
DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES 

 

La recuperació de l'assignatura pendent es farà mitjançant: 

1. L'examen de la matèria del curs (prova semblant a la realitzada en les recuperacions finals de juny) : 
70% de la nota. 

2. Presentació d'un dossier amb els exercicis de la part d'avaluació que hi ha al final de cada unitat 
del llibre de text: 20 % de la nota. En cas que el professor/la professora hagi encomanat als 
alumnes uns altres deures, aquests han de presentar la feina encomanada. 

3. Tria un dels llibres proposats (llista adjunta) i fes-ne un treball : resum, tema-es de què tracta i 
opinió-recomanació. Si has llegit algun altre llibre, també pots portar el treball corresponent: 10% de 
la nota

 

LECTURES 

1r i 2n d’ESO 

L’insòlit viatge de Jerónimo de Ayanz Lluís Llort i il·lustracions d’Oriol Malet. Fets històrics, ciència, 
viatges, trama amb intriga i magnífics dibuixos. Ed. Barcanova. 

Nou diari d’un jove maniàtic A. McPherson- J.A. Macfarlane. Ed. Columna-Bromera 

(primeres preguntes i primers problemes; més adient per a 1r.) 

Jo també sóc una maniàtica A. McPherson- J.A. Macfarlane. Ed. Columna-Bromera 

(continuació de l’anterior, la germana del noi planteja altres temes; més adient per a 2n.) 

Estimat t’he de deixar Herminia Mas. Edicions del roure de can Roca 

(narracions curtes tendres i sorprenents) 

La crida del bosc Jack London. Ed. La Magrana. 

(un clàssic de la literatura universal; aventures d’un gos de tir en la dura vida d’Alaska) 

El curiós incident del gos a mitjanit Mark Haddon. Ed. La Magrana 

(aventures, problemes i punts de vista d’un jove amb un grau lleu d’autisme) 

Diari d’Anna Frank Anna Frank. Ed. Selecta 

(obra llegida per generacions arreu del món; diari d’una noieta jueva holandesa escrit al seu amagatall 
abans de ser capturada pels nazis) 

 

3r i 4t d’ESO 

L’ànima valenta Fred Uhlman. Ed. Columna. (continuació de L’amic retrobat) 

Tot et serà pres Pau Joan Hernàndez Ed.Empúries.(una història d’amistat, dolor i amor) 

El dia dels trífids. Wyndham, John. Ed. La Magrana.(un clàssic de la ciència-ficció) 

Olor de colònia Sílvia Alcàntara (la vida en una colònia tèxtil catalana explicada des de l’experiència; 
molt ben acollida per la crítica i el públic ) 

Història de Catalunya, modèstia a part Toni Soler. Ed.62 Una història de Catalunya documentada i 
amena explicada per aquest historiador i periodista que és director dels populars programes televisius 
Polònia i Cracòvia. 


