
 

          DEPARTAMENT DE LLENGUA 

 
DEURES D'ESTIU 2015 1r ESO 

 

 
             El Departament de llengua us desitja un bon estiu, però per tal de reforçar 
tot el que heu après aquest curs a la matèria de llengua, i per a preparar el curs 
vinent, us recomanem que llegiu molt. 
 Per això, us donem un llistat de llibres en català i en castellà, per a què 
gaudiu aquest estiu de la lectura. 
 En acabar l'estiu, cada alumne haurà d'haver llegit un llibre en català i un 
altre en castellà, com a mínim. El primer dia de classe, al setembre, haureu de 
portar els dos llibres (un en català i l’altre en castellà) i un esquema dels apartats 
citats a continuació (un per cada llibre llegit), per tal de poder fer una bona 
valoració personal. Aquesta valoració es redactarà a l’aula i serà la primera nota 
de procediments de llengua.  
 No deixeu el costum i el plaer de la lectura, tal i com heu fet durant tot 
aquest curs. Deixeu-vos endur pels móns fantàstics que us proporcionen els 
llibres i BON ESTIU! 
 
 
 APARTATS QUE HA DE CONTENIR EL VOSTRE ESQUEMA  
 
1. FITXA BIBLIOGRÀFICA/FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 
Títol:  _________________________________________________________  
Autor: _________________________________________________________  
Il·lustrador: _____________________________________________________  
Editorial: _______________________________________________________  
Col·lecció: _____________________________________________________  
Lloc i any d'edició: _______________________________________________  
Número de pàgines: ______________________________________________  
 
2.  Argument de la història:  introducció, nus i desenllaç 
 
3. Punt de vista del narrador: intern o extern. 
 
4. Els personatges : us han agradat o no, us hi heu sentit identificats 

o no, us els heu imaginat, han canviat al llarg de la novel·la, etc.  
 
5. On transcorren els fets? És un lloc imaginari o real? Us en dóna 

molts detalls? 
 
6. Quant de temps ha durat la història i en quina època es 

desenvolupa? 
 
7. L’estil de l’autor/a: us ha agradat la seva manera d’escriure? Heu 

hagut de buscar moltes paraules al diccionari? 
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LLISTAT DE LLIBRES 
 
 

CATALÀ CASTELLANO 
 
El capítol del Julian (de la història de Wonder) 
Palacio, R.J. 
Ed. La Campana 
 

 
La cabina mágica 
Juster, Norton 
Ed. Anaya 
 

 
7000 metres quadrats de gespa 
Panicello, Víctor 
Ed. Estrella Polar 
 

 
Mande a su hijo a Marte 
Lalana, Fernando 
Ed. Bambú  
 

 
Delicte ecològic 
Lorman, Josep 
Ed. Grup62 
 

 
Big Game (Caza mayor) 
Smith, Dan 
Ed. Bambú 
 

 
 
 

AUTOR CLÀSSIC 
 
La vall de la por  
Arthur Conan Doyle 
Ed. Bambú 
(disponible en català i en castellà) 
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DEPARTAMENT DE LLENGUA 

 
DEURES D'ESTIU 2015 2n ESO 

 

 
             El Departament de Llengua us desitja un bon estiu, però per tal de 
reforçar tot el que heu après aquest curs a les matèries de llengua, i per a 
preparar el curs vinent, us recomanem que llegiu molt. 
 Per això, a continuació us donem un llistat de llibres en català i en castellà, 
per a què gaudiu aquest estiu de la lectura.  
 En acabar l'estiu, cada alumne haurà d'haver llegit un llibre en català i un 
altre en castellà, com a mínim. El primer dia de classe, al setembre, haureu de 
portar els dos llibres (de català i de castellà) i un esquema dels apartats citats a 
continuació (un per cada llibre llegit), per tal de poder fer una bona valoració 
personal. Aquesta valoració es redactarà a l’aula i serà la primera nota de 
procediments de llengua.  
 No deixeu el costum i el plaer de la lectura, tal i com heu fet durant tot 
aquest curs. Deixeu-vos endur pels mons fantàstics que us proporcionen els 
llibres i BON ESTIU! 
 
