
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Guindàvols

FEINA D’ESTIU per  a  2n C ESO
LLENGUA CATALANA (CURS 2020-2021)

Per tal d'assolir la matèria o per millorar els resultats competencials, cal
que l'alumnat realitzi les tasques següents:

● Per reforçar l’expressió escrita, a continuació en teniu diferents tipologies.
Feu-les en brut i passeu-les a net després de comprovar-ne l’ortografia, la
distribució en paràgrafs del contingut (introducció/nus/tancament) i el lèxic
que hi heu utilitzat:

o Una carta que envieu a un amic/ga que se n’ha anat a viure molt
lluny. En ella li parlareu de vosaltres, del vostre estiu i li
demanareu informació sobre el país per poder-li fer una visita.

o Un text descriptiu d’una persona de la família, d’un amic/a, o bé
d’un famós/a o del lloc on passeu les vacances...

o Un text on doneu la vostra opinió sobre una pel·lícula o d’una
sèrie de televisió que hàgiu vist i que us agradi.

o Una notícia sobre un fet que hagi passat a prop vostre i que
penjaríeu al diari o a la revista de l’institut.

● Per tal de reforçar l'ortografia és molt recomanable practicar amb dictats:
5 dictats d’un mínim de 8 línies cada un, que poden ser de lectures del
mateix llibre i que cal que us dicti algú altre. Vosaltres corregiu les faltes
amb color diferent (en una llibreta o full a part).

● És important també reforçar i millorar l'hàbit lector. Aprofiteu l’estiu per
llegir i gaudir d'allò que llegiu. N’heu de fer el resum, parlar dels
personatges i posar-li nota. Podeu triar qualsevol dels llibres de les
col·leccions juvenils en català de la vostra edat, els que no heu arribat a
llegir, recomanats o bé aquells llibres que us agradin més. Cal fer la feina
en fulls a part. No us oblideu d'indicar l'autor/a i el títol del llibre.

Podeu fixar-vos en el dossier de lectura que hem utilitzat durant el curs a
l'hora de lectura. 

Aquesta feina cal lliurar-la en començar el curs. Es tindrà en compte en la
preavaluació.

Bona feina i bon estiu!

Marga


