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1. Veure sèries en català, com Polseres vermelles, Merlí o Plats Bruts (aquesta més antiga).
2. Escolteu molta música en català, i variada, des de pop-rock com Txarango, Blaumut, Els amics de les arts, Doctor
Prats, a gèneres més actuals, com Lildami.
3. Passegeu per la biblioteca i agafeu llibres que us agradin i de qualsevol temàtica i gènere (còmic, poesia,
novel·la, policíaca, aventures, amor…).
4. En moments lliures de l’estiu, no us animaríeu a escriure? El que vulgueu, des d’un poema o una cançó, a una
novel·la o fins i tot un capítol d’alguna història!
5. Si voleu aprofundir en què és la realitat (que heu tractat a filosofia), teniu una obra de teatre de Manuel de
Pedrolo que es diu Homes i no. Molt recomanable!
1. Disfrutar del gusto por la lectura a partir de libros que elijáis, de diferentes géneros (cómics, novelas, obras de
teatro…) y temáticas (policiaca, de suspense, de aventuras…).
2. Ver alguna película que sea una adaptación cinematográfica de algún libro que hayáis leído antes (os
recomiendo seguir ese orden).
3. Os animo a practicar la escritura creativa inventando algún cuento o poema, redactando una reflexión a modo de
diario o cualquier otro tipo de texto literario (descripción, diálogo…) que recoja algún momento especial del
verano.
1. Llegir un llibre de lectura adaptat, que us interessi, i qui no sigui massa difícil ni massa fàcil (nivells 3-4
/intermediate- upper intermediate) de seguir (per exemple de les col·leccions Bookworms Oxford o Macmillan
Readers). Després de llegir-lo, podeu provar de mirar quantes paraules noves heu après i incloure-les a un
diccionari d'estiu. També podeu intercanviar opinions (en anglès) amb un altre company.
2. Si sou més digitals i no us agrada portar els llibres a la platja, podeu visitar aquesta web i triar una short story
http://esl-bits.net/. Treballem la lectura i la pronunciació a l'hora. Com en el cas del llibre, busca les paraules
noves i afegeix-les al teu propi diccionari d'estiu.
3. 3.Veure pel·lícules i sèries en anglès subtitulades. Una activitat interessant seria, després del visionament, provar
de resumir en veu alta l'argument de la història, o quedar amb algú altre company per intercanviar opinions i
recomanacions. https://fmovies.to/movies https://ororo.tv/es/channels
4. També pots ampliar i millorar el teu vocabulari d'una manera lúdica i col·laborant a lluitar contra la fam en el món
amb aquesta web https://freerice.com/categories/english-vocabulary
5. Escoltar música en anglès amb "l'orella activada": esforceu-vos a seguir la cançó, mireu les lletres a Internet. I
fins i tot, amb les cançons que més us agradin, practicar-les a la pàgina web Lyricstraining.
6. I si vols revisar alguna part de gramàtica que hagi estat una mica difícil aquest any, pots practicar amb aquesta
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web https://test-english.com/grammar-points/b1/ i els seus tests autocorrectius de nivell B1/B1+.
7. Us agrada escriure? Proveu de fer un diari d'estiu en anglès, escrivint uns pocs minuts cada dia, i parlant de les
vostres vacances, les vostres impressions, etc. Si no us sembla massa interessant, podeu provar amb un diari de
somnis o escriure històries de ficció que pots il·lustrar amb dibuixos o fotos.
Ciències del
món
contemporani

Educació
física

Filosofia

Mirar els vídeos de diverses disciplines a https://ed.ted.com/

1. Si esteu per Montcada i fa temps que no ho feu, us proposo que visiteu el Poblat Ibèric de les Maleses, el Poblat
Ibèric Puig Castellar, feu una passejada pel Rec Comtal o el Turó de Montcada.
2. Sortiu amb bicicleta per Collserola o aneu per la ruta del Colesterol fins a Can Zam (Santa Coloma) o fins a la
platja de Badalona o Barcelona . (Si us agraden els patins en línia o els patinets és un altre opció).
3. També teniu un carril bici en direcció Ripollet- Sant Llorenç ( camí dels horts a l’esquerra creuant el pont que va
cap el Punt de Montcada).
4. Feu esport, apropeu-vos al medi natural i gaudiu de tot allò que no heu pogut fer durant el confinament.
5. Si podeu i voleu, mireu els Jocs Olímpics de Tokio per la tele.
Ànims i ja sabeu que podeu enviar-me les rutes o fotos del que heu fet!!!!
BON ESTIU!
1. Sèrie d’anime sobre el poder”: Psico-pass. Pel·lícules sobre distòpies futuristes: 1984 i Her.
Pel·lícula anime que versa sobre els somnis: Paprika.
2. Recomanació literària: “Antimanual de filosofia” (Michel Onfray) i un parell de llibres:
MOMO de Michael Ende. La Peste Albert Camus i per qui li agradi molt la lectura i els
reptes: La Montaña mágica de Thomas Mann

