
 
 
 
 
 
 
 
 

Llengua catalana i literatura 1. Veure sèries en català, com Merlí, Polseres Vermelles, 

Plats Bruts (aquesta més antiga), etc. 
 

2.  Escoltar  molta  música  en  català,  des  de  pop-rock 

(Txarango, Doctor Prats, Els amics de les arts, Blaumut….) 

a gèneres més actuals (Lildami). 
 

3.  Passegeu per la biblioteca i agafeu lectures que us 

agradin i de diferents temàtiques. En la varietat trobem l’èxit! 
 

4. En moments lliures a l’estiu, no us animeu a escriure? El 

que sigui, un poema, un capítol d’un llibre, un diari... 

Llengua castellana i literatura 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. 
 
4. Si os gusta escuchar cuentos, os recomiendo muchísimo 

el canal de Youtube de Hernán Casciari 

(https://www.youtube.com/user/hcasciari): hace lectura en 

voz alta, como hacíamos en clase. Son muy cortitos, hay 

muchos de 5 minutos. 

A mí me han encantado “El rastro de tu sangre en la nieve”, 

de Gabriel García Márquez, y “La virgen de la tosquera”, de 

Mariana Enríquez (este último tiene un final brutalmente 

bueno). Escuchadlos con madurez, disfrutando las palabras. 

Anglès 1. Llegir un llibre de lectura adaptat, que us interessi, i qui 

no  sigui  massa  difícil  ni  massa  fàcil  de  seguir (dels 

Bookworms de Oxford - etapa 3 o 4). Després de llegir-lo, 

podeu provar a mirar quantes paraules noves heu après. 
 

2. Veure  pel·lícules  i sèries en anglès subtitulades. Una 

activitat interessant seria, després del visionament, provar a 

resumir en veu alta l'argument de la història, o quedar amb 

algú    altre    company    per    intercanviar    opinions    i 

recomanacions. 
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3.  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. 
 

4. Us agrada escriure? Proveu de fer un diari d'estiu en 

anglès, escrivint uns pocs minutets 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, on, cada matí, anoteu els somnis que heu tingut 

(però molta cura amb qui el compartiu, que ja sabeu que 

diuen que els somnis són la porta a l'inconscient!). 

Matemàtiques 1.   Documental   recomanat:   El   gran   misteri   de   les 

matemàtiques 

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

2.   Una  aproximació  als  fonaments  d’álgebra  a  Khan 

Academy. 

https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics 

Mireu els vídeos, feu les activitats i aconseguiu tots els 

punts de domini. 

Educació Física 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, pel Turó 

de Montcada o a l’ermita de Reixac. 

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 linea 

o els patinets és un altre opció). 

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). També el podeu fer caminant o corrent. 

Feu esport, apropeu-vos al medi natural i gaudiu de tot allò 

que no heu pogut fer durant el confinament. 

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!!!! 

TORNAREU MÉS FORTS I FORTES! BON ESTIU! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJRDM9wn-9U
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics


 
 
 
 
 

 

Ciències Socials Os Recomiendo mirar estas dos películas y el documental 

sobre Chernobyl: 

1. War Horse (Caballo de batalla): El pequeño Albert y su 

familia tienen un potrillo llamado Joey que, tiempo después, 

se ven obligados a vender. Al estallar la Gran Guerra, Albert 

y su caballo lucharán para sobrevivir y reencontrarse... 

https://www.youtube.com/watch?v=n37VwAadJ0A 
 
 

2. Mireu la película VALKIRIA. 

“Bryan Singer se atrevió a realizar este thriller basado en 

un hecho real: el fallido atentado del 20 de julio de 1944 

contra Hitler. La cinta recrea la vida del oficial alemán que 

lideró este intento de golpe de Estado. Ni se imaginaba 

Singer que la elección del actor que interpretaría al heroico 

militar le traería más de un quebradero de cabeza. 
 
 

3. https://www.youtube.com/watch?v=BWQNETpjPMM 

Chernobyl: cómo viven quienes volvieron a la zona del peor 

accidente nuclear de la historia. 

Llatí 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 . 

2. Repasseu la gramàtica llatina que hem fet veient vídeos 

del  youtbe  i  fent  activitats  en  línia    en  pàgines  com: 

http://www.ub.edu/hesperialatina/exercicis_morfologia.html 

3. Passegeu per la biblioteca i agafeu llibres de mitologia o 

revistes d’Història que parlin de curiositats d’època romana. 

4. Feu un diari personal amb curiositats llatines o gregues 

que trobeu en les vacances que surtin en les notícies com 

expressions llatines, fotografies d’algun viatge, lectura de 

l’instagram.   Busqueu   les   festivitats   d’abans   i   d’ara  i 

apunteu-les. 

5. Visiteu museos com el MAC a Montjuïc o el Museu de 

Badalona.   També   ciutats   romanes   com   Tarragona, 

Barcelona...és a dir, fer turisme aprenent història romana. 

