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Una ressenya consta de tres parts:Una ressenya consta de tres parts:

BiografiaBiografia

Resum (descripció de l'obra)Resum (descripció de l'obra)

Opinió crítica (valoració de l'obra)Opinió crítica (valoració de l'obra)

És recomanable que l'extensió màxima siga d'un full per les És recomanable que l'extensió màxima siga d'un full per les 
dues planes (i la mínima, d'una de les planes del full).dues planes (i la mínima, d'una de les planes del full).
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Aspectes de la vida del autor o autora Aspectes de la vida del autor o autora 
relacionats amb el tema de l'obra que anem a relacionats amb el tema de l'obra que anem a 
ressenyar.ressenyar.

Fitxa tècnica de l'obra.Fitxa tècnica de l'obra.

BiografiaBiografia
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Breu resum de l’argument de l'obra, Breu resum de l’argument de l'obra, que que 
inclogaincloga::

El tema:El tema:

Per dir sobre quin tema tracta l'obra utilitzarem una o Per dir sobre quin tema tracta l'obra utilitzarem una o 
dues paraules.dues paraules.

Les ideesLes idees

Per trobar-les, buscarem en l'obra frases importants Per trobar-les, buscarem en l'obra frases importants 
sobre el tema.sobre el tema.

La finalitat:La finalitat:

Què pretén aconseguir l’autor o autora de l'obra amb les Què pretén aconseguir l’autor o autora de l'obra amb les 
idees que hi exposa.idees que hi exposa.

ResumResum
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Valoració personal (positiva o negativa) de:Valoració personal (positiva o negativa) de:
El tema i les conclusions.El tema i les conclusions.
La postura adoptada per l'autor/a davant el tema.La postura adoptada per l'autor/a davant el tema.

Breu conclusió sobre:Breu conclusió sobre:
Les noves vivències que t'ha generat.Les noves vivències que t'ha generat.
Els nous coneixements que t'ha aportat.Els nous coneixements que t'ha aportat.
La teua postura davant el tema. La teua postura davant el tema. Estem d’acord amb Estem d’acord amb 
les idees que presenta? Estem en contra? Per què?les idees que presenta? Estem en contra? Per què?

La possible utilitat i interès de l'obra.La possible utilitat i interès de l'obra.
La comparació amb altres obres sobre el mateix La comparació amb altres obres sobre el mateix 
tema.tema.

Opinió PersonalOpinió Personal


