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          DEPARTAMENT DE LLENGUA 
            

 
DEURES D'ESTIU 1r ESO 2017  

 

 
             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 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 (un en català i l’altre en castellà) o l’ebook 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. 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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                                                           DEPARTAMENT DE LLENGUA 

 
LLISTAT DE LLIBRES 

 
 

CATALÀ CASTELLANO 

 
Els que caminen pel foc 
Hernández, Pau Joan 
Ed. Arcàdia 
Novel·la sobre la confiança 
 

 
La inmortal 
Ruiz Garzón, Ricard 
Ed. Edebé 
Novela sobre la amistad, el amor, el respeto 

 
La capitana Dofí 
Vidal, Mireia 
Ed. Animallibres 
Novel·la sobre l’adolescència 

 
He vivido tan poco: diario de Eva Heyman 
Heyman, Eva 
Ned Ediciones 
Novela autobiográfica de una niña judía 
 

 
Cantamapes! 
Wu Ming 
Ed. Sembra llibres 
Contes que conviden a la reflexió 
 

 
No es invisible  
Sedgwick, Marcus 
Ed. Bambú 
Novela de intrigas y suspense 
 

 
Hachiko. El gos que esperava. 
Prats, Lluís 
Ed. LaGalera 
Novel·la sobre les relacions personals 
 

 
El niño que sabía hablar el idioma de los perros 
Gruda, Joanna 
Ed. Blackie Books 
Historia real de un joven viviendo una guerra 
 

 
 
 

RECOMANACIONS 

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

 
 
 

 


