
TASQUES D’ESTIU: CURS 2020 - 2021 
 

CURS MATÈRIA I TASCA AVALUACIÓ 

1r ESO CATALÀ: 
- Lectura: L’Emili i els detectius. Erich Kästner. Ed. 

Animallibres 

10% de la nota del 1r trimestre. A la primera setmana de classe, 
a l’hora de català, es farà una prova tipus test sobre la lectura. 

ANGLÈS: 
- Activitats 1r ESO (segons el nivell assolit durant el curs): 

https://drive.google.com/file/d/1Ye_weibFslEdni2HwHxbRe
h9M5O0m2hE/view?usp=sharing 

Aquestes activitats són obligatòries per als alumnes amb una 
qualificació de NA o AS. Durant l’estiu aniran comentant a les 
professores d’anglès els objectius assolits i les dificultats. 

2n ESO CATALÀ: 
- Lectura: Com un llebrer. Roddy Doyle. Ed. Bambú 

10% de la nota del 1r trimestre. A la primera setmana de classe, 
a l’hora de català, es farà una prova tipus test sobre la lectura. 

ANGLÈS: 
- Activitats 2n ESO (segons el nivell assolit durant el curs): 

https://drive.google.com/file/d/1Ye_weibFslEdni2HwHxbRe
h9M5O0m2hE/view?usp=sharing 

Aquestes activitats són obligatòries per als alumnes amb una 
qualificació de NA o AS. Durant l’estiu aniran comentant a les 
professores d’anglès els objectius assolits i les dificultats. 

3r ESO CATALÀ: 
- Lectura (triar): L’estrany cas del doctor Jekyll i el senyor 

Hyde. Louise Stevenson.  
Ed. Bambú 
 

- Noel et busca. Àngel Burgas. Ed. La Galera 

10% de la nota del 1r trimestre. A la primera setmana de classe, 
a l’hora de català, es farà una prova tipus test sobre la lectura. 

CASTELLÀ: 
- Repàs ortografia. Blog de llengua castellana: “Diente de 

león” 

X 
 
 

ANGLÈS: 
- Activitats 3r ESO  (segons el nivell assolit durant el curs): 

https://drive.google.com/file/d/1Ye_weibFslEdni2HwHxbRe
h9M5O0m2hE/view?usp=sharing

 

Aquestes activitats són obligatòries per als alumnes amb una 
qualificació de NA o AS. Durant l’estiu aniran comentant a les 
professores d’anglès els objectius assolits i les dificultats. 
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4t ESO CATALÀ: 
- Lectura: Un dia sencer de blat. Anna Cabeza. Ed. Bambú 

10% de la nota del 1r trimestre. A la primera setmana de classe, 
a l’hora de català, es farà una prova tipus test sobre la lectura. 

CASTELLÀ: 
- Repàs ortografia. Blog de llengua castellana: “Diente de 

león” 

X 

ANGLÈS: 
- Activitats 4t ESO (segons el nivell assolit durant el curs): 

https://drive.google.com/file/d/1Ye_weibFslEdni2HwHxbRe
h9M5O0m2hE/view?usp=sharing 

Aquestes activitats són obligatòries per als alumnes amb una 
qualificació de NA o AS. Durant l’estiu aniran comentant a les 
professores d’anglès els objectius assolits i les dificultats. 

1r 
BATXILLERAT 

CATALÀ: 
- Lectura: Ara que estem junts. Roc Casagran. Ed. 

LaButxaca 

10% de la nota del 1r trimestre. A la primera setmana de classe, 
a l’hora de català, es farà una prova tipus test sobre la lectura. 

CASTELLÀ: 
- Lectura voluntària d’un llibre escollit per l’alumne/a. 

Àudio o vídeo breu en el qual es dugui a terme una anàlisi i una 
valoració de la lectura. Compartir-ho amb la professora de 
castellà. 

 
Altres recomanacions opcionals: 
 

- L’alumnat pot llegir tot el que vulgui: revistes, obres de teatre, novel·les, poesia, còmics… i, si té ganes de compartir les lectures, pot fer arribar                         
les seves valoracions a la professora Montse Cosp a través del correu electrònic montse@inssantramon.cat (ja sigui escrivint un mail o fent un                      
vídeo) i, si ho desitja, ho compartirem a les xarxes o a la pàgina web del centre. 
 

- Per als alumnes de 2n d’ESO, es recomana la lectura: Secrets, Mentides i matemàtiques. Wendy Litchman. Ed. Estrella Polar. És una recomanació                      
proposada per l’àmbit matemàtic. 
 

- Des de l’àmbit lingüístic (departament de llengua anglesa) es recomana a l’alumnat que si visualitzen pel·lícules i/o sèries americanes o angleses,                     
ho facin en la llengua original, sense doblar. 
 

- Aquells alumnes que vulguin completar els coneixements adquirits durant el curs i els agradi treballar d’una manera més sistemàtica, i les diferents                      
matèries curriculars, poden comprar a la llibreria un quadern d’estiu. N’hi ha que engloben totes les matèries en un únic volum o en diferents                        
volums, segons l’assignatura que es vulgui repassar. Totes les editorials són igual de vàlides: Text/La Galera, Castellnou, Barcanova... 
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