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MATÈRIA   RECOMANACIONS  D’ESTIU  

Llengua  catalana  

Llibres	  de	  lectura	  d’autors	  i	  autores	  de	  la	  història	  de	  la	  literatura	  
catalana:	  Històries  de  la  mà  esquerra	  i	  El  cafè  de  la  Granota,	  
de	  Jesús	  Moncada;  La  plaça  del  Diamant	  i	  Aloma,	  de	  Mercè	  
Rodoreda.	  Llibres	  d’autors	  i	  autores	  de	  la	  nostra	  terra:	  
Marta	  Rojals,	  Francesca	  Aliern...	  

	  

Llengua  castellana  

EXPRESIÓN	  ESCRITA	  
-‐ Redactar	  un	  diario	  de	  las	  vacaciones.	  En	  una	  pequeña	  

libreta	  explicar	  todo	  aquello	  que	  nos	  parezca	  más	  
interesante,	  enganchar	  entradas,	  fotos,	  dibujos,	  tiquets	  de	  
las	  actividades.	  (mejora	  de	  la	  ortografía,	  la	  estructura	  
textual	  y	  el	  léxico).	  

-‐ Escribir	  un	  cuento	  ilustrado,	  con	  fotos	  o	  dibujos	  (mejora	  de	  
la	  ortografía,	  la	  estructura	  textual	  y	  el	  léxico)	  	  .	  

-‐ Escribir	  postales	  para	  los	  amigos	  (mejora	  de	  la	  ortografía,	  la	  
estructura	  textual	  y	  el	  léxico).	  

-‐ Ir	  al	  cine	  y	  escribir	  una	  crítica	  de	  la	  película	  que	  hemos	  visto	  
(mejora	  de	  la	  ortografía,	  la	  estructura	  textual	  y	  el	  léxico).	  

	  
LECTURA	  

-‐ Leer	  un	  cómic,	  una	  revista,	  una	  novela	  gráfica,	  un	  cuento,	  
una	  novela	  e	  intercambiarlo	  con	  alguien	  para	  así	  leer	  el	  
suyo.	  Ir	  a	  la	  biblioteca	  y	  que	  nos	  recomienden	  una	  lectura,	  
sobre	  todo	  de	  algún	  autor	  de	  literatura	  castellana	  o	  
universal.	  

	  
	  

Anglès  

Holiday	  English	  4º	  Student's	  Pack	  Catalan	  2nd	  ed.:	  
9780194014571	  

Watch	  and	  listen	  to	  some	  TED	  TALKS	  about	  topics	  you	  are	  
interested	  in	  

Reading:	  
The  House  of  the  Seven  Gables,	  Nathaniel	  Hawthorne.	  
ISBN:	  978-‐88-‐530-‐0464-‐2	  
Edit.	  Black	  Cat	  (Vicens	  Vives)	  

Matemàtiques  

Lectures	  	  recomanades:	  
Los  crímenes  de  Oxford.	  Guillermo	  Martínez.	  
Los  crímenes  del  número  primo.	  Reyes	  Calderón.	  
La  incògnita  de  Newton.	  Catherine	  Shaw.	  
	  
Pel·∙lícules	  recomanades:	  
Figures  ocultes.	  Theodore	  Melfi.	  
Lecciones  inolvidables.	  Ramón	  Menéndez.	  
 



	  

	  

Geografia  i  Història  

● Feu	  sortides	  a	  la	  natura	  i	  a	  espais	  culturals	  amb	  família	  i	  
amics.	  

● Llegiu	  novel·∙les	  històriques	  o	  còmics.	  Algunes	  
recomanacions:	  

○ La  ciutat  sense  muralles,	  d’Oriol	  Vergés.	  
○ Rebel.lió  dels  animals,	  de	  George	  Orwell.	  
○ 4  días  de  enero,	  de	  Jordi	  Sierra	  i	  Fabra.	  
○ Maus	  (còmic),	  d’Art	  Spiegelman.	  
○ L'òmnibus  de  la  mort,	  de	  Toni	  Orensanz.	  
○ La  Guerra  Civil  Espanyola	  (còmic),	  de	  Paul	  Preston	  
○ Silenci  al  cor,	  de	  Jaume	  Cela.	  

