TREBALL DE LA LECTURA “EL GUARDIÀ DE L’ANELL” 1r ESO

CURS 2014-2015

Les normes del següent treball pertanyen al llibre de Vicent Pascual “El guardià de l’anell”.
Podeu realitzar el treball a mà o a ordinador. Opteu per l’opció que opteu, l’haureu d’entregar en mà al
professor/a corresponent.
Característiques del treball:
A MÀ
S’haurà d’entregar amb doble grapa lateral esquerra.
S’utilitzarà pauta (“falsilla”), en el cas que siga necessari, i l’espai entre línies serà de dos quadres
aproximadament o l’equivalent a 1,5 espais en ordinador.
L’enunciat de cada pregunta es copiarà complet amb negre i la resposta amb blau. Els títols amb roig.
Les pàgines hauran d’estar numerades en la part inferior dreta. Només s’utilitzarà una cara dels fulls.
A ORDINADOR
Font: Arial 12.
Espai entre línies: 1,5 punts.
Alineació: Justificada.
L’enunciat es marcarà en negreta i la resposta normal.
Les pàgines hauran d’estar numerades en la part inferior dreta. Només s’utilitzarà una cara dels fulls.
Independentment del treball realitzat (a mà o a ordinador), aquest haurà de tindre obligatòriament els
següents elements:
1. Portada amb el títol del llibre, l’autor, el vostre nom i cognoms, i curs i grup al que pertanyeu.
2. Índex amb el número de cada pregunta.
Ex: PREGUNTA 1, 2, i 3……………………pàg. 1
3. Preguntes i respostes. Cada resposta ha d’estar raonada i argumentada. Una pregunta contestada
de forma breu no tindrà una puntuació completa. Les preguntes per a després de la lectur ES
troben en les pàgines 89, 90 i 91 del llibre de lectura. Heu de contestar només les següents: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 11 i 12.
4. Glossari: heu de seleccionar 20 paraules o expressions del llibre que no hàgeu entés i buscar i
copiar el significat del diccionari que millor s’adapte a la paraula en el seu context. Haureu
d’esmentar la pàgina on heu trobat cada paraula i ordenar-les alfabèticament, com si es tractara
d’un diccionari personalitzat.
5. Bibliografia, on conste quins mitjans has utilitzat per a contestar les preguntes.
Per als llibres i manuals de consulta (diccionaris), primer has d’escriure els cognoms de l’autor, el
nom amb la inicial, el títol del llibre subratllat, l’editorial i l’any de publicació. Si hi ha més d’un autor,
has d’escriure els cognoms i la inicial del nom del primer i afegir “i altres”, i la resta igual.
Cal separar el que són llibres, manuals de consulta (diccionaris o enciclopèdies) i pàgines web en
tres llistes independents i ordenades alfabèticament dins del seu grup.
Exemple: Cortés, J., L’ull de la mòmia, Ed. Bromera, 1999.

La data màxima d’entrega serà el 9 de març.
El retard en l’entrega serà inexcusable.
Data d’entrega d’aquest full: 4 i 5 de febrer de 2015

