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Lectures
Jocs i més!
Visites virtuals
Zona per a cinèfils

LECTURES
Lectures Legiland 3r d’ESO:
•

Los caminos de la felicidad. Lectura digital disponible a Legiland.

•

Marina. Disponible a Legiland.

Recomanacions lectores per a l’alumnat de 4t d’ESO:
•

Lectura de la Regenta (4t d’ESO) i visualitzar la mini sèrie

•

Economia en colors, Sala i Martín

•

El economista camuflado, Tim Harford

•

Sapiens, Noah Yuval Harari

•

Llibres en francès que teniu disponibles a la vostra minibiblioteca de la matèria.

Altres lectures per a totes les edats que teniu disponibles al Sites Ins Vilamajor Online com ara:
•

Les veus del Panamo de Jaume Cabré del qual podeu veure l’adaptació cinematográfica.

•

Les coves dels dies de Marc Artigau.

Per acabar demostra que has llegit! Fes el teu booktuber o escriu una ressenya i el
publicarem al Site de Lectura i Comunicació.

JOCS i MÉS!
Castellano
• -Autodefinidos (castellano)
• Apalabrados (castellano, app para móvil)
Català
• El Gran Dictat (repassa la teva ortografia -català-)
• El concurs del Picalletres, ara a un clic! -app per al mòbil-. Descobreix barbarismes i
errades lèxiques.
Anglès
• Aprèn gramàtica jugant:
• Practica amb les cançons de moda
• Aprèn anglès a través de sèries de TV
Francès

•

Entra al Padlet de la matèria i aprèn mentre et diverteixes cuinant, cantant, escoltant la
ràdio i d’altres!

Socials
•
•
•
•

Jocs de geografia
Aplicacions: Geochallenge
Trivial/monopoli... De jocs relacionats amb socials i economia de segur que tens algun a
casa!
Jocs sobre la unió europea

VISITES VIRTUALS!
•

•

Visita Tarraco360º! Recorregut virtual per a visitar els monuments Patrimoni de la
Humanitat de la ciutat de Tarragona en 3D.

Visita la Sagrada Família

•

Museu d’Història de Catalunya

• Museu d’arqueologia de Catalunya

Totes les imatges estan extretes de Wikimèdia (lliure de drets d’autors)

ZONA PER A CINÈFILS
•

Una ment meravellosa. Disponible a Netflix.

És l’adaptació de la novel·la homònima, així que podeu veure la pel·lícula després de llegir el llibre.
Aquesta pel·lícula, guanyadora de quatre Òscars, està molt relacionada amb l’economia. El
protagonista elaborarà una teoria econòmica molt brillant.
•

Figures Ocultes. Pel·lícula recomanada per a les vacances de la segona avaluació, ja que se
celebra el dia de la dona.

•

Mentre Estats Units competia contra la Unió Soviètica per portar l'home a l'espai, la NASA
va descobrir el talent ocult d'un grup de dones matemàtiques afroamericanes, que van ser
els autèntics cervells d'aquella operació. Basada en la increïble història real de tres
d'aquestes persones, conegudes com les "ordinadors vivents", la pel·lícula segueix
aquestes dones tan bon punt comencen a ascendir al costat de les grans ments pensants
de la NASA amb la tasca de calcular el llançament de l'astronauta John Glenn i garantir el
seu retorn. Dorothy Vaughn, Mary Jackson i Katherine Johnson van superar qualsevol
limitació professional, de raça o de gènere, mentre el seu talent i desig per assolir els seus
somnis les va catapultar com a veritables heroïnes en la història dels Estats Units.

•

Tenim un munt de pel·lícules relacionades amb Filosofia, pots veure-les si cliques aquí!

Els humans només utilitzem un 10% de la nostra capacitat mental. Què passaria si aconseguíssim
posar en funcionament l’altre 90%?