A continuació us proposem un llistat de recursos d’internet de l’àmbit matemàtic on podreu trobar des d’explicacions
teòriques a exercicis (proposats, resolts o autocorrectius) així com calculadores online o reptes matemàtics. Podreu
Matemàtiques i
repassar i treballar el que heu fet al llarg del curs, aprofundir-ne i descobrir un munt de coses noves.
1. CANGUR: http://www.cangur.org/ La prova Cangur és una activitat matemàtica impulsada per la societat
internacional Le Kangourou sans Frontières per estimular i motivar una àmplia majoria de l’alumnat i que a
Codi plantilla:
RG000_Plantilla full en blanc_v3

Pàgina 2 de 6
Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
INS La Ferreria

Biologia i

Física i
Química i
Tecnologia
industrial i

Matemàtiques
aplicades i

Arxiu:
RECOMANACIONS D’ESTIU 1r BAT

Catalunya organitza des de 1996 la Societat Catalana de Matemàtiques. Amb un format de concurs individual,
l’objectiu autèntic del Cangur és que l’alumnat participi i dediqui una estona especial a divertir-se tot resolent els
reptes plantejats. Els problemes es basen més en el raonament i l’enginy que en coneixements matemàtics
específics. Va adreçada als alumnes de primària, secundària obligatòria i batxillerat. Aquestes “altres
matemàtiques” també les podeu practicar a partir de propostes que trobareu a la web del Cangur.
2. ACTIVITATS JCLIC: https://clic.xtec.cat/ La seva biblioteca d’activitats està formada per centenars d'aplicacions
tant de primària com de secundàriaI i batxillerat i inclou moltes àrees curriculars a part de les matemàtiques.
3. MATESFACIL: https://www.matesfacil.com/ Teoria, exemples, exercicis i problemes resolts pas a pas de
matemàtiques per a secundària i batxillerat. També hi ha activitats interactives.
4. GEOGEBRA: https://www.geogebra.org/ El GeoGebra no només pot ser utilitzat per realitzar construccions o
dibuixar gràfiques, sinó també per fer conjectures, realitzar investigacions, com a calculadora científica o
gràfica…
5. CALCULADORES/APLICACIONS: CalcMe: https://calcme.com/, Photomath: https://photomath.net/es/
1. Disfruteu de la natura, cuideu-la i que la cuidin els que estan amb vosaltres. Cuideu-vos també.
2. El que vulgui que es miri el moodle i pot veure vídeos, el projecte biosfera i tot el que trobeu.
3. Feu tot el que pugueu del TdR, que desembre arriba molt ràpid.
4. FEINA QUE S’HA DE FER (servirà com una nota de feina de classe del primer trimestre del 21-22):
 Llegir les pàgines 228-239 sobre les mutacions (tema 11 fins el punt 8, no inclòs).
 Mireu el power Point al moodle sobre el tema (mutacions), on queda més acotat el que m’interessa que us
sapigueu.
 Feu per escrit un esquema resum del que posa en el moodle i podeu aclarir i/o afegir coses amb el llibre.
Veure els vídeos de “date un voltio”. (youtube)
Mireu els vídeos de química a https://ed.ted.com/ i a https://thecrashcourse.com/courses/chemistry
Realitza els cursos que et puguin interessar: https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
A continuació us proposem un llistat de recursos d’internet de l’àmbit matemàtic on podreu trobar des d’explicacions
teòriques a exercicis (proposats, resolts o autocorrectius) així com calculadores online o reptes matemàtics. Podreu
repassar i treballar el que heu fet al llarg del curs, aprofundir-ne i descobrir un munt de coses noves.
1. CANGUR: http://www.cangur.org/ La prova Cangur és una activitat matemàtica impulsada per la societat
internacional Le Kangourou sans Frontières per estimular i motivar una àmplia majoria de l’alumnat i que a
Catalunya organitza des de 1996 la Societat Catalana de Matemàtiques. Amb un format de concurs individual,
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l’objectiu autèntic del Cangur és que l’alumnat participi i dediqui una estona especial a divertir-se tot resolent els
reptes plantejats. Els problemes es basen més en el raonament i l’enginy que en coneixements matemàtics
específics. Va adreçada als alumnes de primària, secundària obligatòria i batxillerat. Aquestes “altres
matemàtiques” també les podeu practicar a partir de propostes que trobareu a la web del Cangur.
ACTIVITATS JCLIC: https://clic.xtec.cat/ La seva biblioteca d’activitats està formada per centenars d'aplicacions
tant de primària com de secundàriaI i batxillerat i inclou moltes àrees curriculars a part de les matemàtiques.
MATESFACIL: https://www.matesfacil.com/ Teoria, exemples, exercicis i problemes resolts pas a pas de
matemàtiques per a secundària i batxillerat. També hi ha activitats interactives.
GEOGEBRA: https://www.geogebra.org/ El GeoGebra no només pot ser utilitzat per realitzar construccions o
dibuixar gràfiques, sinó també per fer conjectures, realitzar investigacions, com a calculadora científica o
gràfica…
CALCULADORES/APLICACIONS: CalcMe: https://calcme.com/, Photomath: https://photomath.net/es/

