
2n d’ESO 

MATEMÀTIQUES  
És una APP de Jocs matemàtics gratuita. Es diu juegos 

matemáticos.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GamesForKids.Mathgames.MultiplicationTables&hl=es 
      

CATALÀ 

"El gran dictat" (TV3): http://www.tv3.cat/elgrandictat/html/joc/ Versió web d’aquest programa emès per TV3 en què el jugador ha d’escriure 

sense faltes les paraules que es proposen. L’usuari també pot jugar a “La frase desfeta”, una prova en què s’ha d’ordenar amb sentit la frase 

enginyosa d’un personatge famós. "Mots encreuats": http://participacio.ara.cat/passatemps/motsencreuats/ (Mots encreuats del Diari Ara. En 

línia.) "Gags": http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/accions_sensibilitzacio/gags_humoristics/ (Gags que reprodueixen amb 

un to humorístic i divertit algunes situacions quotidianes en què els catalanoparlants canvien sistemàticament de llengua davant d’interlocutors 

que no són catalanoparlants però entenen el català i el volen practicar). 

CASTELLÀ 
LLegiu un bon llibre i gaudiu de les vacances. 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 

 

Us deixo el següent enllaç a on teniu una ruta per alguns dels castells medievals de la província de Tarragona: 

https://www.femturisme.cat/es/rutas/ruta-de-los-castillos-rio-gaia 

Tanmateix podeu visitar Siurana o Miravet (hem parlat a classe d’aquests pobles). 

http://www.turismemiravet.cat/proposta/el-castell-de-miravet/ 

https://www.turismesiurana.org/es/node/85 

En el següent enllaç trobaràs un resum molt visual i esquemàtic de tot allò que hem estudiat sobre l’Edat Mitjana aquest curs. Podeu trobar 

vídeos i algunes activitats senzilles.https://mobile.sites.google.com/a/xtec.cat/les-histories-de-1r-i-2n/historia-2n-eso/historia-medieval 

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 https://apps.apple.com/es/app/tabla-peri%C3%B3dica-quiz/id1291141314?l=ca. APREN LA TAULA PERIÒDICA JUGANT 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GamesForKids.Mathgames.MultiplicationTables&hl=es
http://www.tv3.cat/elgrandictat/html/joc/
http://participacio.ara.cat/passatemps/motsencreuats/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/accions_sensibilitzacio/gags_humoristics/
https://www.turismesiurana.org/es/node/85
https://www.youtube.com/watch?v=a4RW1SGiqJs


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. També els directors clàssics: Spielberg, Kubrick, Coppola, Scorssesse, etc. 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. 

 


