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Escriu  el títol del llibre en majúscules i el teu 
nom i curs entre parèntesi. Pots afegir una 
foto del llibre. 
 
1r paràgraf: Informa sobre les dades del llibre. 
Si trobes una fotografia del llibre millor. 

� El títol és ... 
� L’autor és (home, dona) i es diu ... 
� L’editorial ... 
� Les imatges són dibuixos, fotos ... 

 
2n paràgraf: Esmenta de quin gènere és i escriu-ne una sinopsi (resum breu de 
dues o tres línies). Pots buscar i copiar el resum que dóna la mateixa editorial  
 

� El llibre és: d’aventures, d’un viatge, de misteri... 
� El resum de l’obra que proporciona l’editorial és el següent:.. 

 
3r paràgraf: Escriu una mica sobre els personatges: 
 

� El personatge principal és un/a... 
� Li agrada... 
� És un personatge real o imaginari. 
� Altres personatges de la història són... 
� El personatge que més m’ha agradat és ... 

 
 
4t paràgraf: Explica per què el vas triar i fes-ne una valoració personal. Per 
exemple pots escriure alguna d’aquestes frases: 
 

� Si t’ha agradat gens/poc/una mica/ força/ molt... 
� Si has trobat la història divertida/ avorrida/ original/ interessant... 
� Si t’ha fet reflexionar sobre alguna cosa que t’ha passat a tu o a algun 

amic teu 
� Si la història té alguna relació amb l’actualitat 
� Si t’has identificat amb el/la protagonista o si hi ha algun personatge que 

has trobat especialment interessant 
� Si t’han vingut ganes de llegir algun altre llibre de l’autor 
� La part que més m’ha agradat és ... 
� I la part que menys m’ha agradat és ... 
� Aquest llibre s’assembla/no s’assembla a un altre que vaig llegir... 
� He llegit altres llibres com aquest en què el protagonista ... 
� Aquest llibre m’ha recordat ... 

 
5è paràgraf: La recomanació: Puntua el llibre de l’1 al 10 i recomana'l (o no) 
especificant a quina mena de lector podria interessar aquesta obra. 

� Penso que és un llibre que heu de llegir tots els que us agraden les 
històries de misteri, d’aventures ... perquè ... 


