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DIARI DE VACANCES

Has d’escriure un diari de vacances per explicar els fets que t’han 
passat durant l’estiu. Has d’escollir una setmana (no cal que sigui una 
setmana seguida poden ser de diferents dies ) i explicar el què has 
fet durant aquests dies que consideris més important .

Per escriure aquest diari has de seguir les anotacions següents:

• Encapçalar cada fragment amb la data del dia en què escriguis.
• Emprar la 1ª persona gramatical .
• Els verbs en passat. Els fets ja han tingut lloc.
• Abans  de  començar  a  escriure,  reflexionar  sobre  les 

experiències del dia.
• Anotar en un full tot el que ha estat important o significatiu.
• Prestar atenció a la correcció ortogràfica i gramatical.
• Tenir cura de la lletra i de la presentació de l’escrit.
• Utilitzar, quan calgui,el diccionari.

Aquest diari el pots escriure a mà i també a l’ordinador . L’hauràs de 
presentar en folis blancs , utilitzant un per a cada dia. Pots afegir 
imatges ( fotografies , dibuixos ,…) per completar la teva explicació. 
No t’oblidis de fer una portada.

Exemple:

                                                                                                   DATA
                                                                                              ____________

              TEXT
     ________________________________________________________
     ________________________________________________________
     ________________________________________________________
     ________________________________________________________
     ________________________________________________________
    ________________________________________________________

       ( IMATGES)



DOSSIER DE LECTURA



ABANS DE LLEGIR:

Mira  el  llibre  que  tens  a  les  mans,  la  tapa  on  hi  ha  títol  es  diu 

_______________ i  la  que trobes en girar-lo,  quan acaba,  es diu 

_______________.

D’ambdues tapes pots extreure informació. Anem a veure quina ets 

capaç d’extreure’n!

1. Saps quin nom reben els dibuixos que apareixen als llibres?

2. Descriu els que té el teu llibre a la portada.

3. Les portades sempre ens donen informació sobre la història que 

explica el llibre. Què pots deduir a partir de la portada i el títol?

4. Per què creus que fan servir la contraportada?

5. Busca la biografia de l’autor/a.

Any de naixement:

Lloc de naixement:

Estudis i formació:



Breu resum de la història de vida:

                                                                               

     Fotografia

6. Cerca  informació  sobre  els  principals  llibres  que  ha  escrit 
l’autor/a.

7. Fes  un  recull  fotogràfic  de  la  seva  trajectòria  professional 
(opcional).



FITXA TÈCNICA DEL LLIBRE

TÍTOL:

AUTOR/A:

TRADUCTOR/A:

IL·LUSTRADOR/A:

EDITORIAL:

COL·LECCIÓ:

NOMBRE PÀGINES:

COMENCEM A LLEGIR!

1. Com es diuen els protagonistes?

2. Descriu  (el  seu  físic  i  caràcter)  del  personatge  que  més  t’ha 

agradat:

3. Per què has escollit aquest personatge?

4. Creus que hi ha algun/a protagonista que es relacioni directament 

amb l’autor/a? Raona la teva resposta.



5. Per què creus que l’autor/a ha decidit escriure una història com 

aquesta?

6. Si poguessis escollir un altre final, quin seria?

7. Ara que ja has acabat  la  història,  és  com t’havies  imaginat en 

investigar la portada?

8. Creus que el títol és l’adequat? Per què?

9. Imagina un altre títol per a la mateixa història.

10. Com explicaries la història del llibre per convèncer a un amic de 

què se’l llegeixi?



11. Fes un dibuix que recolzi la teva explicació:


