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DEURES D’ESTIU 2017 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 

 
Herba negra 
Ruiz Garzón, Ricard y Macip, Salvador 
Ed. Grup62  
Un thriller amb tocs de ciència-ficció 
 

 
El rastro brillante del caracol 
Lienas, Gemma 
Ed. Planeta 
Novela sobre el ciberbullying 

 
El bolígraf de Higgs 
Montañá, Ruben 
Ed. Animallibres 
Novel·la científica 
 

 
Cierra los ojos y mírame 
Enríquez, Manuel y Galán, Ana 
Ed. Destino 
Novela de amor y superación   
 

 
Els llops ja no viuen als boscos 
Saborit, Teresa 
Ed. Pagès 
Set relats intensos contra la injustícia 
 

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

 
Quan érem refugiats 
Pàmies, Teresa 
Ed. Sembra Llibres 
Novel·la sobre l’exili 

 
Train Kids 
Reinhard, Dirk 
Ed. Milenio 
Novela de aventuras y emoción 
 

 
 
 

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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