanacions:

-Oriol Vergés. La ciutat sense muralles. La Galera.
-George Orwell. Rebel.lió dels animals. Edicions 62.
-Jordi Sierra i Fabra. 4 días de enero. Plaza & Janés.
-Toni Orensanz. L'òmnibus de la mort. Ara Llibres.
-Paul Preston; José Pablo García. La Guerra civil espanyola (còmic).
-Lluís Juste de Nin. Barcelona 1931 (còmic).
-Jaume Cela. Silenci al cor. La Galera.
-Jaume Cabré. Les veus del Pamano. Proa.

Mireu documentals i pel·lícules històriques. Algunes recomanacions:

-Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola.
-La vida dels altres, de Florian Heckel Donnersmack.
...

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?
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PEL·LÍCULES:
-Un domingo cualquiera (futbol americà)
-Million dollar baby (boxa)
-El héroe de Berlín (atletisme)
-Invictus (rugby)
-Soul Surfer (surf)

Biologia

Aprofiteu per fer sortides a la natura.

Recomanacions de lectures amb temàtica de ciències, per exemple:
-Richard Dawkins. La magia de la realidad. Pequeña historia de la ciencia.
Espasa Juvenil. També en català.
-Pere Estupinyà. El ladrón de cerebros. Ciencia para todos. Debate. També
en català: la Magrana.
-Gerald Durrell. Mi familia y otros animales. Alianza. També en català:
Edicions 62.

Tecnologia
Lectura del llibre Robots e Imperio, d’Isaac Asimov (Debolsillo).
Aprofitar l’estiu per investigar en el IoT (Internet of things) i fer treballs
pràctics d'allò que s’ha fet el 3T.

Física i Química

Aprofiteu aquests dies per a llegir novel.les amb temes de ciència; us
recomano: Quantic love, La porta dels tres panys i La porta dels tres
panys 2, Esmorzar amb partícules i El universo en tus manos, de Sonia
Fernández Vidal.

Gaudiu i disfruteu de l'estiu, de la família i dels amics!

Ciències aplicades

Observeu i analitzeu els fenòmens naturals que tenen lloc al vostre
voltant. Intenteu trobar-ne una explicació científica amb els
coneixements que ara teniu!

Gaudiu i disfruteu de l'estiu, de la família i dels amics!

Francès

Lectura: Victor Hugo. Les Misérables. Vicens-Vives.
Grammaire, Compréhension orale et Compréhension écrite:
Niveau élémentaire (A1-A2) / Niveau intermédiaire (B1)
http://exercicesdefrancaiseoi.blogspot.com/

Alumnes de 4t ESO per Batxibac:

Daniel Pennac. Chagrin d’école. Folio.

http://exercicesdefrancaiseoi.blogspot.com/
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ISBN : 9782070396849.
Dai Sijie. Balzac et la Petite Tailleuse chinoise. Folio.
ISBN : 9782070416806

Educació visual i
plàstica

Disfruteu de qualsevol activitat que feu, podeu fer una espècie de diari de
vacances però visual, amb dibuixos 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/

Llatí

Si aneu de vacances, mireu d’esbrinar si el lloc té un passat romà i visiteu
les possibles restes. Sols o amb família, mireu els espectaculars
documentals de La 2:
http://www.rtve.es/television/ingenieria-romana/

Per practicar llatí, al Classroom teniu un llibret en format còmic en
llatí/anglès. Si us agrada la lectura i us voleu submergir en el fascinant
passat de Roma, disfrutareu amb les novel·les de la sèrie de la Colleen
McCullough.

Gaudete bonae aestatis!

Economia i
Emprenedoria

Llibre: La verdadera historia del Club Bidelberg, de Daniel Estulín.
https://cronicon.net/paginas/Documentos/paq2/No.2.pdf

-Sèrie a les plataformes Fusión o Amazon: Devils, de Patrick Dempsey,
sobre la guerra financera.

Llegir notícies d’economia a qualsevol diari.

Comics de Jose Sande, Carlos Calvo:
-Economia en ½ hora.
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk/edit
-Emprender ½ hora.
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ENE9Ed3o1Qi1CU00/edit

Alemany

Llibre de lectura: nivell A.1:
-R. Böttcher, S. Lang, S. Czarnecji. Erich ist verschwunden. CIDEB Deutsch
(Vicens Vives). ISBN: 978-88-530-1112-1.

http://arts.recursos.uoc.edu/labdoc/diari-dartista/
http://www.rtve.es/television/ingenieria-romana/
https://cronicon.net/paginas/Documentos/paq2/No.2.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ENE9Ed3o1Qi1CU00/edit
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Cultura clàssica

Si viatgeu a alguna ciutat gran, visiteu els museus i fixeu-vos en els
vestigis clàssics que pugueu trobar. Llegiu alguna obra clàssica en versió
original o adaptada: La Ilíada, l’Odissea, Les Metamorfosis… o novel·les
com La filla d’Homer o qualsevol altre llibre de Robert Graves.

Italià

Vi lascio qualche consiglio letterario:

-Carofiglio, G.: Testimone inconsapevole.
-Volo, F.: Il giorno in più.
-Ammaniti, N. : Io non ho paura.
-Baricco, A.: Seta.

Godetevi delle vacanze!

Literatura
Lecturas literarias y amenas para todo el verano. Los clásicos de la
literatura universal: Antígona, Frankestein, etc.

Informàtica

Teniu habilitats suficients per modelitzar l’habitatge on residiu, i fer-lo en
3D introduint mobiliari del warehouse i donant textures als diferents
elements.

També podeu crear un full Excel per controlar les despeses que teniu
(gasolina, refrescos, gelats, gimnàs, etc) i els ingressos (paga setmanal,
honoraris d’ajudar, etc.) i veure amb el diferencial la capacitat d’estalvi
per petits projectes, visualitzant amb una gràfica l’evolució de les corbes,
punts de tall, etc.

Podeu fer un blog de les vostres vacances o activitats, per compartir-les
amb els companys.

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/

