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Treball de lectura 2n ESO  “El quadern d’Àngela”, 2ª avaluació. 
 

ACTIVITATS ABANS DE LLEGIR EL LLIBRE  

- Tens a les mans el llibre El quadern d’Àngela. Abans d’obrir-lo, fixa’t en la informació que es 
desprén de la portada; com són els dibuixos de l’interior i què et suggereix el títol? 

- Ja estàs en disposició d’obrir el llibre i de mirar les il·lustracions interiors: les diferents 
caplletres que introdueixen cada capítol. Fixa’t bé si totes són iguals i si et recorden algun 
idioma que no siga el nostre.  

- Què saps de la Xina? I de Xi’an? Informa’t sobre com és aquest país buscant en Internet, en 
enciclopèdies o en altres fonts. Quines diferències veus si compares la informació amb la 
teua ciutat?  

ACTIVITATS PER A LA REFLEXIÓ DURANT LA LECTURA  

Totes les preguntes que et proposem a continuació estan orientades a ajudar-te, a enriquir i 
aprofitar més la teua lectura. Tan sols volem que gaudisques llegint com ho fa Àngela; que 
descobrisques i comentes amb els teus companys, familiars, amics… quines són les coses que et 
preocupen a tu i, per descomptat, a la protagonista de la nostra història que ens proposa un 
viatge tan impressionant.  

Per tal que t’acostumes a sintetitzar, és convenient que, a mesura que vages llegint cada capítol i 
abans de començar a fer les activitats que et proposem, en dues línies aproximadament, 
resumisques en el quadern el tema central de cada capítol. Així tindràs molta feina avançada per 
al treball que et proposem i conservaràs millor a la memòria el record global del relat. 

Les qüestions que et plantegem per a l’elaboració del treball són: 

Capítol 1  

- La mare diu que és molt important conservar les arrels. Podries explicar quines són les 
teues? D’on ve la teua família?  

- La vida és més complicada que no les definicions que trobem en els diccionaris. Podries 
definir què és la vida per a tu?  

- Una vegada ja has consultat on es troba Xi’an, localitza aquesta ciutat i digues a quina part 
de la Xina es troba.  

Capítol 2  

- Quins són els oficis dels pares d’Àngela? Quins oficis tenen els teus pares, i els teus avis? 

- Quan trasplanta el pare, per segona vegada, la garrofera? Per què?  

Capítol 3  

- Com és i què conté el quadern de la mare d’Àngela sobre Xi’an?  

- Redacta un text on contes com va ser el teu naixement: lloc, dia, hora i desenvolupament.  

Capítol 4  

- Busca en el diccionari la definició de la paraula gen. Després, contesta: Les persones 
solament estem fetes de gens? Per què?  
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- Què creus que has heretat genèticament dels teus avantpassats? Contestaràs millor aquesta 
pregunta si ho comentes amb els teus pares i la contesteu entre tots. És bonic anar rastrejant 
els nostres orígens: color dels cabells, ulls, estatura... 

Capítol 5  

- Què significa el teu nom? 

- Per què o per qui te’l ficaren? 

 Capítol 6  

- Què és una guardiola?  

- Són importants els diners en la vida? Per què?  

- Quines preocupacions té Àngela amb els diners? Quines tens tu?  

Capítol 8  

- Saps reconéixer les teues qualitats? Digues quines són.  

- Saps veure les qualitats de la gent de la teua família? Digues-ne almenys una o dues 
qualitats de quatre familiars teus. “Hem d’aprendre a conéixer-los tal com som”.  

Capítol 9  

- Què és una dedicatòria? Tu n’has fet alguna? A quina part del llibre solen aparéixer? Escriu 
alguna de les dedicatòries que t’han fet i més  t’ha agradat.  

- Coneixes herbes que puguen curar o remeiar malalties? Quines i què curen? Si no en 
coneixeu, pregunteu als vostres pares o avis; de segur que us n’informaran.  

Capítol 12  

- Quin és el teu do? Reflexiona-hi i, tot seguit comenta’l. 

- A la teua classe hi ha alumnes d’altres països? Busca informació sobre el seu país, cultura, 
menjar, idioma...  

Capítol 14  

- Què sents i què fas quan t’enfades amb:  

Els teus pares?  Els teus germans o les teues germanes? Els teus amics o les teues amigues?  

Capítol 16  

- Les dues coses que més agraden al pare d’Àngela són la música i fer de jardiner. Penses que 
això té relació amb la història del “Príncep menut”? Per què?  

Capítol 17  
- Al llarg de la història que has llegit, sembla que Àngela i sa mare tenen una relació basada 

en la comprensió i el diàleg. Escriu una carta a ton pare o a ta mare en què els contes els 
teus projectes futurs o alguna vivència important.  

 
Recorda que el format del treball pot ser el que tu tries (paper, digital, vídeo...), sols has 
d’incloure aquestes qüestions. L’entrega del treball es farà durant la 1ª setmana de març.   


