
	  

Generalitat	  de	  Catalunya	  
Departament	  d’Ensenyament	  
Institut  Cristòfol  Despuig	  

  

RECOMANACIONS  ESTIU  2019              
  

SEGON  ESO  
  

	  

	  

 

MATÈRIA   RECOMANACIONS  D’ESTIU  

Llengua  catalana  

Llegir	  millora	  el	  cabal	  lèxic,	  l’ortografia	  i	  la	  morfosintaxi	  i	  enriqueix	  en	  
una	  gran	  diversitat	  de	  temes	  i	  de	  valors.	  	  
Us	  recomano	  aquests	  llibres	  i	  espero	  que	  gaudiu	  de	  la	  lectura	  durant	  
aquests	  mesos	  d’estiu!	  
	  

-‐ Si  tu  em  dius  vine,  ho  deixo  tot,  però  digue’m  vine.  	  Albert	  
Espinosa.	  

-‐ El  misteri  de  les  quatre  punyalades.	  Pau	  Joan	  Hernández.	  
-‐ El  cercle  de  foc.	  	  Marianne	  Curley	  

	  

Llengua  castellana  

"Leamos	  y	  bailemos;	  estas	  dos	  diversiones	  no	  harán	  ningún	  daño	  al	  
mundo"	  (Voltaire)	  
	  

Anglès  

-‐Holiday	  English	  2º	  Student's	  Pack	  Catalan	  2nd	  ed.	  	  
ISBN:	  9780194014557	  
	  
-‐Visionar	  pel·∙lícules,	  dibuixos	  animats	  i/o	  documentals	  en	  anglès.	  
	  
-‐Lectura	  recomanada:	  
The  Secret  of  the  White  Mountain.	  Jack	  Livingstone.	  Burlington	  Books	  
ISBN:	  9789963461530	  
	  

Matemàtiques  

Lectura	  recomanada:	  
El  robí  robat.	  Llorenç	  Puig	  i	  Rosa	  M.	  Ros.	  
	  
Si	  vols	  repassar	  matemàtiques	  jugant,	  en	  el	  següent	  enllaç	  hi	  
trobaràs	  moltes	  activitats:	  
https://www.matesinteractives.cat/index.php/eso/2eso	  	  
	  
	  

Física  i  química  

Podeu	  mirar	  les	  pel·∙lícules:	  
-‐ Una	  mente	  maravillosa	  (Ron	  Howard,	  2001).	  
-‐ Una	  odisea	  del	  espacio	  (2001).	  
-‐ El	  abismo	  negro	  (Gary	  Nelson,	  1979).	  
-‐ Els	  mèrits	  de	  Madame	  Curie	  (1997).	  
-‐ Gattaca	  (1997)	  
-‐ La	  isla	  (2005)	  
-‐ Qualsevol	  capítol	  de	  la	  sèrie	  Cosmos.	  

També	  es	  recomanen	  les	  següents	  lectures:	  
-‐ Les  cròniques  marcianes.	  Ray	  Bradbury	  
-‐ La  clau  APSU.	  Laura	  Baix	  
-‐ La  volta  al  món  en  80  dies.	  Jules	  Verne	  
-‐ Viatge  al  centre  de  la  Terra.	  Jules	  Verne	  
-‐ 	  
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Tecnologia  

S’aconsella	  posar	  en	  pràctica	  tot	  el	  que	  s’ha	  vist	  durant	  el	  curs	  	  en	  
forma	  de	  projecte	  tecnològic.	  

1. Adquirir	  Arduino	  Starter	  Kit	  o	  similar	  -‐Keyestudio	  Mega	  Kit	  Uno	  
R3	  Kit-‐	  (17	  €	  aprox.)	  per	  iniciar-‐se	  o	  continuar	  amb	  programació	  
i	  realització	  de	  projectes	  electrònics	  de	  fàcil	  abast.	  Cal	  PC	  per	  
programar	  les	  plaques.	  

2. Construcció	  d’un	  alimentador	  solar	  (projecte	  del	  llibre	  o	  un	  
altre	  que	  et	  motivi),	  dissenyar	  un	  dels	  objectes	  en	  3D	  
(Sketchup)	  i	  dur-‐lo	  a	  imprimir,	  fer	  el	  muntatge	  segons	  les	  
especificacions.	  

Geografia  i  Història  

-‐Feu	  sortides	  a	  la	  natura	  i	  a	  espais	  culturals	  amb	  família	  i	  amics.	  
-‐Llegiu	  novel·∙les	  històriques	  i	  còmics.	  Aquí	  teniu	  algunes	  
recomanacions:	  
	  

Francesc Gisbert, El secret de l’alquimista. Bromera.	  
Emili Teixidor,  L'ocell de foc. Cruïlla.	  
Joan Bustos,  Música  amagada. Barcanova. 
DDAA, El castell del cor menjat. Cruïlla. 

 
-‐Mireu	  documentals	  i	  pel·∙lícules	  històriques. 

Música  

	  
Escolteu	  	  la	  música	  que	  us	  agrada	  i	  gaudiu-‐la.	  

Educació  física    

Escollir	  un	  mínim	  de	  dos	  pel·∙lícules	  de	  la	  llista,	  i	  després	  de	  mirar-‐les,	  
respondre	  les	  següents	  preguntes:	  

	   1.	  Fes	  un	  resum	  de	  la	  pel·∙lícula	  d’unes	  300	  paraules	   	  
	   2.	  Quins	  valors	  a	  través	  de	  l’esport	  creus	  que	  transmet	  la	  pel·∙lícula?	  
	   3.	  Quin	  és	  el	  personatge	  de	  la	  pel·∙lícula	  que	  t’ha	  agradat	  més.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Per	  	  què?	  I	  el	  que	  menys?	  
	   4.	  T’ha	  agradat	  la	  pel·∙lícula?	  Raona	  la	  resposta.	  
	   5.	  És	  adequat	  el	  final	  de	  la	  pel·∙lícula?	  El	  canviaries?	  
	   6.	  Canviaries	  alguna	  cosa	  de	  la	  pel·∙lícula?	  

 
PEL·LÍCULES: 

● Titanes: Hicieron historia (futbol americà)	  
● Cinderella Man (boxa)	  
● Invencible (futbol americà)	  
● Entrenador Carter (bàsquet)	  
● Seabiscuit, más allá de la leyenda (cavalls)	  
● La leyenda de Bagger Vance (golf)	  

	  


