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DEURES D’ESTIU DE LLENGUA CATALANA. 2n 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. 2n  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 d’un full citant correctament el 

llibre. 
 

o CAPDEVILA , Llorenç; 10.000 petons com a mínim. Ed . Barcanova 
o SANJUAN, Montse; El misteri del bressol buit. Pagès editors. 
o LÓPEZ, Laia; Strawberry moon. La filla de la lluna. 
o SANTAMARIA, Jara; Els déus del nord. La llegenda del bosc. 
o SHUSTERMAN; Neal; Desconnexió. 
o SIERRA i FABRA, Jordi: Jo, ed. Barcanova. 

o PASQUAL ESCRIBÀ; Gemma: Xènia, tens un whatsAPP, Ed. Barcanova. 

o RIORDAN, Rick: Percy Jackson. El lladre del llampec, Ed. La galera. 

o RIORDAN, Rick: Percy Jackson. El mar dels monstres, Ed. La galera. 

o ROCA M. Carme, Dedica'm un poema encara que sigui teu. Ed. Barcanova. 

o PRADAS Núria: La filla de l'argenter. Ed. Bromera. Anima llibres, l’isard. 

o WALLIAMS, David: La increíble historia de la dentista dimoni, Ed. Montena. 

o WALLIAMS, David: La increíble historia de les hamburgueses de rata, Ed. 

Montena. 

o SANTOS, Care: Els ulls del llop, Ed. Grup 62. 

o BURGAS, Àngel: L’edat del despertar. 
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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. 

 

 
o CAPDEVILA , Llorenç; 10.000 petons com a mínim. Ed . Barcanova 
o SANJUAN, Montse; El misteri del bressol buit. Pagès editors. 
o LÓPEZ, Laia; Strawberry moon. La filla de la lluna. 
o SANTAMARIA, Jara; Els déus del nord. La llegenda del bosc. 
o SHUSTERMAN; Neal; Desconnexió. 
o SIERRA i FABRA, Jordi: Jo, ed. Barcanova,  

o PASQUAL ESCRIBÀ; Gemma: Xènia, tens un whatsAPP, Ed. Barcanova, Barcelona. 

o RIORDAN, Rick: Percy Jackson. El lladre del llampec, Ed. La galera, Barcelona. 

o RIORDAN, Rick: Percy Jackson. El mar dels monstres, Ed. La galera, Barcelona. 

o ROCA M. Carme, Dedica'm un poema encara que sigui teu. Ed. Barcanova. 

o PRADAS Núria: La filla de l'argenter. Ed. Bromera. Anima llibres, l’isard,  

o WALLIAMS, David: La increíble historia de la dentista dimoni, Ed. Montena. 

o WALLIAMS, David: La increíble historia de les hamburgueses de rata, Ed. 

Montena. 

o SANTOS, Care: Els ulls del llop, Ed. Grup 62. 

o BURGAS, Àngel: L’edat del despertar. 
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