RECULL DE RECURSOS DIDÀCTICS COMPLEMENTARIS: Banc de recursos
INS LLUÍS COMPANYS (Ripollet)



Data:26/03/2020

ÀMBITS DE
Recursos
CONEIXEMENT
ÀMBIT
LINGÜÍSTIC

Com que a tota l’ESO cal llegir un llibre d’elecció pròpia aquest trimestre, 1r a 4t ESO
aquí van llocs web amb llibres gratuïts:
● https://keepreadingencasa.planetadelibros.com
● https://catalunya.ebiblio.es/opac/ (préstec digital a les biblioteques
municipals)
● Biblioteca Nacional.
I aquí teniu suggeriments de pel·lícules i sèries basades en obres
literàries:
● Ministerio del Tiempo
● Remando al viento
● El club los poetas muertos
● https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/peliculas-basa
das-obras-literarias/
● Documental sobre Luces de bohemia.
●

●
ÀMBIT
LINGÜÍSTIC
(ANGLÈS)

Nivell on es
recomana

Els materials didàctics de Llengua castellana, de Llatí de 1r i 2n
de Batxillerat i de Literatura Castellana de 2n de Batx. (les
lectures prescriptives, exercicis i apunts diversos) estan a
disposició dels alumnes a través dels canals habituals: Moodle,
correu electrònic i Drive, i blog de classe quan correspongui:
Documental sobre Luces de bohemia.

Lectures breus sobre alguns dels principals països de parla anglesa i la
seva cultura seguits de breus qüestionaris autocorrectius.

Observacions
Aquests materials i suggeriments
estan penjats al Moodle dels
cursos respectius.

4t d’ESO i
Literatura
Universal (1r de
Batxillerat)

Batxillerat

Llengua castellan, Literatura
castellana i Llatí

1r a 4t ESO

Dins de l’índex general n’hi ha
encara més països i més
tradicions, altres aspectes culturals

https://www.ego4u.com/en/read-on/countries/holidays/christmas/nzealan
d ; https://www.ego4u.com/en/read-on/countries/uk/london i el Quiz:
https://www.ego4u.com/en/chill-out/games/london-quiz;
https://www.ego4u.com/en/read-on/countries/holidays/st-patricks-day;
https://www.ego4u.com/en/read-on/countries/usa/fact-sheet
https://www.ego4u.com/en/read-on/countries/usa/grand-canyon i el quiz:
https://www.ego4u.com/en/read-on/countries/usa/grand-canyon/exercises
;
https://www.ego4u.com/en/read-on/countries/canada/general
https://www.ego4u.com/en/read-on/countries/australia/aborigines
https://www.ego4u.com/en/read-on/countries/australia/facts-history
https://www.ego4u.com/en/read-on/animals/platypus
https://www.ego4u.com/en/chill-out/games/australia-quiz

i breus qüestionaris autocorrectius
sobre les lectures realitzades.

Practicar listenings a través de cançons:
https://es.lyricstraining.com/
ÀMBIT
2ESO (Dossier i apunts i exercicis etc…)
2n A/B/C ESO
CIENTIFICOTECN 3ESO - Consultar el Moodle de la matèria setmanalment
1r/2n BTX
OLÒGIC
BTX (exercicis i problemes amb solucions...PAU)
4t ESO
Tecnologia-OPT_4t:
Calcula i estalvia energia:
https://sites.google.com/xtec.cat/proposteam/efici%C3%A8ncia-energ%C
3%A8tica?authuser=1#h.p_xRbPW8Jwuuul
Energies renovables:
https://sites.google.com/xtec.cat/proposteam/efici%C3%A8ncia-energ%C
3%A8tica?authuser=1#h.p_tPpSWYas1PXi
Per saber-ne més: Arquitectura bioclimàtica
https://www.pamiesvitae.com/uploads/files/editor-texto/Laminas/ExpoLam
inas.pdf
Estalvi energètic
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/12/f46/EnergySaver%20Gui
de-2017-Spanish-web.pdf
ÀMBIT ARTÍSTIC
(Música)

Incredibox - Drumbit

1r Cicle

- Han de entrar al moodle i tenen el
material i instruccions.
- Consulta de materials al Moodle i
comunicació via correu electrònic
de cada alumne/a

