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GUIA PER A REALITZAR ELS TREBALLS SOBRE ELS LLIBRES DE LECTURA.
COM FER UN BON TREBALL DEL LLIBRE.
El primer que has de fer és TRIAR UN LLIBRE QUE T'AGRADI O ET RECOMANIN.
Abans de fer el treball, llegeix bé les preguntes que et demanen, així mentre llegeixes et
podràs fixar i apuntar tot el que necessites per contestar les preguntes.
El treball sobre el llibre ha de complir les següents NORMES:
- El treball tendrà una PORTADA en la qual hi haurà el TÍTOL i AUTOR del llibre, juntament
amb el teu NOM, LLINATGES i CURS i un DIBUIX que representi alguna part del llibre.
- S'han de copiar els enunciats de les preguntes i contestar-les totes.
- S'escriurà amb BONA LLETRA i SENSE CAP FALTA D'ORTOGRAFIA. Repassa-ho
abans d'entregar-ho (demana el teu mestre o familiars que ho revisin).

ABANS DE LLEGIR EL LLIBRE.
FITXA TÈCNICA:
Títol: ____________________________________________
Autor: ___________________________________________
Il·lustrador: _______________________________________
Editorial:__________________________________________
Data de publicació: ________________________________

MENTRE LLEGEIXES EL LLIBRE.
RESUM DE CADA CAPÍTOL:
Cada vegada que acabis de llegir un capítol del llibre, has de fer a un full un resum de quatre o
cinc frases. Ho faràs en forma d'esborrany, per després passar-ho a net en la presentació final
del treball.
DICCIONARI:
Cerca en el diccionari i copia el significat de les paraules que no entenguis, segons vas llegint
el llibre. Hauràs d'anotar, almenys, el significat de tres paraules de cada capítol. Si les entens
totes, cerca i copia les que et semblin que tenen més relació amb el tema que es desenvolupa
en el capítol.
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DESPRÉS DE LLEGIR EL LLIBRE.
QUAN HAGIS LLEGIT EL LLIBRE FARÀS UN TREBALL SEGUINT AQUEST GUIÓ:
1. La història.
- Quin tipus de narració és?
Realista / Fantàstica / Mescla d'elements realistes i fantàstics.
- A quin gènere narratiu pertany?
Per exemple: d'aventures, d'humor, de por, de l'oest, de pirates, de ciència-ficció, històrica,
faula, conte tradicional, conte de fades ...(pot pertànyer a més d'un).
- En quina època transcorre la història?
Per exemple: en la prehistòria, en l'Edat Mitjana, en l'època romana, a mitjan segle XX, en
l'actualitat, en el futur.
- ¿En quin lloc o llocs es desenvolupa la història?
Lloc real / lloc imaginari. Per exemple: al mar, al camp, en una ciutat, al desert, a la selva, en
un hospital, en un port, en un poblet, a les muntanyes ... O en llocs concrets: Sevilla, París,
Argentina, Japó, el Sàhara ...
- Quant de temps transcorre en aquesta narració?
Per exemple: un dia, quatre dies, dos mesos, un any, sis anys, tota la vida d'un personatge,
etc.

2. Els personatges.
-Qui és el personatge principal? (pot haver-hi més d'un)
Per exemple: un nin, una mare, un policia, una bruixa, un indi ... Com és aquest
personatge? Explica les seves característiques, tant físiques com de caràcter.
- Qui són els personatges secundaris?
Explica qui són els personatges secundaris de la història, detallant alguns dels seus trets
físics i de caràcter, i quina relació tenen amb el personatge principal.
- Quins altres personatges apareixen?
Anomena a altres personatges menys importants de la història, explicant qui són o explica
alguna de les seves característiques.

3. El narrador.
- Qui explica la història?
Un personatge del llibre (especifica quin personatge és) / Un narrador que no és cap
personatge del llibre.
- ¿En quin temps verbal s'expressa el narrador? Present / passat.
Còpia algunes frases de la narració (no dels diàlegs) en les què es mostri el temps en què
parla el narrador.
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4. Resum.
Passa a net els resums dels capítols que has estat fent mentre llegies el llibre. D'aquesta
manera hauràs fet un resum general. Si creus que falta alguna cosa important, la pots afegir
ara.

5. Opinió personal.
Expressa en diverses línies la teva opinió sobre el que has llegit: si t'ha agradat o no, i per
què; personatges que per a tu són simpàtics o antipàtics; situacions que t'han semblat
gracioses, divertides, interessants, avorrides, curioses, etc; capítols o parts del llibre més o
menys interessants, etc.

6. Dibuix de la part del llibre que més t'ha agradat (QUE NO COICIDEIXI AMB EL DIBUIX
DE LA PORTADA DEL TEU TREBALL).
Fes un dibuix de la part preferida del llibre. Recorda que has de pintar el dibuix i que ho has
de fer sense pressa.

MOLT IMPORTANT, RECORDAU QUE AQUEST TREBALL S'HA
D'ENTREGAR DIMECRES DIA 30 DE NOVEMBRE!

