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MATEMÀTIQUES 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GamesForKids.Mathgames.MultiplicationTables&hl=es És una APP de Jocs 

matemàtics gratuita. Es diu Juegos matemáticos. 

CATALÀ 
 

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"). 

ANGLÈS 

Com ampliació, m’agradaria que tots els que teniu i feu ús de plataformes “streaming” (com ara bé Netflix), intenteu de tornar 

a veure sèries que ja heu vist en anglès amb subtítols en anglès. Si és una pel•lícula o serie que no heu vist abans, podeu 

posar els subtítols en català o castellà si ho preferiu. Sempre us he dit que és una manera divertida (i gairebé sense adonar-

vos) d’aprendre vocabulari i practicar la pronunciació i l’entonació. 

SOCIALS 
 

TECNOLOGIA 
Aprofiteu l’estiu per muntar i desmuntar coses amb l’ajuda dels adults. Si us agraden les pel·lícules, podeu aprofitar aquest estiu per 

mirar: Minority Report, La red Social, A. I Inteligencia Artificial, Yo, Robot o El quinto elemento. Bon estiu! 

CULT I VAL/ REL 
 

ED. FÍSICA 
 

FiQ 

1. Us proposo un conjunt de vídeos sobre canvi climàtic realitzats pel divulgador científic del canal QuantumFracture: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOPFAg4mOJ12Kofdb3CeIin3OLEKndsJz 2. Un altre bon divulgador és el del canal Date un 

Voltio, us en proposo aquesta llista de reproducció: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYWgZd_o7Re1tG9DPECqSXLf3L0fG0Tyo 

3. També us recomano un joc online creat per científics, "Lumosity", amb el que podreu exercitar habilitats cognitives com la memòria, 

l'atenció, la coordinació, la planificació, la flexibilitat... Us proposa petits reptes que van fent-se més complicats a mesura que els aneu 

exercitant. És entretingut i estimulant. 4. Un altre joc entretingut d'habilitats cognitives és el "Find a set". 5. Gaudiu de la natura, dels 

amics, de la família, de la lectura, del joc, sigueu feliços! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GamesForKids.Mathgames.MultiplicationTables&hl=es
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOPFAg4mOJ12Kofdb3CeIin3OLEKndsJz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYWgZd_o7Re1tG9DPECqSXLf3L0fG0Tyo


BIO 

 

Aquells que tingueu interés per la biodiversitat i vulgueu fer activitats a l’aire lliure us proposo les següents: 

Fer snorkel per observar el fons marí (Prats de Posidònia). Us recomano el prat de posidònia de l’Arenal (Hospitalet de l’Infant). També 

és interessant iniciar l’activitat des de Cala Vidre (Ametlla de Mar), pots comparar el fons marí si vas cap al nord amb el fons marí si vas 

cap al sud! 

Visitar Ecoherbes. Es tracta d’un jardí botànic on podràs conèixer més de 400 espècies de plantes i aprendre les seves utilitats. Pots fer 

la visita lliure o guiada. Hi ha zona de pícnic també. Per més informació podeu consultar l’enllaç següent: 

https://www.ecoherbes.com/jardi-botanic/ 

Observació d’aus al Delta de l’Ebre. El Juliol és una bona època per observar flamencs ja que és l’època de cria, per això resulta fàcil 

veure’ls en les basses de La Tancada i l’Encanyissada. També és interessant visitar l’instal·lació de Món Natura 

(https://www.monnaturadelta.com/ca/home/portada). 

Explorar i conèixer el Parc Natural dels Ports. Recomano especialment la ruta dels Estrets 

(http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports/visiteu-

nos/equipaments_i_itineraris/arees_de_lleure_i_itineraris/area_recreativa_de_la_franqueta/#FW_bloc_6a9252cf-e01b-11e3-b22a-

000c29cdf219_3). Sovint hi ha molts rapinyaires sobrevolant i amb sort es pot observar alguna cabra (a l’estiu a primera hora del matí per 

la calor). 

MÚSICA 

Us fico l’enllaç del programa de TV3 Òpera en Texans, en el que es parla del Naixement de l’òpera. Espero que us agradi!  

També us passo el següent enllaç per ampliar la informació sobre el Misteri d’Elx. Per reforçar el Renaixement, us proposo veure el 

següent vídeo sobre les Característiques generals. Està molt ben explicat i fins i tot hi ha exemples que ajuden a entendre millor alguns 

conceptes.. 

VIP 
 

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. 

 


