
DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES

Deures d’estiu 2012

1r cicle (1r i 2n d’ESO)

Els alumnes amb l’assignatura suspesa han de presentar 
obligatòriament el dia de l’examen de setembre un dossier 
compost per la pàgina d’Avaluació que apareix a cada unitat del 
llibre de text (en total són nou). Els enunciats es copiaran i es 
resoldran tots els exercicis, inclosos els que refereixen a la lectura. 
El dossier es pot presentar a mà (lletra clara i ben presentat) o fet 
amb ordinador.La correcta realització del dossier valdrà una tercera 
part de la nota de setembre. La resta de la nota serà la de 
l’examen.

Per als alumnes amb l’assignatura aprovada es recomana la realització del 
Quadern d’estiu llengua catalana ESO 1 o ESO 2  ,Ignasi Llompart, Ed. 
Barcanova .

A tots els alumnes, amb l’assignatura aprovada o suspesa, se’ls recomana 
la lectura d’almenys un d’aquests llibres i la realització un breu treball 
(resum, tema i opinió-recomanació del llibre).La realització del quadern i del 
treball sobre el llibre és una bona nota inicial del curs següent. Els treballs 
seran lliurats al professor o professora de català del curs 2012-2013. 

Trilogia La guerra de les bruixes: 1. El clan de la lloba. 2. El desert  
de gel. La maledicció de l’odi. Maite Carranza. Ed. Edebé. (imaginació i 
fantasia a partir de les llegendes de les bruixes del Pirineu; relats que han 
obtingut premis i ressò internacionals)

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)

Mecanoscrit del segon origen  Manuel de Pedrolo. Ed. 62 (clàssic de la 
literatura juvenil catalana; aventures futuristes viscudes per uns nous Adam 
i Eva)

Quin dia tan bèstia   o   La tele boja  Mary Rodgers. Ed La Magrana (dos 
llibres d’aventures esbojarrades en la vida quotidiana, més adients per a 
1r )

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 milions de 
lectors arreu del món; diari d’una noieta jueva holandesa escrit al seu 
amagatall abans de ser capturada pels nazis)



Frena, Càndida  Maite Carranza.(la Càndida sempre va de bòlit, de 
vegades massa;  1r)

Nima el xerpa Josep-Francesc Delgado. Edicions del Roire de can Roca.
(aventures i alpinisme al Nepal, el sostre del món, inspirades en el 
coneixement del país de l’autor, exprofessor de català de l’IES Puig 
Castellar; adient per als de 2n).

Un estiu a Tacugama     Pilar Garriga. Ed. Barcanova. Noves aventures, ara a 
l’Àfrica d’en Martí, la Mont i la doctora Rosa, protagonistes de Un estiu a 
Borneo.(1r i 2n)
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2n cicle (3r i 4t d’ESO)

Els alumnes amb l’assignatura suspesa han de presentar 
obligatòriament el dia de l’examen de setembre un dossier 
compost per la pàgina d’Avaluació que apareix a cada unitat del 
llibre de text (en total són nou). Els enunciats es copiaran i es 
resoldran tots els exercicis, inclosos els que refereixen a la lectura. 
El dossier es pot presentar a mà (lletra clara i ben presentat) o fet 
amb ordinador.La correcta realització del dossier valdrà una tercera 
part de la nota de setembre. La resta de la nota serà la de 
l’examen.

A tots els alumnes , amb l’assignatura aprovada o suspesa, se’ls recomana 
la lectura d’almenys un d’aquests llibres i la realització un breu treball 
(resum, tema i opinió-recomanació del llibre).La del treball sobre el llibre és 
una bona nota inicial del curs següent. Els treballs seran lliurats al professor 
o professora de català del curs 2012-2013. 

L’amic retrobat Fred Uhlman. Ed. Columna.(història d’una amistat en el 
marc de l’Alemanya que vivia l’ascensió ¦e Hitler al poder) 

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

Joc brut  Manuel de Pedrolo. Ed. 62.(un clàssic de la narració del gènere 
negre, amb històries que passen pels voltants de Santa Coloma)

Aloma  Mercè Rodoreda. Ed.62 (novel.la de joventut per iniciar-se en la lectura 
d’aquesta novel·lista extraordinària)

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; novetat molt ben acollida per la crítica i el 
públic els darrers temps)

 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)

El diari vermell de la Carlota     Gemma Lienas. Ed. Empúries (la sexualitat 
a l’adolescència vista des de l’angle femení)

El diari vermell del Flanagan      Andreu Martin-Jaume Ribera (la sexualitat 
a l’adolescència vista des de l’angle femení)

Blanca com la neu, vermella com la sang Alessandro D’Avenia. Ed. 
Plaza i Janés (monòleg d’un noi, de vegades despreocupat i de vegades 
afligit, profund i valent) 
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