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     DEPARTAMENT DE LLENGUA 

DEURES D'ESTIU 2017 6è d’EP  
 

 Aquest estiu, cada alumne haurà de llegir un llibre en català i un 
altre en castellà, escollit entre els que us proposem a continuació, i 
fer-ne un treball. Els treballs els haureu de lliurar als professors de 
català i castellà de l'escola Els Arcs, el primer dia de classe. 
 
 

LLIBRES PROPOSATS 
 
LLENGUA CATALANA LLENGUA CASTELLANA 

 
Fora de mi 
Draper, Sharon M.  
Ed. Cruïlla 
Història de superació 

 
En busca del río sagrado 
Nessmann, Philippe  
Ed. Bambú 
Història de viatges i aventures 
 

 
El nen que va xatejar amb Jack Sparrow 
Puigpelat, Francesc 
Ed. Bromera 
Història sobre la confiança en un mateix 
 

 
Billy Elliot 
Burgess, Melvin 
Ed. SM 
Història sobre la lluita per aconseguir un somni 

 
Ulldevellut 
Mas, Hermínia i Delgado, Josep 
Ed. La Galera 
Història sobre l’amistat  
 

 
Historia de un perro llamado Leal 
Sepúlveda, Luis 
Ed. Tusquets 
Faula molt emotiva 
 

 
 
 

 RECOMANACIONS 

Alumnes adequats:  
 
Llibres Eumo Editorial en català (del nivell elemental) 
Llibres Editorial Kalafate en castellà  
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                                                 DEPARTAMENT DE LLENGUA 

 
1. PRESENTACIÓ DEL TREBALL 

 
PORTADA 

 
Títol del llibre i autor (centrat al full) 
 Nom i cognoms de l'alumne/a (a la part inferior, dreta) 
 Curs i grup. 
 Data i escola. 
 

PRESENTACIÓ FULLS BLANCS GRAPATS (DIN A-4) a mà o ordinador. 
 
LLENGUA 

 
Català o castellà segons el llibre triat. 

 
 

2. APARTATS DEL TREBALL 
 

2.1.  FITXA BIBLIOGRÀFICA 
 
Títol:  _________________________________________________________  
 
Autor: _________________________________________________________  
 
Il·lustrador: _____________________________________________________  
 
Editorial: _______________________________________________________  
 
Col·lecció: _____________________________________________________  
 
Lloc i any d'edició: _______________________________________________  
 
Número de pàgines: ______________________________________________  
 
 
 

2.2. Resum de l'argument de la novel·la (entre 20 i 30 línies) 
 
Com que resumir no és una feina fàcil, us donem algunes indicacions: 
 

 Sigueu objectius, no es poden expressar opinions o comentaris 
personals. 

 Conserveu l’estructura del llibre sempre que es pugui (introducció, 
nus i desenllaç). 

 Escriviu frases breus i clares. 

 Procureu utilitzar adequadament els signes de puntuació i els 
connectors de les frases (per tant, perquè, en canvi ...) 

 Comproveu que totes les idees importants del llibre estan recollides 
en el resum de manera coherent. 

 Repasseu el que heu escrit i feu-hi les correccions convenients. 
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                                                         DEPARTAMENT DE LLENGUA 
 

2.3. Opinió personal i raonada 
 

 Per fer una bona valoració, podeu tenir en compte aquests 
aspectes, però el resultat final haurà de ser en forma de redactat: 

 

 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.) 

 Quant de temps ha durat la història i en quina època es 
desenvolupa? 

 Sabeu on passa l’acció? És un lloc real o imaginari? Us en dóna 
molts detalls? 

 Us ha agradat l’argument? Per què? 

 Us ha agradat la manera d’escriure de l’autor o autora? Heu hagut 
de buscar moltes paraules al diccionari? 

 Havíeu llegit algun altre llibre del mateix autor o autora? Si és que 
sí, compareu-los breument. 

 Recomanaríeu el llibre?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


