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 DEURES D’ESTIU DE LLENGUA CATALANA. 1r ESO 

 

Per als alumnes suspesos aquestes activitats són obligatòries. 

 
Cal que l’alumne 
 

● Durant l’estiu faci activitats del quadern que s’indica a continuació i que les lliuri a 
l’inici de curs al corresponent professor/a de llengua catalana perquè el pugui valorar 
en la nota del primer trimestre. 

 

Quadern de Llengua Pont. 1r curs ESO. Exercicis fonamentals per preparar l’entrada al 
2n curs de l’ESO. Ed. Nadal 

 

● Triï un llibre dels que us proposem i en faci un resum i una valoració personal en un 
full,  citant correctament el llibre. 

            1r ESO 

·         SIERRA i FABRA, Jordi: L’assassinat del professor de matemàtiques, ed. Barcanova, Barcelona. 

·         MARÍN Glòria, No sé si vull un nòvio o un gos. Ed l’isard col. Animallibres, Barcelona. 

·         PADILLA Arturo,  Despertant la ira del faraó, Ed l’isard col. Animallibres, Barcelona. 

·         BENET i JORNET, Josep M.: Taller de fantasia. Supertot, Educaula 62, Barcelona. 

·         SIERRA i FABRA, Jordi: Jordi i … la resta del món, Ed. Estrella Polar, Barcelona. 

·         COLL, Pep: Què farem, què direm, Ed. Cruïlla, Barcelona. 

·         SIERRA i FABRA, Jordi: Els homes de les cadires, Ed. Cruïllla, Vaixell de vapor, Barcelona. 

·         PARERA, Núria: La maleta, Ed. Babulinka books, Barcelona. 

·         LONDON, Jack: L’ullal blanc, Ed. La Magrana, Barcelona. 

·         SIERRA i FABRA, Jordi: L’assassinat de la professora de música, ed. Barcanova, Barcelona. 

·         BERTRAM, Rüdiger. Colman i jo, Ed. Bromera, Barcelona. 

·         LIENAS, Gemma: Així és la vida, Carlota, Ed. Grup 62, Barcelona. 

·         LIENAS, Gemma: Ets galáctica, Carlota, Ed. Grup 62, Barcelona. 
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Proposta de la matèria de Tecnologia. 

.    PADILLA, Javi, Mara Turing y el despertar de los hackers. 

 

 

Per als alumnes que han superat la matèria les activitats són optatives 

 

Per tal que l’alumne/a pugui consolidar els continguts adquirits durant el curs es recomana 
que:  
 

● Durant l’estiu faci activitats de repàs d’ortografia i sintaxi de les següents webs. Per tal 
que es pugui valorar la feina feta  en la nota del primer trimestre, pot copiar algunes 
de les activitats que ha fet en un dossier o llibreta per presentar al profesor/a del 
proper curs. 

 

http://www.auladecatala 
 

http://enxaneta.info/activitats/ 
 

● Triï un llibre dels que us proposem i en faci un booktuber tenint en compte la guía per 
fer-lo, que enviarà en començar el curs al profesor corresponent. 

 

           1r ESO 

·         SIERRA i FABRA, Jordi: L’assassinat del professor de matemàtiques, ed. Barcanova, Barcelona. 

·         MARÍN Glòria, No sé si vull un nòvio o un gos. Ed l’isard col. Animallibres, Barcelona. 

·         PADILLA Arturo,  Despertant la ira del faraó, Ed l’isard col. Animallibres, Barcelona. 

·         BENET i JORNET, Josep M.: Taller de fantasia. Supertot, Educaula 62, Barcelona. 

·         SIERRA i FABRA, Jordi: Jordi i … la resta del món, Ed. Estrella Polar, Barcelona. 

·         COLL, Pep: Què farem, què direm, Ed. Cruïlla, Barcelona. 

·         SIERRA i FABRA, Jordi: Els homes de les cadires, Ed. Cruïllla, Vaixell de vapor, Barcelona. 

·         PARERA, Núria: La maleta, Ed. Babulinka books, Barcelona. 

·         LONDON, Jack: L’ullal blanc, Ed. La Magrana, Barcelona. 

·         SIERRA i FABRA, Jordi: L’assassinat de la professora de música, ed. Barcanova, Barcelona. 

http://www.auladecatala/
http://enxaneta.info/activitats/
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·         BERTRAM, Rüdiger. Colman i jo, Ed. Bromera, Barcelona. 

·         LIENAS, Gemma: Així és la vida, Carlota, Ed. Grup 62, Barcelona. 

·         LIENAS, Gemma: Ets galáctica, Carlota, Ed. Grup 62, Barcelona. 

 

Proposta de la matèria de Tecnologia. 

.    PADILLA, Javi, Mara Turing y el despertar de los hackers. 

 

També es pot triar un altre títol que sigui més adient als interessos de l’alumne. Aquest 
llistat només és una recomanació. 


