
sobre allò 
que diu el text

al lector

CONVERSEM...

targeta 1



Sobre allò que
diuen les línies

Què ens diu el text d’una 
manera explícita? 

Quins personatges 
protagonitzen el relat?

Quins fets es descriuen a la 
història? 

En quin context (temps i 
espai) se situa l’acció?

Sobre allò que hi ha
darrere les línies

Quines idees extraiem de la lectura a partir dels 
nostres coneixements culturals previs?

Hi ha alguns elements que no s’entendrien sense 
uns sabers determinats?

Sobre allò que 
hi ha entre línies

Quines intencions 
endevinem als 
personatges? 

Quins indicis ens fan 
pensar en això? 

Té importància el context 
(temps i espai) en 

l’esdevenir del relat?

Aproximació literal

Aproximació cultural

Aproximació inferencial
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Connexions
personals

Amb quines experiències personals hem 
connectat a partir de la lectura? 

Hem viscut situacions com les que s’hi 
exposen? 

Ens hem sentit identificats o identificades 

amb algun dels personatges? Alguns d’ells 
us han recordat algú que coneixeu?

Posició crítica
Com valoreu allò que ocorre en aquesta història? 

Creieu que l’autor es posiciona? En cas afirmatiu, hi esteu d’acord? 

Com us posicioneu davant les accions dels personatges?

Connexions
culturals
Aquesta obra us ha 

recordat a altres llibres, 
pel·lícules, cançons…? 

Algun dels personatges us 
recorda el d’una altra obra 

de ficció?
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temps narratiu
Quant temps passa al llarg 

de la història?

narrador
Qui ens explica la història? 

El narrador participa d’alguna 
manera en la història?

Context
(escenari i època)

On ocorre el relat? Podria passar 
en un altre lloc? 

Us han agradat els escenaris de 
la història? Us agradaria viatjar-hi?

Quan passa la narració? Podria 
passar en un altre lloc?

Us agradaria viure en aquesta 
època concreta?

personatges
Quins personatges us han 
semblat més interessants? 

Hi ha un o més personatges que 
són més importants que els altres 

dins la trama? 

Hi ha hagut personatges que no 
us han agradat?

Us agradaria conèixer algun dels 
personatges en persona?

materialitat
Quina mida té el llibre? Quina forma té el llibre? Això és així per algun motiu en concret?

Com és la seva coberta? I la contracoberta? Com són les guardes?

Tots aquests elements ens expliquen alguna cosa de la història?
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Primeres
impressions
Què t’ha agradat del llibre?

Què no t’ha agradat?

Hi ha alguna cosa que no 
hagis entès?

Valoracions
El llibre és com t’esperaves abans de llegir-lo?

Si poguessis parlar amb el seu autor, què li diries?

Què diries als teus amics sobre aquest llibre, sense 
fer-los cap espòiler?

Recomanaries aquest llibre a algú? A qui?