● Mireu	  documentals	  i	  pel·∙lícules	  històriques.	  

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:	   	  

● Un domingo cualquiera (futbol americà)	   	    
● Million Dollar Baby (boxa)	   	    
● El héroe de Berlín (atletisme)	   	   	    
● Invictus (rugby)	   	   	    
● Soul Surfer (surf) 
  

Biologia  

	  
Aprofiteu	  per	  fer	  sortides	  a	  la	  natura.	  
Recomanacions	  de	  lectures	  amb	  temàtica	  de	  ciències:	  	  

➢ La  magia  de  la  realidad:  pequeña  historia  de  la  
ciencia.	  Richard	  Dawkins.	  Espasa	  Juvenil,	  2011.	  

➢ El  ladrón  de  cerebros:  ciencia  para  todos.	  Pere	  
Estupinyà.	  Debate,	  2016.	  En	  català:	  Ara.	  

➢ Mi  familia  y  otros  animales.	  Gerald	  Durrell.	  Alianza,	  
2016.	  En	  català:	  Edicions	  62.	  

Tecnologia  

	  
Lectura	  del	  llibre	  Robots e Imperio, de Isaac Asimov. 
Aprofitar	  l’estiu	  per	  investigar	  en	  el	  IoT	  (Internet	  of	  things	  )	  
 

Física  i  química  
● Aprofiteu	  aquests	  dies	  per	  a	  llegir	  novel.les	  amb	  temes	  de	  

ciència;	  us	  recomano:	  Quantic  love,  La  porta  dels  tres  panys  
i	  La  porta  dels  tres  panys  2,  Esmorzar  amb  partícules  i	  El  
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universo  en  tus  manos,  de	  Sonia	  Fernández	  Vidal.	  
● Gaudiu	  i	  disfruteu	  de	  l'estiu,	  de	  la	  família	  i	  dels	  amics!	  
	  

Ciències  aplicades  

● Observeu	  i	  analitzeu	  els	  fenòmens	  naturals	  que	  tenen	  lloc	  al	  
vostre	  voltant.	  Intenteu	  trobar-‐ne	  una	  explicació	  científica	  
amb	  els	  coneixements	  que	  ara	  teniu!	  

● Gaudiu	  i	  disfruteu	  de	  l'estiu,	  de	  la	  família	  i	  dels	  amics!	  
	  

Francès  

Recomano	  una	  lectura	  a	  escollir	  entre:	  	  
-‐  Le  Conde  de  Monte-‐Cristo,	  d’Alexandre	  Dumas	  (B1)	  
-‐	  Vengeance  à  la  Réunion,	  de	  Nicolas	  Guerrier	  (B2)	  
Podeu	  mirar	  la	  pel·∙lícula	  Intouchable.  
	  

Educació  visual  i  plàstica  

Disfruteu	  de	  qualsevol	  activitat	  que	  feu,	  podeu	  fer	  una	  espècie	  de	  
diari	  de	  vacances	  però	  visual,	  amb	  dibuixos	  i	  fotografies	  explicant	  
amb	  les	  imatges	  o	  dibuixos	  tot	  el	  que	  heu	  fet,	  festes,	  activitats,	  etc.	  
Podeu	  buscar	  a	  internet	  diaris	  d’artistes	  i	  fer	  com	  ells.	  Web	  on	  
esplica	  com	  fer	  un	  diari	  d’artista	  i	  alguns	  exemples:	  	  
http://arts.recursos.uoc.edu/labdoc/diari-‐dartista/	  
	  

Llatí  

Si	  aneu	  de	  vacances,	  mireu	  d’esbrinar	  si	  el	  lloc	  té	  un	  passat	  romà	  i	  
visiteu	  les	  possibles	  restes.	  Sols	  o	  amb	  família,	  mireu	  els	  
espectaculars	  documentals	  de	  La	  2:	  
http://www.rtve.es/television/ingenieria-‐romana/	  

Per	  practicar	  llatí,	  al	  classroom	  teniu	  un	  llibret	  en	  format	  còmic	  en	  
llatí/anglès.	  Si	  us	  agrada	  la	  lectura	  i	  us	  voleu	  submergir	  en	  el	  
fascinant	  passat	  de	  Roma,	  disfrutareu	  amb	  les	  novel·∙les	  de	  la	  sèrie	  
de	  la	  Colleen McCullough.  

