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             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 aquestes vacances 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) o l’ebook i un esquema dels apartats 
citats a continuació (un per a 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 

 
Calla, Càndida, calla 
Carranza, Maite 
Ed. Cruïlla 
Novel·la sobre l’adolescència 
 

El secreto del fuego o Jugar con fuego o La 
ira del fuego 
Mankell, Henning 
Ed. Siruela  
Trilogía de Mozambique 
 

 
L’efecte Calders 
Baró, Santi 
Ed. La Galera 
Meravellós relat per conèixer Pere Calders 
 

 
La música del viento 
Sierra i Fabra, Jordi 
Ed. Planeta 
Novela sobre la explotación infantil 
 

 
Ara que estem junts 
Casagran, Roc 
Ed. Columna 
Novel·la sobre l’exili i una història d’amor 

 
África en el corazón 
Bandera, Mª Carmen 
Ed. Bambú  
Novela realista 
 

 
 

RECOMANACIONS 
 
Alumnes adequats: 
 
Llibres Eumo Editorial de lectura fàcil en català 
(nivell elemental) 
Llibres Editorial Kalafate en castellà 
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