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DEURES D’ESTIU DE LLENGUA CATALANA. 3r ESO 

 
 

Per als alumnes suspesos aquestes activitats són obligatòries. 

 
Cal que l’alumne 

 
● Durant l’estiu faci les activitats del dossier penjat al Classroom  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. Està en format Word, hi pot escriure directament i tornar-lo a penjar 
acabat. 
 
● Triï un llibre dels que us proposem i en faci un resum i una valoració personal en un 
full, citant correctament el llibre. 
 
Férnandez Vidal, Sònia Quantic Love, Ed la Butxaca 
Yagüe, Virginia Els nens salvatges 
Sierra i Fabra, Jordi En un lloc anomenat guerra, Ed. la Galera 
Lee Harper, Matar un rossinyol 
Rodoreda Mercè, Aloma 
Giordano Paolo, La solitud dels nombres primers, Grup 62 
Anderson, Natalie C. La filla que no existia. Ed. Fanbooks 
Mathieu, Jennifer. Moxie. Ed. Fanbooks 
Olid, Bel. Tina Frankens Ed.Fanbooks 
Pitcher, Annabel La meva germana viu sobre la llar de foc, Ed. la Galera 
Santos, Care Por Ed. Edebé 
Syed, Matthew Ets genial Ed. Flamboyant 
Pradas, Núria Comptant els núvols, Ed. Edebé 
Domínguez, Jair Ets un merda i ho saps, Ed. Ara Llibres 

 
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/ 
 

http://www.auladecatala/
http://enxaneta.info/activitats/
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Si ho prefereix, pot fer les activitats del dossier penjat al Classroom. Està en format Word, hi 
pot escriure directament i tornar-lo a penjar acabat 
 
 
 
● Triï un llibre dels que us proposem i en faci un booktuber o un booktrailer 
 
Férnandez Vidal, Sònia Quantic Love, Ed la Butxaca 
Yagüe, Virginia Els nens salvatges 
Sierra i Fabra, Jordi En un lloc anomenat guerra, Ed. la Galera 
Lee Harper, Matar un rossinyol 
Rodoreda Mercè, Aloma 
Giordano Paolo, La solitud dels nombres primers, Grup 62 
Anderson, Natalie C. La filla que no existia. Ed. Fanbooks 
Mathieu, Jennifer. Moxie. Ed. Fanbooks 
Olid, Bel. Tina Frankens Ed.Fanbooks 
Pitcher, Annabel La meva germana viu sobre la llar de foc, Ed. la Galera 
Santos, Care Por Ed. Edebé 
Syed, Matthew Ets genial Ed. Flamboyant 
Pradas, Núria Comptant els núvols, Ed. Edebé 
Domínguez, Jair Ets un merda i ho saps, Ed. Ara Llibres 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


