TREBALL D’ESTIU

INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA
VEUS 1

NOM I COGNOMS: ................................................................................. Curs:.......

•

Repassar els continguts de les unitats del llibre de l’alumne Veus d’Andorra 1
treballades a classe:
Unitat 1: Jo sóc així
Unitat 2: Ciutats i gent
Unitat 3: De sol a sol
Unitat 4: A casa meva o a casa teva?
Unitat 5: La nostra història

•

Acabar els exercicis del Llibre d’exercicis i gramàtica Veus d’Andorra 1. Utilitza el
solucionari de cada unitat i corregeix-los tu mateix.

•

Repassar totes les unitats. Consultar l’apartat de gramàtica per a qualsevol dubte.

•

Llegir un llibre en català. Vés a la biblioteca de la teva parròquia, tria un llibre,
llegeix-lo i fes-ne un treball escrit segons el model de la fitxa adjunta.

•

Presentar-se a la Prova de Setembre.

•

Lliurar el dia de l’examen el llibre d’exercicis i la fitxa del llibre.
Recorda que:

Als nivells d’ESO, la principal prova extraordinària és la prova de setembre per als alumnes
amb la matèria suspesa al juny. Aquests alumnes reben les pautes d'estudi i se'ls guia per a
l'examen. El valor del treball és d’un 20%.
A Batxillerat també se’ls lliura un full amb pautes i activitats. El valor del treball és d’un 10%.

Altres recomanacions:
•

Pots repassar continguts semblants a la pàgina web següent:
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles

•

Escolta cada dia algun programa de ràdio o televisió en llengua catalana.

FITXA DEL LLIBRE DE LECTURA
1) Presentació de l’autor
2) Presentació del llibre:
. Estructura
. Personatges
. Espai (lloc)
. temps (època/ durada)
. tema
. Resum de l’argument
. Valoració

TREBALL D’ESTIU

INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA
VEUS 2

NOM I COGNOMS: ................................................................................. Curs:........

•

Repassar els continguts de les totes les unitats del llibre de l’alumne Veus 2
treballades a classe:
Unitat 1: Així, com quedem?
Unitat 2: Notícies fresques
Unitat 3: Temps era temps
Unitat 4: Estic fotut!
Unitat 5: Què vols ser?

•

Acabar els exercicis del Llibre d’exercicis i gramàtica Veus d’Andorra 2. Utilitza el
solucionari de cada unitat i corregeix-los tu mateix.

•

Repassar totes les unitats. Consulta l’apartat de gramàtica per a qualsevol dubte.

•

Llegir un llibre en català. Vés a la biblioteca de la teva parròquia, tria un llibre,
llegeix-lo i fes-ne un treball segons la fitxa adjunta.

•

Presentar-se a la Prova de Setembre.

•

Lliurar el dia de l’examen el llibre d’exercicis i la fitxa del llibre.

Recorda que:
Als nivells d’ESO, la principal prova extraordinària és la prova de setembre per als
alumnes amb la matèria suspesa al juny. Aquests alumnes reben les pautes d'estudi i
se'ls guia per a l'examen. El valor del treball és d’un 20%.
A Batxillerat també se’ls lliura un full amb pautes i activitats. El valor del treball és d’un
10%.

Altres recomanacions:
• Pots repassar continguts semblants a la pàgina web següent:
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles
• Escolta cada dia algun programa de ràdio o televisió en llengua catalana.

FITXA DEL LLIBRE DE LECTURA
1) Presentació de l’autor
2) Presentació del llibre:
. Estructura
. Personatges
. Espai (lloc)
. temps (època/ durada)
. tema
. Resum de l’argument
. Valoració