 
APARTATS QUE HA DE CONTENIR EL VOSTRE ESQUEMA 
 
1. FITXA BIBLIOGRÀFICA/FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 
Títol:  _________________________________________________________  
Autor: _________________________________________________________  
Il·lustrador: _____________________________________________________  
Editorial: _______________________________________________________  
Col·lecció: _____________________________________________________  
Lloc i any d'edició: _______________________________________________  
Número de pàgines: ______________________________________________  
 
2. Argument de la història: introducció, nus i desenllaç 
 
3. Els personatges de la novel·la: principals i secundaris; breu 

descripció física (si es pot), psicològica i relació entre els 
personatges. (Indiqueu les pàgines on es troben els exemples 
d’allò que afirmeu) 

 
4. En quin lloc transcorre l'acció? És real imaginari o fantàstic? 

Limitat o il·limitat? (Indiqueu les pàgines de les citacions) 
 
5. A.- En quin temps històric passen els fets? Apareix alguna data a 

l'obra que ho indiqui? Si no és així, explica algun fet que ho 
evidenciï. (Indiqueu les pàgines de les citacions) 

 
 B.- Quins és el temps narratiu de la novel·la? (Indiqueu les 
pàgines de les citacions) 
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6. Quin punt de vista utilitza el narrador? (Indiqueu les pàgines de 
les citacions) 
 

7. Estil de l’autor/a: manera d’escriure, lèxic utilitzat ... 
 
 

 
LLISTAT DE LLIBRES 

 
CATALÀ CASTELLANO 

 
Una mà plena d’estels 
Schami, Rafik 
Ed. La Magrana 
 

 
La ladrona de libros 
Zusak, Markus 
Ed. Debolsillo 
 

 
Quedeu-vos a la trinxera i després correu 
Boyne, John 
Ed. 62  
 

 
Sin noticias de Gurb 
Mendoza, Eduardo 
Ed. Seix Barral 
 

 
La música del vent 
Sierra i Fabra, Jordi 
Ed. Estrella Polar 

 
África en el corazón 
Bandera, Mª Carmen 
Ed. Bambú  
 

 
 

AUTOR CLÀSSIC 
             Disponible en català i en castellà 

 
Las aventuras de Tom Sawyer 
Mark Twain 
Ed. Bambú 
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DEPARTAMENT DE LLENGUA 

 
DEURES D'ESTIU 2015 3r ESO 

 

 
             El Departament de Llengua us desitja un bon descans durant aquestes 
vacances d’estiu i per això, què millor que gaudir de la lectura en les estones 
d’esbarjo! 
 Heu de llegir dos llibres, un en català i un altre en castellà, de la llista que 
us proposem a continuació. 
  
 
 

CATALÀ CASTELLANO 
 
El nom del vent 
Rothfuss, Patrick 
Ed. Plaza & Janes 
 

 
Memorias de Idhún 
Gallego, Laura 
Ed. S.M. 

 
No està escrit a les estrelles 
Green, John 
Ed. Estrella Polar 
 

 
Divergente (o Insurgente o Leal) 
Roth, Veronica 
Ed. Molino  
 

 
Córrer sense por 
Catozzella, Giuseppe 
Ed. Sembra 
 

 
Mentira 
Santos, Care 
Ed. Edebé 
 

 
 
 

AUTOR CLÀSSIC 
 

El valle del miedo.  
Conan Doyle, Arthur.  
Editorial Bambú 
Disponible en català i en castellà 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 En acabar l'estiu, el primer dia de classe de llengua, se us indicarà la 
data per a fer una prova de lectura, dels llibres llegits. 
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 Per poder fer aquestes proves, durant la lectura dels llibres, haureu de 
confeccionar unes fitxes de biblioteca (mida 12 per 15 cm.) amb els següents 
continguts: 
 
1.- Tema de la novel·la 
 
2.- Estructura de la novel·la (indiqueu capítols o pàgines) i resum de 
l’argument 
 

a. Introducció 
b. Nus 
c. Desenllaç 

 
3.- Punt de vista del narrador 
 
(Subratlleu les possibles citacions textuals al mateix llibre, en llapis. A la fitxa 
indiqueu la/les pàgina/es on es troben) 
 
4.- Descripció dels personatges: funció que realitzen en la història, descripció 
física, descripció psicològica, manera de parlar, relació amb els altres 
personatges, evolució, etc. 
 
(Feu una fitxa de cada personatge i subratlleu les possibles citacions al mateix 
llibre, en llapis. A la fitxa indiqueu la/les pàgina/es on es troben) 
 
5.- Temps Narratiu i Històric 
 
(Subratlleu les possibles citacions al mateix llibre, en llapis. A la fitxa indiqueu 
la/les pàgina/es on es troben) 
 
6.- Espai Espai/s principal/s. 
 Limitat o il·limitat. 
 
(Subratlleu les possibles citacions al mateix llibre, en llapis. A la fitxa indiqueu 
la/les pàgina/es on es troben) 
 
 
Si teniu qualsevol dubte, podeu consultar l’annex que es troba al Moodle –
matèria català o castellà-, on s’indica què es demana a cada apartat d’un 
treball de biblioteca i teniu resumits tots els conceptes, amb exemples de 
citacions. 
 
 
El dia de la prova haureu de portar el llibre de lectura i les fitxes 
de biblioteca. 
 
 
 

BON ESTIU !!! 
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