
DEPARTAMENT DE VALENCIÀ

AVALUACIÓ DE LES MATÈRIES PENDENTS VINCULADES AL DEPARTAMENT DE

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA.

Pel que fa als cursos de 2n, 3r i 4t d’ESO, de manera general, s’estableix que aprovant la primera i

segona avaluació es demostra suficientment la superació de la matèria del curs anterior. 

En cas contrari, els alumnes amb Valencià pendent de l’any anterior hauran de fer un examen al mes

de maig dels continguts de la matèria del curs corresponent, i cal que elaboren la fitxa de lectura

següent d’un llibre que hagen llegit que no siga els demanats pel professor.

TREBALL DE LECTURA

- Hem de posar una pàgina inicial que faça de portada on ha de figurar: el títol del llibre llegit i

l’autor  o  simplement  “treball  de lectura”.  És  en aquest  primer full  on s’introdueix el  nom, els

cognoms i el curs i grup de l’alumne.

- En el segon full és on figurarà l’índex. En aquest apartat és on figuraran tots els ítems (apartats)

que té el treball.

- En el tercer full, que començarem a numerar, és on hem de contestar els diferents apartats per

demostrar tot allò que hem entés del llibre que hem llegit.

APARTATS DEL TREBALL

1.- Fitxa del llibre: Dades bàsiques sobre el llibre llegit

 Títol: nom del llibre llegit

 Autor: escriptor del llibre llegit

 Il·lustrador: dibuixant, si hi ha.

 Editorial: nom de l’editorial on està publicat el llibre

 ISBN: semblant al DNI però dels llibres

 Any i lloc de la primera edició: quan i on s’ha fet la primera edició

 Edició que has llegit i any: edició del llibre llegit i l’any en què es féu



 Núm. de pàgines: nombre de pàgines que té el llibre

2.- Tema:

Indicar, d’una manera breu, de què tracta el llibre (una paraula o una oració).

3.- Argument:

Narrar el contingut del llibre, és una mena de resum del llibre, és a dir, què li contaries a algú que et

pregunta de què va el llibre que has llegit. Sempre apareixeran el/s personatge/s principals, l’acció

principal, com s’esdevenen els fets i com se soluciona el conflicte. No cal tampoc que t’enrotlles

massa simplement conta allò més destacat que servisca perquè es veja que t’has llegit el llibre no

cal contar detalls si no són importants.

4.- Personatges:

Indicar el nom i dir alguna cosa dels personatges més destacats.

5.- Localització espaciotemporal:

Espai: Lloc on ocorre l’acció. Pot haver més d’un lloc encara que sempre hi haurà un més destacat.

Temps: En quina època ocorren els fets. 

6.- Opinió personal:

Dir, amb les teues paraules, què t’ha semblat el llibre. Digues també per què t’agrada el llibre o per

què no.

7.- Anàlisi de l’autor:

Buscar informació en internet sobre l’escriptor/a (no poses tot el que s’indica, tria allò més destacat

i indica des d’on has extret la informació.)

8.- Inventa un altre final:

Has de pensar un final diferent per a l’obra que has llegit.



Respecte a 1r de Batxillerat, el professor realitzarà diverses proves durant el curs per tal d’aprovar

la matèria.
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