També Ho tenen al Moodle amb un
tutorial

2n Cicle
ÀMBIT ARTÍSTIC
(Visual i Plàstica)

ÀMBIT
MATEMÀTIC

ORIENTACIÓ
PEDAGÒGICA

https://sites.google.com/site/elcolororiolfite123/home/1-el-color-com-a-fen 1r Eso
omen-fisic

Podeu descobrir el perquè del color
dels vostres ulls.

https://youtu.be/5PN-HgDp9vA

1r Eso

Video parlant de la vista. 23 minuts

https://www.youtube.com/watch?v=UMNwTIs8FJw
https://www.youtube.com/watch?v=kaaUn20Q4wE

4t ESO

Video com pintar amb llapis de
colors

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/

1r i 2n de BAT

DIBUIX TÈCNIC
Models d'exàmens de selectivitat

https://www.youtube.com/watch?v=ZFZVqWomS9g
https://www.youtube.com/watch?v=A4Loum-kpv8
https://www.youtube.com/watch?v=bLt_KyJYbAQ
https://www.mongge.com/ejercicios/17240

2n de BAT
2n de BAT
2n de BAT
2n de Bat

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_edad_cat.php

1r a 4t d’ESO
All Moodle tenen activitats per
1r de Batxillerat consolidar la matèria donada.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/

Video canvi de pla
Video intersecció pla amb recta
video intersecció prisma amb pla
Video secció plana piramide amb
pla

3r, 4t ESO i
Batxillerat

https://www.qestudio.cat/

https://diarieducacio.cat/una-fira-virtual-i-tres-portals-com-a-alternativa-alsalo-de-lensenyament/
https://www.psicologosparavalencia.es/wp-content/uploads/2020/03/coro
navirus-guia-psicovida10-psicologo.pdf

Per a tothom: Guia per afrontar
psicològicament el coronavirus

ÀMBIT SOCIAL

HISTÒRIA
1ESO
Prehistòria: Documental de la sèrie L’odissea de l’espècie
https://www.youtube.com/watch?v=NRs6WVuDu9g Capítol I: Els origens
de la humanitat
https://www.youtube.com/watch?v=7f9u5pAKTg8 Capítol II: Homo
sapiens
https://www.youtube.com/watch?v=5OANHKVb-hY Capítol III: El
amanacer de la humanidad
Història Antiga
L’antic Egipte
https://news.museuegipci.com/es/noticias-1/visita-virtual-gratuita-al-muse
u-egipci-de-barcelona-1/?gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6AlJ5HY0uz0t5YSFo3_wnGLEJtW_Fh6fTGmRt7wArWJe6OBEroL7tRoCQHMQAv
D_BwE Visita virtual museu egipci
Roma
https://www.dailymotion.com/video/x2n6p67 Documental Coliseum: la
arena mortal de Roma
GEOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM Pel·lícula: Home
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/divendres/visitem-el-monestir-de-poblet 2ESO
-amb-espartac-peran-part-1/video/4489231/ Visita al monestir de Poblet
https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/cine-y-edad-media.html
Escenes de pel·lícules sobre l’Edat Mitjana

Al Moodle trobareu activitats i
recursos per aquests dies, per a
tots els nivells.
A més, recomanem també per a
tots els nivells aquesta pàgina web:
Generals:
https://canalhistoria.es/aula/

https://vimeo.com/144149602 Escenes selecionades de la pel·lícula
Mahoma
https://www.youtube.com/watch?v=-NGSGDJbY_g&feature=youtu.be
L’Edat Moderna, audiovisual del Múseo Arqueológico Nacional

3ESO

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190429/46187147267
1/leonardo-da-vinci-500-aniversario.html Monogràfic sobre Leonardo da
Vinci
https://www.profesorfrancisco.es/2012/02/primera-guerra-mundial.html
Recursos sobre la Primera Guerra Mundial
https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/segunda-guerra-mundial.html
Segona Guerra Mundial

4ESO

Al Moodle trobareu feina i recursos.

Batxillerat

EDU365 - http://www.edu365.cat/eso/index.html- totes les matèries - tots els nivells (activitats diverses)