Gaudete	  bonae	  aestatis!	  
	  

Economia/Emprenedoria  

Llegir	  els	  suplements	  d’economia	  dels	  diumenges	  d’El  País	  i	  La  
Vanguardia.	  
Còmics	  de	  Jose	  Sande,	  Carlos	  Calvo:	  
-‐	  Economía  en  ½  hora.	  
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_EbEVPQm9xbDAycEk
/edit	  
-‐  Emprender  ½  hora.	  
https://docs.google.com/file/d/0B7U9rS04YD_ENE9Ed3o1Qi1CU00/
edit	  
	   	    

Alemany  

	  
Llibre	  de	  lectura:	  nivell	  A.1	  (FIT	  1)	  
Erich  ist  verschwunden.  R.	  Böttcher,	  S.	  Lang,	  S.	  Czarnecji.	  	  
CIDEB	  Deutsch	  (Vicens	  Vives).	  ISBN:	  978-‐88-‐530-‐1112-‐1	   	  
	  
	  



	  

	  

Cultura  clàssica  

Si	  viatgeu	  a	  alguna	  ciutat	  gran,	  visiteu	  els	  museus	  i	  fixeu-‐vos	  en	  els	  
vestigis	  clàssics	  que	  pugueu	  trobar.	  Llegiu	  alguna	  obra	  clàssica	  en	  
versió	  original	  o	  adaptada:  La  Ilíada,  L’Odissea,  Les  Metamorfosis…	  
o	  novel·∙les	  com	  La  filla  d’Homer	  o	  qualsevol	  altre	  llibre	  de	  Robert	  
Graves.	  

Italià  

	  
Leggete	  molto	  e	  provate	  di	  mantenere	  il	  contatto	  con	  i	  vostri	  

colleghi	  italiani.	  	  
Viaggiate	  in	  Italia,	  se	  possibile.	  
Vi	  lascio	  qualche	  consiglio	  letterario:	  

	  
Carofiglio,	  G.:	  Testimone  inconsapevole.	  
Volo,	  F.:	  Il  giorno  in  più.	  
Ammaniti,	  N.:	  Io  non  ho  paura.	  
Baricco,	  A.:	  Seta.	  
	  

Godetevi	  delle	  vacanze!	  
	  

Literatura  
Lecturas	  literarias	  y	  amenas	  para	  todo	  el	  verano.	  Los	  clásicos	  de	  

la	  literatura	  universal.	  Antígona,	  Frankestein,	  etc.	  

Informàtica  

Teniu	  habilitats	  suficients	  per	  modelitzar	  l’habitatge	  on	  residiu	  i	  
fer-‐lo	  en	  3D	  introduint	  mobiliari	  del	  warehouse	  i	  donant	  
textures	  als	  diferents	  elements.	  També	  podeu	  crear	  un	  full	  
Excel	  per	  controlar	  les	  despeses	  que	  teniu	  (gasolina,	  
refrescos,	  gelats,	  gimnàs,	  etc.)	  i	  els	  ingressos	  (paga	  
setmanal,	  honoraris	  d’ajudar,	  etc.)	  i	  veure	  amb	  el	  diferencial	  
la	  capacitat	  d’estalvi	  per	  petits	  projectes,	  visualitzant	  amb	  
una	  gràfica	  l’evolució	  de	  les	  corbes,	  punts	  de	  tall,	  etc.	  

Podeu	  fer	  un	  blog	  de	  les	  vostres	  vacances	  o	  activitats,	  per	  
compartir-‐les	  amb	  els	  companys.	  

	  	  
  
  


