
TASQUES I RECOMANACIONS ESTIU 2021
 DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA:

1. Música:

https://www.viasona.cat/
Viasona és una proposta inèdita a la xarxa que pretén indexar tots els artistes i 
grups que han cantat en català, a més dels discos editats i les cançons compostes 
en la nostra llengua, des de l'any 1960 fins a l'actualitat. També podeu trobar 
novetats i informació sobre l’agenda musical.

2. Revistes juvenils:

Cavallfort:
http://cavallfort.cat/
Accés lliure a algunes seccions d’aquesta revista infantil (còmics, reportatges i jocs) 
de tots els números publicats.

Tretzevents:
https://genius.diba.cat/reportatges-tretzevents
Recull d’alguns dels millors reportatges d’aquesta revista infantil sobre temes 
diversos (animals, colors, geografia de Catalunya, Nadal, natura).

Secundèria:
http://issuu.com/edicat
Revista gratuïta per a estudiants de secundària.

3. Lectures:

PER A TOTS ELS CICLES i NIVELLS: 

Curset. Mètode de català per a tothom. Olga Capdevila, Joan Ferrús i Míriam Martín. 
Barcelona: Blackie Books, 2020. ISBN: 978-84-1755-296-1

No és una lectura ja que s’alterna amb gramàtica. És un llibre multinivell, de 
gramàtica catalana tant per a nadius com per a parlants de llengua catalana com a 
segona llengua.

Primer cicle:

L’Odissea. Homer. Adaptació d’Albert Jané. Barcelona: Bambú, 2012 «Col·lecció 
Clàssics Universals». ISBN 978-84-8433-181-8



https://www.editorialbambu.com/ca/llibre/lodissea_80272012/

La cançó del cucut. Frances Hardinge. Barcelona: Bambú, 2018 «Col·lecció Èxit». 
Misteri, justícia i identitat. ISBN 978-84-8343-559-5
http://www.editorialbambu.com/ca/llibre/la-canco-del-cucut_80270611/

A 677 Km de casa, Mark Lowery.
https://www.gruplector62.com/llibres/a-677-km-de-casa/262873/

La tempesta, Arturo Padilla.
https://www.gruplector62.com/llibres/la-tempesta/95236/

Segon cicle:

Juno, Laia Aguilar.
https://www.gruplector62.com/llibres/juno/280474/

La nedadora, Francesc Puigpelat i Valls.
https://www.gruplector62.com/llibres/la-nedadora/292944/

Tu ets la nit, Francesc Miralles.
 https://www.gruplector62.com/llibres/tu-ets-la-nit/250993/

El meu germà es diu Jessica, John Boyne.
https://www.gruplector62.com/llibres/el-meu-germa-es-diu-jessica/313505/

Les pereres fan la flor blanca,  Gerbrand Bakker.
https://www.raigverdeditorial.cat/cataleg/les-pereres-fan-la-flor-blanca/

4. Reforç de llengua:

-Miscel·lània d’exercicis per a consolidar diverses habilitats lingüístiques:
 https://exerciciscatala.cat
https://edu365.cat/eso/catala/index.html

-Exercicis de nivell bàsic per a practicar l’oral: 
http://www.intercat.cat/speakcat/

-Dictats en línia: 



https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-
professorat/dictats-en-linia/b2/

-Jocs i passatemps en català, diversos nivells: 
http://catala.ugt.cat/jocs-i-passatemps-per-practicar-el-catala/

-Practicar la fonètica i la seva transcripció:
 http://www.ub.edu/sonscatala/ca/activitats

-Recursos d’autoaprenentatge multinivell amb totes les habilitats lingüístiques: 
https://www.ub.edu/autoaprenentatgecatala/?page_id=7025#sf-
%7B%222%22:%2253%22,%222%22:%22comprensio%20escrita%22,%22search-
id%22:%222%22%7D


