APRENDRE DURANT L’ESTIU
Hola noies i nois,
Ha acabat un curs atípic en el qual heu treballat molt i que ha finalitzat sense poder
acomiadar-nos com ens hauria agradat. Professorat i alumnat hem trobat a faltar l’institut
més del que imaginàvem, especialment els nostres amics i amigues. No hem pogut fer les
festes de comiat, però això farà que comencem el mes de setembre amb més il·lusió i ganes
que mai!
Som conscients que la feina telemàtica ha estat en alguns moments complicada. També que
us heu esforçat per entregar les tasques i seguir el ritme de les classes des de casa vostra.
Per això creiem que durant l’estiu us toca descansar, gaudir dels vostres amics, retrobar-vos
amb la gent que estimeu, anar a la platja i a la muntanya i passar-vos-ho molt bé.
Tanmateix, l’estiu també pot ser un bon moment per aprendre. I sovint aprendre jugant. Per
això, si algun/a de vosaltres vol aprendre, repassar o millorar en algun àmbit o matèria, el
professorat del Quatre Cantons us ha preparat una sèrie d’activitats perquè pugueu
practicar. El llistat d’activitats recomanades i recursos és extens, per tal que pugueu triar i
fer allò que més us agradi o allò en el que vulgueu anar més preparats i preparades pel
proper curs.
Ho teniu endreçat per matèries i per nivells i hi podeu trobar una breu descripció de cada
recurs.
Us desitgem un molt bon estiu a totes i tots!
Ens retrobem, amb moltíssimes ganes, al setembre.
Abraçada,

Professorat del 4 Cantons
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CATALÀ
Per practicar ortografia: http://enxaneta.info/index1.php
Si cliques sobre el títol del tema, et sortirà la teoria; si cliques sobre els números, et sortiran
exercicis. És important que donis un cop d'ull a la teoria abans de fer-los, així entendràs la normativa
ortogràfica i podràs aplicar-la bé. Un cop els acabis, cliques a "Vols saber si ho has fet bé?" i
s'autocorregiran. És el moment de revisar on t'has equivocat i entendre per què, aquesta és l'única
manera d'aprendre ortografia: que facis una reflexió sobre els teus errors.
Llegir en català:
https://catalunya.ebiblio.es/opac/#indice Aquí pots demanar en préstec llibres digitals a les
Biblioteques de l'Ajuntament de Barcelona (servei gratuït)
http://www.llibresdigitals.cat/gratis.aspxEt pots descarregar gratuïtament llibres en català
https://www.lesrevistes.cat/index.php/les-revistes
catalana de tot tipus de temes

Pots llegir gratuïtament revistes en llengua

Lectures recomanades 1r/2n d’ESO:
●
●
●
●
●
●
●
●

F.E. Higgins. El llibre negre dels secrets. Cruïlla
Jordi Sierra i Fabra. Gauditronix.Edebé
Josep Vallverdú. El testament de John Silver.La Galera
Andreu Martín. La nit que Wendy va aprendre a volar.Bromera
Miquel Fañanàs. La pedra màgica. Editorial Cruïlla
Eva Piquer. La noia del temps.Editorial Cruïlla
Agustí Alcoberro. El secret del doctor Givert.Edicions de la Magrana
Arturo Padilla. Ombres a la foscor. Estrella Polar

Lectures recomanades 3r i 4t d’ESO:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Care Santos. L’anell de la Irina. Baula
Maria Mercè Roca. Kenitra. Barcanova
Joan Manuel Gisbert. El joc secret. Baula.
Mercè Rivas Torres. Vides. La Galera
Susan Hilton. Rebels. Editorial Alfaguara.
Jules Verne. Viatge al centre de la terra. Diverses editorials.
Núria Prades. Un estiu amb l’Anna. Editorial Cruïlla.
Jaume Fuster. L’illa de les tres taronges. Editorial Planeta.
Isaac Asimov. Jo, robot. Editorial Proa.

Lectures recomanades 1r de batxillerat:
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●
●
●
●
●

PEDROLO, Manuel de (1994): Joc brut, Barcelona, Edicions 62
RIERA, Carme (1998): Te deix, amor, la mar com a penyora, Barcelona, Edicions 62
OLIVER, Maria Antònia (1991): Joana E. , Educaula
SÁNCHEZ PIÑOL, Albert (2007): La pell freda, La Campana
MONZÓ, Quim (1993): La magnitud de la tragèdia, Barcelona, Quaderns Crema

