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CATALÀ
Recomano a tots els alumnes que han acabat 4t que aquest estiu
practiquin l'ortografia i l'expressió escrita i molt especialment els que
tenen un AS a la matèria i volen fer batxillerat.
Podeu llegir o rellegir un llibre que us agradi o articles de premsa o de
revista (en suport paper o digital) que siguin del vostre interès. Heu de
fer-ne una lectura activa, és a dir, en lloc de quedar-vos només amb el
contingut heu de mirar com s'escriuen les paraules i com s'han
expressat els continguts. De tant en tant, podeu fer un comentari
basant-vos en el que heu llegit i un cop acabat i repassat, passar-hi el
corrector de softcatalà. M'ho podeu entregar en suport digital a finals
d'agost / 1 de setembre i comptarà fins a un 10% extra a la nota del
primer trimestre als que us quedeu al Goya
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.

2.

Posa sempre la data a cada fragment que escriguis.
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3.

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

4.

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.

5.

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.

6.

Pots dibuixar, enganxar, tot el que vulguis i et suggereixi la
lectura.

7.

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!
Ah! Sempre podeu
llegir més d´un ;-)

Al setembre 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.
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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

El Teorema Katherine, John Green

CASTELLÀ
Para tod@s l@s que habéis acabado 4º de ESO, y especialmente si vais a
cursar Bachillerato en 2020-2021, aquí hay unas actividades
relacionadas con la literatura (que es justamente la materia de 1º de
Bachillerato) que os ayudarán a reforzar la redacción de textos creativos
y el conocimiento de algunos géneros literarios.
Clica aquí

ANGLÈS
Que continuï exposant-se a la llengua anglesa mitjançant cançons,
vídeos, pel·lícules, sèries i publicacions escrites com ara llibres i
revistes. A més, si volen treballar el vocabulari i la gramàtica, disposen
d’un document amb recomanacions penjat al seu classroom, que ja es
va publicar per a la setmana del 15 al 19. Hi trobaran enllaços a jocs i
activitats.
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MATEMÀTIQUES
Els alumnes que faran batxillerat a l’any vinent, és convenient que facin
aquestes activitats:
Cliqueu aquí
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