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Com fer un treball 

TREBALL D’UN LLIBRE 

 

El treball ha de tenir les parts següents: 
 

1. Portada.  Hi ha de constar: Títol del llibre, autor, el vostre nom, curs, 
data. Pot haver-hi si s’escau alguna fotografia o dibuix. 

 
2. Fitxa bibliogràfica: 

• Títol del llibre. Cal que estigui subratllat 
• Autor/a. COGNOM, Nom 
• Il·lustrador/a 
• Col·lecció i nº 
• Editorial 
• Edició 
• Nª pàgines 
•  

3. Argument. Explicar en 4 o 5 línies de què va el llibre. No és el mateix  
que fer un resum. No cal que ho expliquis tot, només de què tracta. 

 
4. Resum dels capítols.  No més de 4 o 5 línies per capítol.  

 
5. Personatges principals. Recorda com hem explicat què has de fer per 

fer una descripció dels personatges. Després llegeixo i redacta-ho bé. 
 

6. Biografia de l’autor.  Ho pots consultar a una enciclopèdia, a la 
contraportada del llibre, a internet.. 

 
7. Vocabulari.  

• Primer explica en general com és el vocabulari que ha utilitzat 
l’autor: difícil, entenedor, frases curtes, molts adjectius... 

• Després cercar paraules que no hagis entès al diccionari, tria el 
significat adient i explicar-ho de manera que ho entenguis. 

 
8. Tema.  

A vegades, veiem que en un llibre ens parla d’un tema, d’una 
problemàtica... en concret. Aleshores, podem fer aquí un petit estudi 
sobre això. Per exemple, a Bon dia, Tina veiem que arriben al poble 
immigrants, doncs podem parlar del tema de la immigració... 
 

9. Opinió personal.  Explica si us ha agradat o no, per què, que en      
penseu del què passa, com hauríeu actuat vosaltres, què és el que més 
us ha agradat i el menys, per què, com hauries acabat el llibre... 
 

10. Bibliografia. És el mateix que fonts d’informació. Cal que apuntis  d’on 
has tret tota la informació. 
Tingues present com ho has d’apuntar. Aquí et poso exemples. 
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• Si és un llibre-  COGNOM, Nom. Títol del llibre. Col·lecció n., 
Editorial, edició i la pàgina on ho has trobat. 

• Si és una enciclopèdia, com que hi ha varis autors  caldrà que 
posis VARIS en lloc d’autor i tot  igual però tingues en compte que 
hauràs de posar el tom. 

• Si ho has tret d’una revista o diari cal que apuntis també el dia. 
• Si ho has tret d’internet, cal apuntar l’adreça. 
 

11. Índex  
pàgines 

- Fitxa bibliogràfica................................................................    1  
-  Argument……………………………………………………..    2 
-   Resum capítols..................................................................... 

- … 
 

12. Contraportada. Cal posar un foli en blanc. 
 
Recordeu:  

o És important redactar correctament: no copieu trossos dels 
capítols, resumiu amb les vostres paraules les parts més 
importants, oblideu-vos dels detalls. Un cop escrit un resum, 
reviseu-lo i llegiu-lo per si heu de corregir alguna frase o falta 

o Les pàgines han d’estar totes  numerades menys la portada i 
contraportada. 

o Sempre que ho creguis necessari hi pot posar fotos, dibuixos, 
esquemes... 

 

 

Qualsevol altre TREBALL  

 
Per fer qualsevol treball has de tenir present que seguiràs també una mica 
l’esquema que abans hem explicat i et serveix totes les instruccions 
anteriors. 
 

1. Portada 
2. Introducció. Per què fas aquell treball... 
3. Cos del treball . Pots fer-hi però diferents apartats. 
4. Opinió personal 
5. Bibliografia 
6. Índex 
7. Contraportada 

 