Escriure en català:
1r i 2n d’ESO
Si fas lectures d’estiu, pots fer un diari de lectura on traslladis allò que has llegit aquell dia tant pel
que fa al contingut de la lectura, com pel que fa a la valoració que en fas. També hi pots incloure
dibuixos o simbologia que et suggereixi la lectura.
3r i 4t d’ESO
Caldria que revisessis els documents que tens penjats a l’apartat Tipologia textual. El text
argumentatiu o l’argumentació. Repàs al Campus Virtual (Gescola) i la meva recomanació és que
escriguis un text cada quinze dies sobre temes que t’interessin, que el facis llegir agent del teu
voltant per tal que valorin si s’entén, si és plaent de llegir, si hi ha idees repetides…
1r de Batxillerat
Caldria que revisessis el document que tens penjat a l’apartat “El text argumentatiu al Google
Classroom i la meva recomanació és que escriguis un text cada quinze dies sobre temes que
t'interessin, que el facis llegir a gent del teu voltant per tal que valorin si s’entén, si és plaent de
llegir, si hi ha idees repetides…

Escoltar català:
Televisió en català: https://www.ccma.cat/tv3/
Pel·lícules en català: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/pellicules/
Ràdio en català: http://www.intercat.cat/lingcat/?idioma=ca_ES&menu=5&submenu=4
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CASTELLANO
Comprensión lectora y gusto por la lectura.
Para la mejora de la comprensión lectora podéis visitar este enlace https://es.fictionexpress.com
Para 1º de la ESO se recomienda la lectura de “Coraline” que podréis encontrar en Classroom y aquí
https://corazondeartista.files.wordpress.com/2014/09/gaimanneil-coraline.pd
Y para todos los cursos os dejamos un listado de títulos ordenados por temáticas.
Elige un libro, busca un árbol lejos de las pantallas y échate a leer
Si te molan los libros de aventuras:
– Stevenson, Robert Louis: La isla del tesoro.
– Swift, Jonathan: Los viajes de Gulliver
– Tolkien, J.R.R: El señor de los anillos o
El Hobbit
- Calvino, Italo: El barón rampante
- Matute, Ana María: El polizón del Ulises
Si prefieres el misterio y la intriga:
– Dahl, Roald: Relatos de lo inesperado
– Gaiman, Neil: El libro del cementerio.
– Haddon, Mark: El curioso incidente del perro a media noche.
– Ruiz Zafón, Carlos: El príncipe de la niebla
- Marsé, Juan: El embrujo de Shangai
Si eres de terror y fantasía:
– London, Jack: Relatos de los mares del sur
– Rice, Anne: Entrevista con el vampiro.
– Shelley, Mary: Frankestein
– Stevenson, Robert Louis: El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde
– Stoker, Bram: Drácula
- Sábato, Ernesto: El túnel
Si eres un romántico empedernido:
– Alcolea, Ana: El bosque de los árboles muertos
– Esquivel, Laura: Como agua para chocolate
– Neruda, Pablo: Veinte poemas de amor y una canción desesperada
– Pedrero, Paloma: Noches de amor efímero
o déjate aconsejar por las personas que trabajan en la biblioteca…
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca
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ANGLÈS
En aquest quadre trobareu un llistat de pàgines web on es pot practicar i millorar l'anglès de manera
agradable i divertida treballant tota mena de temes.
SUGGESTIONS FOR IMPROVING YOUR ENGLISH THIS SUMMER
The first thing you can do to improve your English during this summer (and always) is to get used to
watching your favourite TV series, films and videos in English! When you start to do it regularly,
you will be amazed at your own progress. Apart from that, here you will find a list of several
enjoyable websites dealing with different topics where you can have fun while improving and
learning Englih according to your level.

URL

Topic

Level
(Beginners,
Intermediate or
Advanced)

Explanation

TED Ed

All subjects

Videos to learn things about a lot of different
Intermediate/Adva
subjects with subtitles and multiple-choice
nced
questions.

Lyrics Training

Music

All levels

Listen to your favourite songs and learn English!
Fill in the gaps while listening to your fave songs
(different levels of speed and difficulty).

Learn English
Teens

All subjects

All levels

Multiskill website with a great variety of activities
to practice English at different levels.

Animals /
National
Science /
Geographic Kids
Geography

Beginner/Low
intermediate

Website with videos (with cc), quizzes about
animals, science (including experiments) and
geography.

History for Kids

History

Low
Online history website packed with articles,
Intermediate-Inter worksheets, videos, cool games and quizzes on
mediate
many historical events and periods.

Language
and culture

Aimed at Spanish speakers, this website has
resources for practicing listening skills and
Intermediate/Adva conversational English, including a Youtube
nced
channel with lots of fun videos to help you
master the trickier aspects of English
pronunciation.

Amigos Ingleses

Live Mocha

News in Levels

Talking to
people

News

All levels

This website pairs you up with someone trying to
learn your language so that you can have an
online exchange with a real native speaker and
become part of a global community of language
learners.

All levels

If you follow the news, why not follow it in
English? This site has loads of current news
stories, plus an extensive archive, all divided
into three levels so that you can catch up on
what’s happening in the world no matter what
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your level of English is.
Intermediate /
Advanced

This is an article which takes you to the virtual
tours of 12 of the world's most amazing
museums, with related activities.

