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Departament de Llengües 

 

ACTIVITATS RECOMANADES D’ESTIU 

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA 

 

A tot ’alumnat se li recomana la lectura d’un llibre (com a mínim) de les següents propostes i la realització 

d’aquesta fitxa de lectura. Un cop completada, la fitxa es lliurarà al professorat de l’assignatura durant les dues 

primeres setmanes del curs vinent i serà avaluada i retornada. La qualificació obtinguda servirà per incrementar 

la nota del primer trimestre fins a un màxim d’un punt. 

Els llibres proposats pel Departament de Llengües són: 

 

PRIMER D’ESO 

1. Jack London, Colmillo blanco, Teide, Colección Dual 1, ISBN: 978-84-307-6951-3 

2. R.J. Palacio, Wonder. La lección de August, Nube de tinta, ISBN: 978-84-15594-02-4 

3. Charles Dickens, Oliver Twist, Vicens Vives, ISBN: 9788431681371 

 

SEGON D’ESO 

1. Carlos Ruiz Zafón, El Palacio de la medianoche. Planeta, Booket. ISBN 9788408072799 

2. Bram Stoker, Drácula, Teide, Colección dual. ISBN: 978-84-307-6950-6 

3. César Mallorquí, Las lágrimas de Shiva, Edebe, ISBN 9788423675104 

 

TERCER D’ESO 

1. Mark Haddon, El curioso incidente del perro a medianoche. Salamandra. ISBN: 9788478889105 

2. Alejandro Palomas, Un hijo, Text-La galera. EAN: 9788424659691  

3. Herman Melville, Moby Dick, Teide (Biblioteca Teide, 30). ISBN: 978-84-307-6078-7 

 

QUART D’ESO 

- Dolores Redondo: Trilogia del Baztán ( El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tor-

menta, 

 

A l’alumnat que hagi suspès la matèria o que hagi tingut especial dificultat i vulgui repassar, pot realitzar acti-
vitats de les següents pàgines: 
 
1.    ACCENTUACIÓ: 

a.    http://www.vicentellop.com/ortografia/acentuacion.htm 
b.    Normas de acentuación: http://reglasdeortografia.com/acentos.htm 

 
2.    ORTOGRAFIA EN GENERAL (B/V, G/J, etc.) 

a.    http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm 
b.    http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html 
c.    http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm 

 

3.    LECTURA FÀCIL. L’alumnat que tingui dificultats a l’hora de llegir, pot triar com a lectura d’estiu algun dels 

llibres de la col·lecció Kalafate de la Editorial Almadraba. En aquest cas, també proposem la realització 

d’aquesta fitxa de lectura. Un cop completada, la fitxa es lliurarà al professorat de l’assignatura durant les dues 

primeres setmanes del curs vinent i serà avaluada i retornada. La qualificació obtinguda servirà per incrementar 

la nota del primer trimestre fins a un màxim d’un punt. 
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Els títols d’aquesta col·lecció que recomanem són: 

 a. R.L Stevenson, La isla del Tesoro, Almadraba, colección Kalafate, ISBN 9788483087398 

 b. Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, Almadraba, colección Kalafate, ISBN 

 9788483087404 

 c. Herman Melville, Moby Dick, Almadraba, colección Kalafate, ISBN 9788483087565 

 d. Bram Stoker, Drácula, Almadraba, colección Kalafate, ISBN 9788483086179 
 
4. ALTRES ASPECTES (Lèxic, sintaxi, morfologia...) 
 a. http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm 
 
  

Recordeu que per a qualsevol aclariment, podeu dirigir-vos al professor/a que us ha impartit la 

matèria el present curs acadèmic, el/la qual us resoldrà qualsevol dubte.  

 

Cornellà de Llobregat, 17 juny de 2019 
 


