
RECUPERACIÓ SETEMBRE 2017

ÀMBIT SOCIO-LINGÜÍSTIC
2n PMAR

Bon dia!

T’ha quedat l’Àmbit Lingüístic Social suspès. És important que
facis un esforç i facis tota aquesta feina per tal que el puguis
recuperar. 

M’agradaria que tenguessis la maduresa suficient per organitzar-te
l’estiu de tal manera que t’ho passis bé i aprofitis el temps a la
vegada. A més a més, si és el cas, has d'entregar aquells treballs
que encara tenguis pendents.

Si em necessites per a res, només t’has de posar en contacte amb
mi. Sàpigues, de totes formes, que el correu electrònic no el miraré
massa sovint.

No et desanimis i ENDAVANT!

Bon estiu!
Tià Vallbona



RECUPERACIÓ ÀMBIT SOCIO-LINGÜÍSTIC

La recuperació de l’assignatura al setembre constarà d'una sèrie de feines que s’han de
presentar obligatòriament el 4 de setembre, a les 8:00. Les feines són les que es
detallen a continuació:

1. LECTURES

Triar una lectura en castellà (25% de la nota final) i una en català (25 % de la nota
final). Has de triar lectures que no hagis realitzat.

• EDUARDO MENDOZA, Sin noticias de Gurb. Ed. Seix Barral. Biblioteca
Eduardo Mendoza.

• EDUARDO MENDOZA, El laberinto de las aceitunas. Ed. Seix Barral.
Biblioteca Eduardo Mendoza.

• MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, Tatuaje. Ed. Planeta.
• LOLA GÁNDARA, Alejandra. Ed. Edebé. Col·lecció Periscopio.

• JOANOT MARTORELL, Tirant lo Blanc. És una edició adaptada d’Ismael
Torres, de l’editorial Vicens Vives. ISBN- 978-84-316-8485-3.

• MANUEL DE PEDROLO, Mecanoscrit del segon origen. Edicions 62.
Col·leció El Balancí.

• JOSEP LORMAN, L'aventura de Saïd.Editorial Cruïlla.
• JORDI SIERRA, Camps de maduixes. Editorial Cruïlla.

De cada un dels llibres s’ha de fer el següent treball:

a. Un resum de l’argument per capítols.
b. Una fitxa amb les característiques més importants dels personatges.
c. Una opinió personal crítica de 30 línies .

Els dos treballs han de constar de les següents parts:

1. Introducció (presentació del treball, objectiu que un es proposa i parts de que
constarà el treball)

2. Desenvolupament (el treball en si, és a dir, els apartats a i b indicats una mica
més amunt)

3. Opinió personal



Els treballs s’han de presentar a ordinador i sense faltes d’ortografia. Recorda que un
treball serà en català i l’altre en castellà.

Cada nota d’aquests dos treballs representarà el 25% de la nota final.

2. HISTÒRIA: 

Copiar a mà i de forma acurada (amb mapes i esquemes) el temes 3, 4 i 10. Fas els
exercicis corresponents a ordinador i sense faltes d’ortografia. Les preguntes sempre
es copien.

Aquesta nota representa un altre 25 % de la nota final.

3. DIARI PERSONAL:

Has de realitzar un diari personal del que vagis fent al llarg de l’estiu, des de dia 1 de
juliol fins dia 31 d’agost. Una setmana en català i una altra en castellà.

Cada dia has d’escriure 5 o 6 línies que expliquin el que has fet al llarg del dia. 

El millor és que ho facis cada dia abans d’anar a dormir o el se’n demà just després de
berenar.

Et compres un quadern, de mitja quartilla, i hi escrius el teu diari.

Aquesta nota representarà el restant 25% de la nota final.

És a dir, la nota final correspondrà al següent:

1. Lectura i treball llibre català: 25%
2. Lectura i treball llibre castellà: 25%
3. Treballs i examen d’Història: 25%
4. Diari personal: 25%

Per aprovar és imprescindible treure com a mínim un 3 de cada treball i que la nota
mitjana sigui igual o superior a 5.


