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BIBLIOTUBERS 
Una nova manera de compartir la lectura a la xarxa 

  
 

EXPOSICIÓ ORAL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COM ES FA UNA BONA RECOMANACIÓ? 
 

 

Abans d'enregistrar-te en vídeo, cal que segueixis els passos 
següents: 
 

Elabora un GUIÓ. Pensa que és un text per ser dit. 
  

Els alumnes presenten i recomanen un llibre que han llegit (conte, 

història, llegenda, àlbum, còmic, llibre de coneixements...). 

 

Seguirem el guió per no oblidar-nos de res. El guió té dues parts: 

 

1. PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE  

 

- Ensenya el llibre als companys/es. 

- Mostra la coberta i la contracoberta: 

A la coberta hi ha: 

• el títol... 

• l’autor és (home, dona...) i es diu ... 

• les imatges són dibuixos, fotos… 
 
A la contracoberta hi ha un resum que diu... 

 

-Descriu els personatges. El llibre és d’aventures, d’un viatge, de 

misteri... i el personatge principal (protagonista) és un/a... 

Li agrada..... 

És un personatge: 
 
− real perquè fa coses que les podem fer tothom. 
− imaginari perquè fa coses que no les fa ningú. 
 

 



Altres personatges de la història són... 

− El personatge que més m’ha agradat és... 

 

- La història: 

− Comença ... 
− Passa a… 
− Acaba... 
 

 

2. RECOMANACIÓ DEL LLIBRE 

 

Donar arguments sobre el tema, la il·lustració i els personatges. 

 

Argumentar l’opinió personal del llibre no consisteix a dir només si li 

ha agradat o l’ha trobat bonic, sinó que darrere hi ha d’haver tota 

una argumentació que justifiqui la seva opinió personal. 

 

El llibre m’ha agradat perquè…. 

− 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, aquest llibre m'ha recordat... (es pot explicar si t’ha fet pensar 

en alguna experiència personal) 

− he llegit altres llibres com aquest en què el protagonista... 

Penso que és un llibre que heu de llegir tots els que us agraden les 

històries de misteri, d’aventures… perquè … 

 

 



D'altra banda, cal que assagis oralment l’exposició. La família pot 

ajudar a millorar els punts febles. Es pot fer un enregistrament previ 

per escoltar-se/veure’s... 

 

S'ha de tenir en compte les pauses, els silencis, l'entonació i to de 

veu apropiats, una pronunciació clara, una estructura gramatical 

correcta, un vocabulari precís, una postura adequada, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 


