
Feines d’estiu Ciències Socials curs 2019-20 

 

Estimats alumnes,  

El departament de Ciències Socials us proposa per aquest estiu un llistat de lectures i               
pel·lícules adreçades a cada nivell: 

 

1r d’ESO:__________________________________________________________________  

Lectura 

● L’Odissea, d’Homer. (Adaptació de Joan Alberich). Editorial Castellnou. 

Pel·lícules 

● Pompeia (P. Anderson, 2014) 
● La recerca del foc (J. J. Annaud, 1981) 
● Egipto eterno. En busca de las tumbas. (Documental de National Geographic). 

 

2n d’ESO:__________________________________________________________________ 

Lectura 

● Sidi, un relato de frontera. Arturo Pérez Reverte, ed. Alfaguara. 

Pel·lícules 

● Braveheart. (M. Gibson, 1995). 
● El nom de la rosa. (J. J. Annaud, 1980). 
● La Catedral del Mar (J. Frades. Netflix). 
● La Misión (R. Joffre, 1986).  

 

3r d’ESO:__________________________________________________________________ 

Pel·lícules: 

● La pesca del salmó al Iemen. (L. Hallström, 2011). Comèdia romàntica britànica on es              
convida a un doctor a introduir la pesca del salmó a una zona on no hi ha aigua. 

● El senyor de la guerra. (A Niccol, 2005). Basada en fets reals parla de la globalització                
del tràfic d'armes. 

● Diamants de sang. (E. Zwick, 2007). Contrabandista de diamants en plena guerra civil a              
Sierra Leona. 

● L'onada. (D. Gansel. 2008). Un professor fa un experiment amb el seu alumnat per              
demostrar la facilitat en que es pot manipular les masses. 

● The Edukators. (H. Weingartner, 2004). Història de tres joves activistes anticapitalistes           
berlinesos. 

● 1492: Conquest of Paradise (R. Scott, 1992). Aventures, relata el descobriment del nou             
món, feta en commemoració del 500è aniversari del viatge de Cristòfor Colom. 



● Shakespeare in love. (J. Madden, 1998). Shakespeare, enfonsat pels deutes, busca una            
musa desesperadament. 

Documentals: 

● Comprar, llençar, comprar. (Cosima Dannoritzer, 2010). Documental sobre el cicle de           
vida dels béns i serveis. 

● Españistan, de la burbuja inmobiliaria a la crisis. (Aleix Saló, 2011). 

Lectures: 

● Una ampolla al mar de Gaza, (Valérie Zenatti, Cruïlla, 2007). Història d'amistat virtual             
entre una noia israeliana i un noi palestí. També podeu buscar la pel·lícula un cop feta                
la lectura. 

● Els tres mosqueters, (Alexandre Dumas). Ficció històrica. Gènere d'aventures. 

Visites: 

● MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya). Passejada per l'art del Barroc i            
Renaixement del museu. 

 

4t d’ESO:__________________________________________________________________ 

Lectures: 

● La Guerra Civil en còmic (Paul Preston. Editorial Debate, 2016). 
● Historia del siglo XX. (Eric Hobsbawn. Editorial Crítica. 1998). 
● 1984, (G. Orwell. Edicions 62). 
● La plaça del diamant. (M. Rodoreda. Club Editor). 

Pel·lícules: 

● Senderos de gloria (S. Kubrick, 1957) 
● La ciutat cremada (A. Ribas, 1976) 
● Gandhi (R. Attenborough, 1982) 
● El hundimiento (O. Hirschbiegel, 2004) 
● La vida dels altres. (F.H.von Donnersmarck, 2006) 
● 1,2,3....... . (Billy Wilder, 1961). 

 

 

 

Us desitgem a tots un molt bon estiu! 


