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CATALÀ  

- Per als alumnes que han tingut una nota baixa de català i així s'indiqui al 
butlletí de notes. Fer el següent llibret: 

Quadern de vacances de l’editorial Text-La Galera.   
 
Aquest treball comptarà fins a un 10% de la nota del primer trimestre. Si no 
s'entrega, comptarà com un zero. 
 

LECTURES 

Els alumnes que s’animin poden llegir alguns d’aquests llibres:   
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1. Gemma Pasqual, Xènia keep kalm i fes un tuit. Ed. Barcanova 
2. Gemma Pasqual, Xènia, estimar no fa mal. Ed. Barcanova 
3. Jonathan Swift, Els viatges de Gulliver. Ed. Barcanova 
4. Robert L. Stevenson, L’illa del tresor. Ed.Barcanova 
5. Àngel Guimerà, Mar i  cel. Ed. Barcanova. 
6. William Shakespeare, Romeu i Julieta. Ed. Barcanova 
7. Jordi Sierra i Fabra, L’assassinat del professor de matemàtiques.         
Ed.Barcanova 
8. Jordi Sierra i Fabra, La venjança del professor de matemàtiques. Ed.    
Barcanova. 
9. Dolors Garcia i Cornellà, Serena. Ed. Cruïlla. 
10. Núria Pradas, Estiu amb l’Anna. Ed. Cruïlla 
11. Jordi Sierra i Fabra, Camps de maduixes. Ed.Cruïlla 
12. Flavia Company, Al teu rotllo. Ed. Cruïlla. 

 

ALUMNAT APROVAT 

L’alumnat que hagi aprovat l’assignatura podrà realitzar voluntàriament els 
deures d’estiu i lliurar-los a començament de curs.  
 
AULA D’ACOLLIDA 
 

DIARI DE LECTURA en CATALÀ 

 

El diari de lectura és un exercici d’escriptura sobre un text que estiguis 

llegint. Es tracta d’escriure sobre les reaccions que et provoqui un llibre. És 

una manera de reflexionar sobre el que estàs llegint, d’aprofundir en els 

pensaments i les sensacions que et provoca un text. ¿Quantes vegades, en 

llegir alguna cosa, se t’han acudit idees divertides, noves, diferents... però 

s’han perdut perquè en aquell moment no les vas apuntar? ¿Quantes 

vegades t’has avorrit, empipat, cansat, divertit o entusiasmat llegint un 

llibre, i no ho has pogut explicar ni apuntar enlloc? El diari de lectura és 

una manera de recollir aquestes reaccions. 

 

Segueix aquestes instruccions: 

 

1. Escriu en una llibreta petita.  
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2. Posa sempre la data a cada fragment que escriguis. 

3. A la primera pàgina escriu: Diari de lectura de... (i el títol del 

llibre). 

Escriu sobre tot el que et suggereixi la lectura: els personatges, l’ambient, 
l’estil, l’argument, les idees que s’hi exposen, etc. Explica si t’agrada o no, 
per què, quins fragments t’han agradat més que uns altres. Deixa’t anar i 
escriu sobre el que vulguis. 
Intenta d’escriure sovint, cada vegada que llegeixis un fragment. Combina 
la lectura amb l’escriptura. Pots apuntar al diari alguna frase o algun 
fragment del llibre que t’hagin agradat. 
Pots dibuixar, enganxar, tot el que vulguis i et suggereixi la lectura. 
Quan hagis acabat la lectura i el diari, pots fer una redacció sobre la teva 
experiència com a lector o lectora d’aquell llibre tot aprofitant el millor que 
hagis escrit en el teu diari. Ho rellegeixes, ho revises i ho passes a net. 
Quedarà una treball personal sobre el llibre ben maco! 
 
 
     
 
 
                 Al setmebre és necessari presentar la llibreta i la redacció. 
 
AQUÍ TENIU ALGUNS SUGGERIMENTS, PERÒ QUALSEVOL LLIBRE QUE 
US INTERESSI I QUE NO HÀGIU LLEGIT DURANT EL CURS ÉS VÀLID.  

 
Wonder, de R.J. Palacio.  
 
 
 
 
     Xats,d’Andreu 
Martin Farrero  

 
 
 

 
 

Terror a la xarxa I: El noi que vivia tancat en una habitació, d’Antonio 
Lozano Sagrera i Álvaro Colomer Moreno 

 
 
 
                 De què tens por, Bonica?, de Xavier 
Vernetta 
 
 
 

Ah! Sempre podeu 
llegir més d´un ;-) 
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             El Teorema Katherine, John Green  
 
 
 
 
 
CASTELLÀ 
 
El alumnado con la materia de Lengua Castellana no superada (NA) a final del 
curso 2018-2019 deberá hacer las actividades siguientes: 

Cuaderno de Vacaciones Lengua Castellana – 2 
Editorial Teide 
ISBN: 978-84-307-4565-4 
 
Actividades para realizar (unidades, no páginas) 
 

Todas las actividades del cuaderno, menos:  
Números 3,8,9,14,17,20,21,24,27,28,29,34,36,38,39, 

40,41,43,44,45. 
 
El cuaderno con las actividades realizadas y corregidas (según la pauta de 
corrección del cuadernillo gris) se entregará el primer día de clase de Lengua 
Castellana al profesor/a de la materia. 
 
 
 
ANGLÈS  
 
L’alumnat  amb l’assignatura d’anglès suspesa ha de lliurar el llibre d'estiu el primer 
dia de classe del setembre.  
2n ESO :Oxford Holiday English2. ISBN 978 019401455-7 
 
La realització correcta de les activitats , especialment les de ‘writing’ ,de totes les 
unitats suposarà el 20% de la nota de la recuperació de l'assignatura.  
 
L'examen de recuperació, que es farà al llarg del curs següent , estarà basat en el 
temari i vocabulari d’ aquest manual .  
 
  
.-Els alumnes que tot i haver aprovat, volen realitzar algun tipus de treball per tal de 
reforçar el seu nivell els recomanem que llegeixin algun llibre de lectura adaptat al 
seu nivell i també que, sempre que sigui possible, mirin pel.lícules i sèries en versió 
original.  
Si volen realitzar una feina voluntàriament per tal de consolidar el seus 
coneixements també poden adquirir el llibre de vacances Oxford Holiday English 
del seu nivell. 
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MATEMÀTIQUES 
 
Els alumnes que han suspès l'assignatura han de fer les tasques que 
penjarem al moodle del curs corresponent. 
 
Els alumnes que han aprovat, també poden fer les mateixes tasques de 
manera voluntària. Si les fan, la nota comptarà per al primer trimestre del 
curs 2018-2019. 
 
També tindran diverses proves Cangur per practicar durant l'estiu els 
alumnes que vulguin aprofundir en l'assignatura. 
 
 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 
A cada alumne que ha suspès la matèria se li donarà en un full de forma 
personalitzada on constarà els treballs, els dossiers, la teoria a estudiar, o 
els exàmens pràctics  a superar al  setembre per aprovar l’assignatura . 
 
Els alumnes que han aprovat que aprofitin el temps de vacances per fer 
esport a la natura… 
 
MÚSICA 
 
Recomanació: Escoltar la Playlist de l'últim examen (Teresa Torres Villaseca You 
Tube) i més temes dels autors i estils treballats a l'aula 