Beginner

This is an online picture dictionary, with
everything from the alphabet to parts of the body
to farm animals.

Radio Garden

Music,
news, etc.

All levels

Listen to any radio station around the world.
Move along the map to look for a country and
choose the station you like best.

MoMA for Kids

Art

Low
Look, listen and learn about some works of art
Intermediate/Adva exhibited at the MoMA museum with audios
nced
designed for young learners.

World
Geography
Games

Geography

Beginner

All subjects

YouTube channel of American teens speaking
naturally as they react to music, videos, food
Upper
and a whole range of other things. There’s
intermediate-Adva content for all tastes on here: watch teens eating
nced
astronaut food, see how they react to 80s
comedy films or see if their parents know what’s
hot in pop culture today.

Virtual Museum
Tours for Kids

Art

Language Guide Vocabulary

React

Website with interactive games to practice and
learn geography from all over the world

Website to practice pronunciation and
vocabulary by watching various popular short
videos and measuring pronunciation of what
was said in the video. Users connect with the
computer microphone. Free registration

English Central

All subjects

All levels

Engoo Daily
News

News

Intermediate/Adva
nced
Website with lessons on current news
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MATEMÀTIQUES

Recurs

Etapa
Recomanda

Què es treballa?

Activitats competencials
"L'estiu i les despeses
domèstiques"

1er CICLE de
L’ESO

Competències Bàsiques i
Objectiu: Consolidar de manera
continguts treballats durant el lúdica les competències
curs.
matemàtiques i descobrir les
matemàtiques en el nostre dia
a dia: hi són per tot arreu!

Projectes confinats

TOTA L'ESO

Recull d'activitats
competencials

Descartes

TOTA L'ESO

Web per fer un repàs més
formal

APREN ESTADÍSTICA

TOTA L’ESO

Web per reforçar i ampliar
conceptes estadístics

CREAMAT

TOTA L'ESO

Recull de recursos on les
matemàtiques es connecten
amb altres matèries

CALAIX +IE

2n CICLE de L'

Web dedicat a enigmes i
recreacions matemàtiques

Mathlearning

TOTA l’ESO

Recurs per practicar diferents
tipus d'operacions, online.

TOTA L’ESO

Al seu web trobareu els jocs
amb una fitxa que els explica
amb mirada matemàtica:

(Llista de Jocs)


Altres Observacions

Recomanables: Mates en acció i
impressió 3D

Font: ABEAM

ALEMANY

1. PADLET amb entreteniment i recursos d'alemany per a tots els nivells (ESO i BATXILLERAT):
https://padlet.com/irisfolch/25nl532ys7o7qndq
2. Propostes de recerca sobre Turisme a Catalunya en el Classroom> Sommerferien > Tourismus in
Katalonien (vacances d'estiu)
Classroom per nivells:
1r ESO Sommerferien https://classroom.google.com/w/NjUyOTc4OTI1NzNa/t/all
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2n ESO Sommerferien https://classroom.google.com/w/NjAxMjI0Nzk5OTVa/t/all
3r ESO https://classroom.google.com/w/NjI4Mjc5MTc3ODZa/t/all
MÚSICA
Aquí us deixem una sèrie de recursos per practicar i experimentar en el món de la música

Enllaç al recurs

Descripció

https://www.incredibox.com/

Creació musical a l'estil beatbox. No requereix registre i permet
desar i compartir les creacions a internet a través d'una URL. La
versió web és gratuïta (app de pagament a l'apple store).

https://musiclab.chromeexperi
ments.com/Song-Maker/

Eina online per a la creació musical.

Groove Pizza

Eina online per a la creació musical.

https://www.concerthotels.com/
100-years-of-rock/
Mapa interactiu musical.
Every noise at once

https://muhimu.es/cultura-entretenimiento/every-noise-at-once/#
Mapa interactiu musical.

http://techno.org/electronic-mu
sic-guide/
Guia interactiva de la música electrònica.

EDUCACIÓ FÍSICA
Recomanacions Ed. Física Tots els nivells:
Durant aquest estiu el departament d'Ed Física us recomana fer molta activitat física a l'aire lliure
com per exemple:
- Anar a córrer o caminar per la platja o als parcs.
- Excursions a peu o en bicicleta.
- Esports urbans: parkour, patins, skate, patinet…
- Esports de platja: pales, volei-platja, frisbee, tennis-platja…
- Sortides a la muntanya: trekking, senderisme, escalada…
- També podeu continuar amb les vostres rutines de ball, ioga i calistenia.
Us recordem que els esports col·lectius on hi hagi contacte (bàsquet, futbol...) no estan recomanats
per les dificultats per mantenir el distanciament i en tot cas s'haurien de fer amb mesures
higièniques i en grups controlats.

TREBALL GLOBALITZAT
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Podeu fer les propostes que no heu escollit o fet del TG Trivial
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