Estar al corrent de l’actualitat econòmica: Ingrés mínim vital, ERTE’s, nous filons i tendències d’ocupació, economia
social,solidària i sostenible, deslocalitzacions i relocalitzacions ( sector automobilístic), inversions en I+d+I, taxes
d’atur, evolució del PIB, etc i disfruteu de l’estiu!
Llegir qualsevol llibre de novel·la històrica (contemporània) per exemple: “El vuit” de Katherine Neville.
 Doneu la oportunitat a alguna pel·lícula històrica. Aquí trobareu un recull molt interessant: Les pel·lícules
històriques que més han triomfat als Oscars
 Si ho preferiu, també podeu provar amb alguna sèrie amb ambientació històrica. N’hi ha que son molt fidedignes.
Alguns exemples: Series históricas imprescindibles
 Si preferiu lectura, els còmics poden ser una bona opció. Podeu apropar-vos a la biblioteca més propera i buscar
alguna de les propostes que fa la web Historia y Cómic.
 Potser sou més d’escoltar Podcast? En aquest cas, National Geographic té àudios curts que ens apropen a
moltes curiositats de la història
 A youtube, us recomanem el Canal HISTORIA
 Apropeu-vos als museus. S’hi està fresquet i tenen propostes molt interessants. A Montcada, teniu el Museu
Municipal de Montcada i Reixac i a Barcelona podeu anar al MNAC a l’ exposició "La guerra infinita. Antoni
Campañà" sobre la Guerra Civil a Barcelona i el MUHBA | que és el Museu d’Història de Barcelona.
 Si voleu conèixer un refugi antiaeri de la Guerra Civil, podeu visitar-lo al barri de gràcia de forma gratuita: Visites
guiades al Refugi Antiaeri de la plaça del Diamant | Guía BCN: agenda de actividades, directorios y cursos de
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Barcelona
 També podeu trobar exposicions i arxius online:
o Francesc Boix: dels camps de concentració al fotoperiodisme
o The Library of Congress
o New York Public Library
 Per últim, us recomanem alguns comptes d’Instagram que comparteixen continguts històrics
o Historia National Geographic (@historiang) • Instagram photos and videos
o HISTORY (@history) • Instagram photos and videos
o Historical Leaks (@historicaleaks) • Instagram photos and videos
o History in Color (@historycolored) • Instagram photos and videos
Literatura
universal

Seguir les mateixes recomanacions que a Llengua Castellana i Literatura.
1. Veure sèries, documentals del canal d’Història sobre com Construïen els romans o pel·lícules del gènere del

pèplum, com Gladiator, Ben-hur, Roma, 300, Persy Jackson .
2. Repasseu la gramàtica llatina que hem fet veient vídeos del youtube i fent activitats en línia en pàgines com:
3.

Llatí i

4.
5.
6.

http://www.ub.edu/hesperialatina/exercicis_morfologia.html
Passegeu per la biblioteca i agafeu llibres de mitologia o revistes d’Història que parlin de curiositats d’època
romana.
Feu un diari personal amb curiositats llatines o gregues que trobeu en les vostres vacances que surtin en les
notícies com expressions llatines, fotografies d’algun viatge, lectura de l’Instagram.
Visiteu museus com el MAC a Montjuïc o el Museu de Badalona. També ciutats romanes com Tarragona,
Barcelona...és a dir, fer turisme aprenent història romana.
Es recomana fer el dossier de recuperació tant els que han de recuperar la matèria com els que l’han aprovada
per tal d’acabar de consolidar els continguts del primer curs. Està penjat al Classroom.

Literatura
castellana

Podéis seguir las mismas recomendaciones que para la materia de “Lengua castellana y literatura”.

Llengua i
cultura
francesa

1. Regarder films en français:
 http://filmfra.com/
 https://www.myfrenchfilmfestival.com/en/
 L’ascencion, (Netflix)
 Ladybug sur youtube/netflix
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2. Activités seuls ou en famille
 http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#louis-xiv-/-nicolas-fouquet-:-unecertaine-histoire-du-gout . (Visite virtuelle à Versailles)
 http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-virtuelles (Visite virtuelle au Louvre)
 https://mba-caen.yunow.app/672-musee-des-beaux-arts-de-caen/2271-accueil (jouer en ligne)
 https://www.parfaitemamanimparfaite.com/2017/07/50-idees-dactivites-a-faire-cet-ete.html (pour le faire en
famille )
3. Lire en ligne :
 https://lirenligne.net/genre/Bandes%20dessin%C3%A9es/4095
4. Activités de révision (au cas où)
 https://enseigner.tv5monde.com/
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