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MATEMÀTIQUES 
APEN A NAVEGAR JUGANT https://apps.apple.com/es/app/virtual-regatta-offshore/id387893495?l=ca  

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"). 

ANGLÈS Cliqueu aquí i gaudiu de l’anglès, hi ha milers de temes diferents, trieu els que més us agradin.  

Aquest enllaç us serà útil per practicar i repassar online els aspectes bàsics de la llengua anglesa. 

SOCIALS 

De pel·lícules per passar l'estiu i fer un repàs d'història contemporània i Guerres Mundials: Salvar al Soldado Ryan, 1917, Hasta el último 

Hombre, Forrest Gump, Enemigo a las puertas, El fotografo de Mauthausen... També hi han força articles interessants si us apeteix llegir 

(biblioteca, llibreria o on-line) a la web www.Sapiens.Cat. 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 fet històric en concret. Busqueu a youtube algun vídeo didàctic sobre la Segona Guerra 

Mundial, us aconsello uns que es diuen “flipa amb el Joan” Busqueu informació sobre el “Mur de Berlín” quan i per què es va construir i 

quan es va enderrocar.  

FiQ Al següent enllaç: https://www.energia3d.es/ podreu veure alguna seqüència de la pel·lícula Energía 3D. Que parla sobre l'energia i la 

manera d’estalviar-la 

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. 6. Hi ha cursos molt interessants 

de disseny gràfic a https://www.domestika.org/es. 

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.ted.com/talks
http://www.autoenglish.org/freeexercises.htm
https://www.pinterest.es/
https://www.domestika.org/es.

