
 

 

 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

 
 

Unió Europea 
Fons Social Europeu 

 

 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
 

 
Unió Europea 

Fons Social Europeu 

 

 

 

Plaça Mil·lenari, 4  08210   Barberà del Vallès (BCN)    Tel. 93 718 26 54   Fax 93 729 35 53    www.institutlaromanica.org | institutlaromanica@xtec.cat 

 

 

 

 

DEURES D’ESTIU: L’entrega dels deures és indispensable per poder 

presentar-se a l’examen de recuperació*. 

1. Acabar la lectura del llibre “Rebel·lió a la xarxa” de Doug Wilhelm, Ed. 

Estrella Polar, ISBN 9788492671106. Completar el dossier de lectura 

que van iniciar a la classe; on fèiem un resum (100-150 paraules) de 

cada capítol, amb les idees principals de cada un d’ells. 

 

2.  Escriu un diari personal de les teves vacances d’estiu. Mínim 15 dies i 

una extensió de 150 paraules cada dia. A l’hora de fer l’expressió 

escrita, recorda utilitzar les estratègies que hem treballat durant tot el 

curs (planificació, producció, revisió). He de veure escrites aquestes tres 

parts, no només la producció final. Fes un petit dossier amb la feina feta, 

recorda fer una portada i vigilar la presentació.  

 
3. Fer el “Quadern de comprensió lectora ESO”, Ed Edebé, ISBN 

9788423685295. Ja el teniu comprat, està al llistat de material de 

principi de curs.  

 
 

 

*Examen de recuperació 

 

Hi haurà, com a tots els controls que hem fet de català, durant tot el curs, una 

comprensió lectora i una expressió escrita. De gramàtica i ortografia entraran  

algunes activitats de: ordre alfabètic, indicar subjecte i predicat d’una oració, 

classes de paraules, apòstrof i majúscules.  
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DEURES D’ESTIU: L’entrega dels deures és indispensable per poder 

presentar-se a l’examen de recuperació. 

 

 

1. Escriu un diari personal de les teves vacances d’estiu. Mínim 15 dies i 

una extensió de 150 paraules cada dia. A l’hora de fer l’expressió 

escrita, recorda utilitzar les estratègies que hem treballat durant tot el 

curs (planificació, producció, revisió). He de veure escrites aquestes tres 

parts, no només la producció final. Fes un petit dossier amb la feina feta, 

recorda fer una portada i vigilar la presentació.  

 

2. Fer el Quadern Desenvolupament de la competència lectora 2 ESO, 

Quadern Ed. 2015, Editorial Santillana, ISBN 9788490479377. Ja el 

teniu comprat, està al llistat de material de principi de curs.  

 

 

*Examen de recuperació 

 

Hi haurà com a tots els controls que hem fet de català durant tot el curs, una 

comprensió lectora i una expressió escrita. De gramàtica i ortografia entraran  

algunes activitats de: l’oració (subjecte i predicat), oracions atributives, 

l’apòstrof i el guionet. 
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