
1r d’ESO 

MATEMÀTIQUES APREN ALGEBRA JUGANT: https://apps.apple.com/es/app/algebra-touch/id384354262?l=ca 

CATALÀ 

http://www.picalletres.net/cms/juga-hi/ (Divertiu-vos mentre apreneu català. App disponible a App store i Google play). 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/jeroglifics/ (Col·lecció de quatre blocs de jeroglífics i propostes per 

explotar la llengua) 

CASTELLÀ 
Segueix a @elconejitoortografico a Instagram. Descarrega't l'app de La vecina rubia "Escribir bien es de guapas". Mira el programa "Pasapalabra". Mira el 

programa "Palabra por palabra" de La 2 (el trobaràs a "RTVE a la carta"). 

SOCIALS 

De pel·lícules per passar l'estiu i fer un repàs d'història antiga entrarien: 10.000 aC, 300, La Legión del Águila i grans clàssics com Benhur o Espartaco. 

També hi ha força articles interessants si us apeteix llegir (biblioteca, llibreria o on-line) a la web www.Sapiens.Cat i petitsapiens. I finalment si us 

apassiona molt tenim el Canal de Youtube "La Cuna de Halicarnaso" on podem trobar aquell profe que tots sabeu explicant la lliçó en 10 minuts a més a 

més de múltiples documentals que trobarem si voleu conèixer més a fons algun període en concret.  

TECNOLOGIA ACCIDENT A VANDELLÓS I, I SOBRETOT, GAUDIU DE LES VACANCES!  

CULT I VAL/ REL 
Llegir, aprofiteu l'estiu per aprendre cultura. Algunes recomanacions: Bajo la misma estrella de John Green. El principito de Antoine de Saint-Exupéry. El 

Diario de Ana Frank.  

FiQ 

A la següent pàgina: https://www.surtderecercapercatalunya.cat/can-ciencia-els-experiments-del-confinament/ trobareu un experiment amb densitats 

junt amb un vídeo explicatiu, el qual podeu realitzar durant aquest estiu o qualsevol altre tipus d'experiment que també trobareu a la pàgina. Bones 

vacances d’estiu!!! 

BIO 

Amb les ganes de tornar a la platja que tenim ens hem preguntat per què té sal l’aigua del mar? Com hi arriba al mar?Per què hi ha mars amb més 

quantitat de sal que d’altres? 

En el mateix enllaç d’activitats d’ampliació, et proposem que experimentis i coneguis la salinitat realitzant un experiment i construint un densímetre. 

Hem parlat durant el cus de les diferents densitats. Enllaç: https://www.surtderecercapercatalunya.cat/can-ciencia-els-experiments-del-confinament/ . 

Bones vacances d’estiu!! 

https://apps.apple.com/es/app/algebra-touch/id384354262?l=ca
http://www.picalletres.net/cms/juga-hi/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/a-catalunya/aprendre-jugant/jeroglifics/
https://www.youtube.com/watch?v=a4RW1SGiqJs


MÚSICA 

Aprofitant que aquest curs heu sigut luthiers dels vostres instruments reciclats, us passo el següent enllaç on podreu trobar la pel·lícula Stradivarius, que 

parla sobre la vida del famós constructor de violins. Espero que us agradi! 

Per poder reforçar els continguts traballats al llarg del curs, us proposo el següent enllaç al programa de l'Atrapasons, on al llarg dels seus 26 capítols 

podreu recordar tot el que s'ha treballat a l'aula d'una manera divertida. 

VIP 

Durant l'estiu podeu treballar la creativitat i les habilitats artístiques de moltes maneres. 1. Crear un quadern d'il·lustracions i dibuixos. 2. Aficionar-se a la 

fotografia. 3. Llegir. És una bona manera de desenvolupar la imaginació i aprendre. 4. Cinema de qualitat cultural. Us recomano Okja de Bong Joon-ho a 

Netflix i Your name de Makoto Shinkai. 5. Podeu trobar a https://www.pinterest.es tot tipus d'activitats artístiques i de disseny. 

FRANCÈS 

Il y a beaucoup de programmes français dans nos chaînes de télévision, je vous encourage à voir quelques uns dans la langue original (vous pouvez 

choisir cette option dans les soustitres de votre télé), comme par exemple: Las recetas de Julie (a La 2), Un poble francès (a TV3), et de nombreux autres 

documentaires. Suivez encore les comptes français sur Instagram. Ecoutez la playlist française que vous avez choisi pendant la quarantaine. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cJycKUIUafk
https://www.youtube.com/channel/UChU6oeYLuNG9Cs7U6dqOaQQ

