
    
        Orientacions: Orientacions: Orientacions: Orientacions:     

RECOMANEM UN LLIBRE PERECOMANEM UN LLIBRE PERECOMANEM UN LLIBRE PERECOMANEM UN LLIBRE PEL CABÀS VIATGERL CABÀS VIATGERL CABÀS VIATGERL CABÀS VIATGER    
L’ALUMNAT RECOMANA LLIBRES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, 

DEIXANT UN COMENTARI ESCRIT EN UN SOBRET AL LLIBRE. 

 

• Com escollim el llibre de la nostra biblioteca escolar? 

 
-A l’educació infantil o cicle inicial és una activitat guiada pel mestre/a amb les 

aportacions i comentaris dels alumnes. 

 

-A cicle mitjà i superior deixem que el puguin triar lliurement els alumnes mitjançant 

la proposta d’activitat RECOMANEM que implica: 

  .Haver-se llegit tot el llibre i haver exposat una opinió personal positiva. 

  .Compartir l’opinió o comentari del llibre amb els companys. Tertúlia literària de 

Chambers: La lectura lliure compartint recomanacions entre els alumnes . Les estones 

de parlar dels llibres entre els xiquets/tes fent comentaris de les seves lectures a partir 

de preguntes bàsiques i específiques. 

  .Acordem el llibre a recomanar i com presentarem l’escrit (comentari final per al 

cabàs viatger) 

 

 

• Com realitzem el comentari? 
.Adaptació de la proposta de tertúlia literària de Chambers i comentaris segons tres 

preguntes bàsiques: Què t’ha agradat? , Què t’ha sobtat?  , Què has descobert? 
M’AGRADA...  M’HA SOBTAT...  HE DESCOBERT... 

ENS HA AGRADAT...   ENS HA SOBTAT...   HEM DESCOBERT... 

.Revisar ortografia i lèxic. 

.Revisar contingut i correcció del comentari per a que sigui de qualitat i anem millorant 

les aportacions, pensant que passarà per altres escoles. 

 

 

• On deixem el comentari? 

 
Tenim diferents opcions:  

-En paper: al Diari de Ruta (dossier que acompanya el cabàs i que al final té pàgines en blanc) 

-En paper: escrit  dins el sobret del llibre 

-Digital: al blog de la biblioteca escolar del centre o d’altres centres. 

-Digital: al catàleg Epergam, comentari a la fitxa del llibre. 
 

• Com deixem constància de l’activitat i fem el seu seguiment? 
-Article final al bloc (imatge cabàs a la biblio o al centre i de l’activitat amb els infants). 

-Resum final al Diari de Ruta (recull del centre per on passa el cabàs) 

 



                              UNA PAUTA CORRECTA DE COMENTARI DE LLIBRE:  

 

NOTA PER AL LLIBRE   o   PER AL BLOC: 

 

Cicle inicial: 

 

1. Qui fa el comentari: (Nom i cognoms escrits correctament o el grup classe.) 
2. Títol del llibre ; 

3. COMENTARI: (2 ratlles) 

ENS HA AGRADAT... o   M’HA AGRADAT ... 

HEM DESCOBERT...  o   HE DESCOBERT... 

 

 

Cabàs viatger de la Ribera d’Ebre.       Escola..... 

 

 

Cicle mitjà i superior: 

1. Qui fa el comentari:  
2. Títol del llibre: 
3. Autor/a: (o il�lustrador/a si és un àlbum il�lustrat) 

4. Col�lecció i editorial:   
5. Continua el comentari de recomanació:  

RECOMANO AQUEST LLIBRE PERQUÈ M’HA AGRADAT... 

o 

RECOMANO AQUEST LLIBRE PERQUÈ HE DESCOBERT... 

 

 

 

                                                                  Cabàs viatger de la Ribera d’Ebre. 

Nom Escola:... 