Francès 1. Regarder films en français: 

http://filmfra.com/ 

https://www.myfrenchfilmfestival.com/en/ 

L’ascencion,  (Netflix) 

Ladybug sur youtube/netflix 
 

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.youtube.com/watch?v=n37VwAadJ0A
https://www.youtube.com/watch?v=BWQNETpjPMM
http://www.ub.edu/hesperialatina/exercicis_morfologia.html
http://filmfra.com/
https://www.myfrenchfilmfestival.com/en/
https://mba-caen.yunow.app/672-musee-des-beaux-arts-de-caen/2271-accueil
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 (pour le faire en famille ) 
 

3. Lire en ligne : 

https://lirenligne.net/genre/Bandes%20dessin%C3%A9es/40 

95 
 

4.  Activitats  que  ens  ajudaran a recordar que hem fet 

enguany: 

https://enseigner.tv5monde.com/ 

Visual i Plàstica Anar per tota la població de Montcada i fer fotografies 

d'escultures. 

Fer un dossier on hi hagi fotos fetes per tu d'arquitectura 

clàssica emblemàtica. 

Fer un altre dossier amb fotos dels grafittis que hi ha per 

Montcada (sota l'autopista, prop del Miró). 

Filosofia La meva recomanació literària per riure i alhora aprendre 

d’aquesta matèria tan estranya és: 

“Antimanual de filosofia” (Michel Onfray). 

Per  gaudir  de píndoles de coneixement a la xarxa, us 

recomano les xerrades TED 

(tecnologia/entreteniment/disseny), les trobareu en castellà 

a: 

https://www.youtube.com/results?search_query=ted+espa% 

C3%B1ol 

 

Música 
Novel·les interessants: 
 
SIERRA I FABRA, Jordi. “El joven Lennon” Edit. SM 
 
El violín del diablo de Joseph Gelinek 
 

Glenn  Gould:  Una  vida  a  contratiempo’,  de Sandrine 
Revel 

(cómic) 
 

‘Música de mierda’, de Carl Wilson 
 

Pàgines amb documentals de tot tipus de música: 
 

https://www.binaural.es/category/documental/ 
 

http://www.sundancetv.es/blog/10-documentales-musicales-
que-n 

o-te-puedes-perder Informàtica Activitat 

Tecnologia Activitat 

 

https://www.parfaitemamanimparfaite.com/2017/07/50-idees-dactivites-a-faire-cet-ete.html
https://www.parfaitemamanimparfaite.com/2017/07/50-idees-dactivites-a-faire-cet-ete.html
https://lirenligne.net/genre/Bandes%20dessin%C3%A9es/4095
https://lirenligne.net/genre/Bandes%20dessin%C3%A9es/4095
https://enseigner.tv5monde.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=ted+espa%25/
https://www.binaural.es/category/documental/
http://www.sundancetv.es/blog/10-documentales-musicales-que-no-te-puedes-perder
http://www.sundancetv.es/blog/10-documentales-musicales-que-no-te-puedes-perder
http://www.sundancetv.es/blog/10-documentales-musicales-que-no-te-puedes-perder
https://drive.google.com/open?id=1c02KI0j7czawTx0I1IkPWOUCoqh95qz3
https://drive.google.com/open?id=1c02KI0j7czawTx0I1IkPWOUCoqh95qz3


 
 
 
 
 

 

Biologia Per exemple: 

-  Veure  documentals  a  la  TV2  o  altres  canals  sobre 

naturalesa o a Internet. 

- Interessar-se pel tema del coronavirus i la malaltia que 

dona, la COVID19. 

- Interessar-se per com ha millorat la natura mentre hi ha 

hagut confinament. 

- Què hem de fer per a no destruir el nostre planeta? 

- Anar a la biblioteca i buscar alguna biografia d'algun/a 

científic/a i llegir-la. 

Exemples de dones científiques catalanes 

https://www.elcritic.cat/noticies/canviem-els-estereotips-10-d 

ones-que-estan-revolucionant-la-ciencia-a-catalunya-11282 

Exemples de dones científiques espanyoles: 

https://www.trendencias.com/general/las-8-mujeres-mas-infl 

uyentes-de-la-ciencia-en-espana 

Exemples de dones científiques internacionals: 

https://bibliotecavirtual.diba.cat/dones-cientifiques 

(recomanació de llibres) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_dones_cient%C3%AD 

fiques 

Física i Química Veure els vídeos de “date un voltio”. (youtube). 

Economia Sabeu  qui  és  José  Luis  Sampedro?  Arcadi  Oliveres? 

Christian  Felber?  José  Mujica?  Carlos  Taibo? Busqueu 

videos i escrits d’idees que proposen i gaudiu de l’estiu! 

Emprenedoria Veure alguna/es de les pel·lícules que us proposen a les 

pàgines web següents: 
 

https://www.entrepreneur.com/article/269398 

https://lanzadera.es/peliculas-para-emprendedores/ 

Religió / CIVE Per saber com es tracta la cultura i els símbols de diferents 
llocs del planeta us recomano un tomb virtual per museus 
de tot el món. Visiteu: 
https://www.canva.com/es_mx/aprende/conoce-virtualmente 
-36-museos-y-lugares-increibles/ 
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