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RECOMANACIONS D’ESTIU PER A L’ALUMNAT QUE FARÀ 2n DE BATXILLERAT

Llengua castellana
(Comuna)

- Fer el quadern Cuaderno de trabajo Lengua castellana 1, de l’editorial
Almadraba. ISBN 978-84-8308-821-0. El solucionari estarà compartit
en el Classroom del curs.

Llengua catalana
(Comuna)

- Fer els exercicis del moodle de Llengua catalana del tema 19.
- Fer el quadern Competència lingüística, 1r de batxillerat, Ortografia,

Morfologia i Lèxic de l’editorial Castellnou, ISBN 978.849.804.73.25.
El solucionari està compartit en el tema 20 del moodle perquè
l’alumnat pugui corregir els exercicis a mesura que els vagi fent.

- Les unitats 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 del llibre:
Competència lingüística. Fonètica, morfologia, sintaxi i lèxic.
Llengua catalana, 2n de batxillerat. Editorial Castellnou. ISBN:
9788498049305.
Per als qui han de recuperar, és obligatori.

- Lectura d’Aigües encantades (J. Puig i Ferrater). Edicions 62.

Literatura castellana
(Modalitat del
social-humanístic)

- Lectura de Tormento (Benito Pérez Galdós). Al segon trimestre es
treballarà la selecció de capítols objecte de les PAU i convé que
l’alumnat hagi fet una primera lectura de tota la novel·la. Al llistat de
llibres trobareu l’edició recomanada.

Literatura catalana

(Modalitat del

social-humanístic)

- Llegir L’alegria que passa (S. Rusiñol). Al llistat de llibres trobareu

l’edició recomanada.

Llengua anglesa - Lectura del llibre Brat Farrar de Josephine Tey (Oxford Bookworms). Durant
el 1r trimestre del proper curs hi haurà un examen sobre el llibre.

Filosofia Lectura del llibre de Fernando Savater titulat Ética para Amador, ja sigui en
la seva versió catalana o castellana.

Es pot optar a fer una de les dues tasques següents:
1. Diari d’estiu escrit a mà: per cada capítol, cal escriure una entrada d’un
diari fent una reflexió que relacioni el contingut del capítol amb alguna
notícia del moment (cal enganxar la notícia). L’entrada ha de tenir un títol
personal, indicar la data de l’entrada i contenir unes 100 paraules.
Alternativament, pot fer-se una entrada cada dos capítols i escriure 200
paraules.

2. Durant la lectura, cal anar responent el qüestionari de seguiment escrit a
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mà i presentar-lo el primer dia de classe (format dossier: mínim, portada,
pàgines numerades i grapat).

Si s’opta per aquesta segona, caldrà fer un un control de lectura durant la
primera setmana de classe.


