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Àmbit lingüístic: llengua catalana i 

castellana. 

 
 
 

1.  Lectura del libro: Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Luís Sepulveda. 

2.  Repassar el treballat aquest curs amb els test de la pàgina: 

https://www.testeando.es/1-ESO-Lengua-14 

3.  Us animem que visiteu les biblioteques del poble, remeneu i trieu les lectures que més us  

 agradin. En català, us recomanem “Cor de Tinta”, de Cornelia Funke; la primera novel·la 

d’una trilogia que continua amb “Sang de Tinta” i “Mort de Tinta”. En castellà podeu llegir 

“Invisible” de Eloy Moreno o “Pax” de Sara Pennypacker 

4.  Veure sèries en català, com Polseres Vermelles, Merí, Plats Bruts... 

5.  Escolteu molta música en català, ja sigui de pop-rock (Txarango, Doctor Prats), o altres 

gèneres (Lildami). 

6.  En moments lliures a l’estiu, no us animeu a escriure tant en català com en castellà? El que  

 vulgueu, des d’un poema, a reflexions en forma de diari o fins i tot un capítol d’alguna 

història! 

Anglès 

1.  Veure sèries / pel·lícules en V.O amb subtítols en anglès https://ororo.tv/es 

2.  Repassar vocabulari, estructures gramaticals i comprensió tant escrita com oral: 

https://agendaweb.org/ 

https://www.duolingo.com/learn 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/  

http://www.mansioningles.com/ 
3.  Lectures: 

Graded reading 

A Study In Scarlet by Arthur Conan Doyle - Free eBook 

The Adventures of Sherlock Holmes by Arthur Conan Doyle - Free eBook  

20,000 Leagues Under the Sea by Jules Verne - Free eBook 

4.  Començar un diari  per descriure experiències, sentiments, idees...Aquestes pàgines et  

 seran d’ajuda abans de començar: 

https://www.bellenglish.com/news/writing-diary-help-your-english 
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Arxiu: 

FEINA D'ESTIU 1r ESO 
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https://www.wikihow.com/Write-a-Diary 

https://penzu.com/how-to-start-and-write-a-diary 

Matemàtiques  Documental recomanat : El gran misteri de las matemàtiques 

           https://www.youtube.com/watch?v=OJRDM9wn-9U 

 

 Activitats (1-->9) del tema 6 de l’aula virtual “Introducció a l’àlgebra 

 Activitats  (1--> 36) del tema 12 “Perímetres i àrees” 

 Documental recomanat : El gran misteri de las matemàtiques 

           https://www.youtube.com/watch?v=OJRDM9wn-9U 

 

 A més us proposem un llistat de recursos  d’internet per repassar i treballar el que heu fet al 

llarg del curs, aprodundir-ne i descubrir un munt de coses noves 

 

1.  CANGUR: http://www.cangur.org/  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. 

2.  ACTIVITATS JCLIC:  https://clic.xtec.cat/ La seva biblioteca d’activitats està formada per 

centenars d'aplicacions tant de primària com de secundària 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. 

Projectes Veure les pel·lícules: 
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1.  Home: https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM 

2.  Mr. Peabody & Sherman: https://powv1deo.cc/pqzlxccwzns1 

 

Música 
 

Novel·les interessants: GREGORI, Inés; GREGORI Javier. “El fantasma de Mozart” Edit. EDEBE. 
Colección Los Pentasónicos 
 

GREGORI, Inés; GREGORI Javier. “El loco de París” Edit. EDEBE. Colección Los Pentasónicos 
 

ISSERLIS, Steven. “Por qué Beethoven tiró el estofado. Y muchas más historias 
 

acerca de las vidas de grandes compositores” Edit. Antonio Machado Libros 
 

SIERRA I FABRA, Jordi. “El asesinato del profesor de música” Edit. ANAYA 
 

DEYRIES, Bernard “Historia de la Música en comics” Edit. SEDMAY EDICIONES Meter libros de 
Beethoven, Mozart 

y Bach míos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pbcuaZmZBAw  documental “La clase de Música” 
 

https://aprendomusica.com/index.html 
 

Pàgina amb moltes activitats interactives per repassar conceptes 

Francès 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. 

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.Activitats que ens ajudaran a recordar que hem fet enguany: 

https://enseigner.tv5monde.com/ 

Educació Física i VIP  Pràctica d’esports a l'aire lliure, preferentment, de manera individual: 

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, el Turó de 

Montcada o l’ermita de Reixac. aquestes excursions les podeu fer en família. 

Sortiu amb bicicleta per Collserola . 

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).  El podeu fer també caminant. 

Recordeu portar sempre aigua, gorra, protecció solar, alguna cosa energètica per menjar i 

evitar les hores més caloroses. 

Ànims i ja sabeu que  podeu enviar-nos les rutes o fotos del que heu fet. 

 

 Vip-Anar per tota la població de Montcada, fer fotografies d'escultures.  

 Fer un dossier on hi hagin fotos fetes per tu d'arquitectura clàssica emblemàtica.  

 Fer un altre dossier amb fotus dels grafittis que hi ha per Montcada (sota l'autopista, prop 

del Miró) 
 

 

Codi plantilla: Pàgina 4 de 4 

RG000_Plantilla full en blanc_v3 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

https://mba-caen.yunow.app/672-musee-des-beaux-arts-de-caen/2271-accueil
https://www.parfaitemamanimparfaite.com/2017/07/50-idees-dactivites-a-faire-cet-ete.html
https://lirenligne.net/genre/Bandes%20dessin%C3%A9es/4095
https://enseigner.tv5monde.com/

