PROPOSTES DE LECTURA PELS APROVATS DE LLENGUA CATALANA TRENA 4 1 ESO
Podeu aprofitar la lectura de socials per als aprovats:


Ave, Júlia. Nathalie Pons. Editorial: Estrella Polar

O bé alguna d’aquestes lectures que us recomano:
 La casa sota la sorra i altres aventures d'en Pere Vidal. Joaquim
Carbó. Estrella Polar
Quan diuen que el Nil és un riu perillós, tothom pensa en els cocodrils.
Però això no és res comparat amb el senyor Ti: un misteriós personatge
que dirigeix la casa sota la sorra, la seu d’una organització secreta
instal·lada al Sudan que es dedica a tota mena de negocis bruts. Entrarhi és ben fàcil, però per sortir-ne en Pere Vidal i en Henry Balua estan a
punt de deixar-hi la pell.



Un curs d'estiu a Irlanda. Francesc Miralles Contijoch. Estrella Polar
L'Aura ha rebut pel seu setzè aniversari un regal ben especial: un curs
d'anglès a una prestigiosa escola de Dublín. Amb moltes pors i més
incerteses, l'espera un agost ple d'aventures i descobriments. A l'illa
maragda viurà en una caòtica residència d'estudiants, coneixerà els
pubs de primera mà, viatjarà a l'Ulster i aprendrà les lliçons més
importants de la seva vida.



7000 metres quadrats de gespa. Víctor Panicello. Estrella Polar
Competir, esforçar-se, entrenar-se, aquestes són algunes de les
paraules que formen el vocabulari dels protagonistes d’aquesta
novel·la, que viuen per al futbol i lluiten des de ben petits per
aconseguir un somni: arribar a ser jugadors professionals. Per
assolir aquest objectiu, hauran de passar moltes hores al camp i
aprendre a moure’s en un món d’exigència i de pressió, de
compaginar estudis i assumir valors, de representants i de somnis
milionaris, de rivals agressius i de grans companys, de lesions i
moments màgics... Un viatge que val la pena fer, encara que la
majoria no arribi fins al final, perquè no hi ha res més poderós que la
il·lusió
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