
 

DEPARTAMENT DE LLENGUA 

 
DEURES D'ESTIU 2016 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 ciutadà perfecte 
Ricart, Raquel 
Ed. Andana 
Novel·la de ciència-ficció 
 

 
70 millas hasta el paraíso 
Klement, Robert 
Ed. Takatuka 
Novela sobre los refugiados 

 
El pare és un tarambana 
Vernetta, Xavier 
Ed. Barcanova  
Novel·la realista 
 

 
Mentira 
Santos, Care 
Ed. Edebé 
Novela sobre la amistad y el amor  
 

 
La ràbia 
Bosch, Lolita 
Ed. Ara llibres 
Novel·la sobre el bullying 
 

 
El libro azul 
Prats, Lluís 
Ed.  
Novela de misterio y de humor 
 

 
 
 

RECOMANACIONS 
Alumnes adequats: 
 
Llibres Eumo Editorial de lectura fàcil en català (nivells 
mitjà i avançat) 
Llibres Kalafate en castellà 
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 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. 
 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 o l’eBook i 
les fitxes de biblioteca. 
 
 
 

BON ESTIU !!! 
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