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TREBALL	  	  DEL	  	  LLIBRE	  	  DE	  	  LECTURA	  	  2ª	  AVALUACIÓ	  	  3r	  ESO	  A	  

	  
Cal triar un llibre de la biblioteca i després emplenar la fitxa que s’exposa a continuació. Una vegada treballada 
la fitxa es realitzarà una exposició oral amb els continguts de la mateixa. Es valorarà tant l’exposició oral amb el 
seguiment de la rúbrica que els alumnes tenen al blog, com el treball escrit de la fitxa que també lliuraran al 
professor.  
Els alumnes han de presentar abans del dia 17 de desembre la lectura triada, el llibre a classe amb el carnet de 
biblioteca. El professor s’anotarà el títol i l’autor, i a partir d’aquest moment, es donarà fins al 19 de febrer per 
a llegir-lo i portar la fitxa de lectura. L’alumne pot canviar el llibre si no li agrada una volta, però disposarà del 
mateix termini de temps establert.  
 
FITXA A SEGUIR PER A L’EXPOSICIÓ ORAL I EL TREBALL ESCRIT  
 
Es farà primer per escrit i amb aquest esquema es realitzarà l’exposició oral. Mai es pot llegir.  

1. Presentació de l’alumne: nom i cognoms, curs, presentació del que es va a fer. (Aquest apartat només per a 
l’exposició oral).  

2. Títol del llibre escollit i llegit.  
3. Algunes remarques sobre l’autor i la seua obra. Trets més importants. 
4. Què ha motivat la tria del llibre? Quin ha estat el procés per aplegar al llibre que t’has llegit? 
5. Quines expectatives s’havien creat amb la tria.  
6. Gènere i subgènere del llibre llegit.  
7. Línia argumental, mai es pot desvetllar la fi, s’ha d’intentar crear intriga per recomanar-lo.  
8. Personatges principals i comentari dels mateixos.  
9. Opinió  

• Ha acomplit les expectatives que tenia. (Estan exposades al 3r epígraf)  

• Cinc arguments (en total) a favor i en contra. Sempre n’han d’haver de les dues maneres.  
• Recomanació. 

 
La fitxa escrita s’ha de passar a ordinador o a mà amb les següents indicacions:  

• Portada i contraportada del treball.  
• Nom, cognoms, curs i grup, títol i autor del llibre en la portada.  
• Escrit en fulls blancs a una cara. 
• Lletra Times New Roman o BookAntiqua, tamany 12.  
• Apartats remarcats amb negreta.  
• Respectar els marges. 
• Numerar les pàgines. 

 
Tant l’exposició oral com el treball escrit es lliuraran al professor el dia acordat, el 19 de febrer. 
 

 

“ESTIMANT amb el cor” 

 


