COM PREPARAR LA PROVA ORAL DE LA LECTURA
1. SI T’HAS LLEGIT EL LLIBRE, ESTIGUES TRANQUIL. NO HAS DE TENIR CAP PROBLEMA.

2. Què pot preguntar-te el professor sobre el llibre llegit?
o

Que situes el llibre dins dels gèneres literaris tradicionals: dramàtic, líric, narratiu..

o

Que indiques el subgènere: novel·la ( negra, de misteri, d’aventures, rosa...), faula, conte
popular o literari, llibre de poemes, obra de teatre, sainet, entremés....
Que indiques l’estructura que presenta el llibre:
o Capítols, cartes (si es tracta d’un gènere epistolar), dies (si és, més bé, un diari
personal).....
o Si parlem d’un text narratiu, a més a més, pots indicar la tradicional estructura: inicinus-desenllaç... i justificar-la per exemple a l’índex.
o Fins i tot podria preguntar-te si creus que la fi del llibre és tancada o és oberta.

o

o

Si és una novel·la pot demanar-te pels elements que sempre hi són :
o

PERSONATGES: quins són, com són, quin pes tenen dins de l’argument (protagonista,
antagonista, secundaris)

o

o
o

o
o

NARRADOR: persona i tipus (1ª o 3ª. Protagonista, testimoni, omniscient, editor)
ESPAI: o espais,tancats o oberts, reals o imaginaris.....
TEMPS: macrotemps (època, segle...) o microtemps ( dies, vacances....) Algunes vegades
el tractament del temps és lineal (es relaten els fets tal i com van succeir), altres
vegades es produeïx un flash-back : records, somnis....

També si és un text narratiu pots respondre a preguntes sobre l’argument: quin és el problema
suscitat, que respongues a algun detall d’importància, com se soluciona el conflicte....
Un altre aspecte serà el del llenguatge: ha estat senzill llegir-lo, has hagut d’utilitzar molt el
diccionari, hi havia moltes frases fetes, refranys, ....*

* RECORDA QUE EL DIA DE LA PROVA HAS DE PORTAR-TE EL LLIBRE LLEGIT I LA XULLA
ON HAS PRES NOTA DE TOT ALLÒ QUE T’HA CRIDAT L’ATENCIÓ I HAS TREBALLAT DE LA
LECTURA.

o

o

Per últim se sol preguntar sobre l’opinió personal, és a dir, què t’ha paregut el llibre, si t’ha
agradat o no i per què, si el recomanaries a algú, si et recorda a algun altre ja llegit etc. Sigues
sincer en la teua valoració, has de fugir d’expressions i d’idees típiques i buides de reflexió.
No oblides que de vegades llegint observem valors dels quals podem aprendre tots i que tu pots
remarcar-los, demostrant així que has fet una lectura profunda i crítica del text: amistat,
compromís, valentia, amor per la família, camaraderia, fidelitat, interés per esbrinar la veritat,
superació, esforç, bellesa, crítica de situacions injustes, generositat.....

¡BONA LECTURA I BONA SORT!

