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Per aquest estiu us proposo la lectura d’un llibre relacionat amb la història. De la llista següent haureu 

d’escollir com a mínim un i realitzar la fitxa tècnica que teniu a continuació. Quan ens tornem a veure al 

setembre donareu al professor de Ciències Socials el vostre treball i farà una valoració positiva que comptarà 

pel primer trimestre. Els llibres a escollir són: 

- Gombrich, E.H. (2005), Breu història del món, Barcelona, editorial Empúries. 

- Spiegelman, A. (2007), Maus, Editorial Mondadori . 

- White, M. E. (2008), El secreto de los Medici, Barcelona,  Editorial Roca bolsillo. 

 

FICHA TÈCNICA 

1. DADES 

• Autor (breu fitxa biogràfica).  

També caldria ressenyar quina és la seva actitud davant els fets que relata, si es pot endevinar la seva 

ideologia i quina finalitat persegueix amb l'obra. Citar altres obres de l'autor de contingut històric. 

• Títol. Explicació del títol de l'obra, si és possible. 

• Lloc i data d'edició (de l'obra i de la teva edició). 

  

2.  ANÀLISI DEL TEXT 

• Argument. Realitza un resum prou breu i precís del contingut bàsic de l'obra (entre 10 i 15 línies). 

• Context històric en què es desenvolupa l'argument (explicació de les circumstàncies polítiques, 

econòmiques, socials, etc., i de tots els aspectes del context que tinguin a veure amb el moment històric de 

l'obra). 

• Personatges: descripció dels principals personatges, ressaltant si són ficticis o si són personatges reals de la 

història, en aquest cas cal fer una breu ressenya de la seva biografia. 

• Classes i grups socials: cal descriure com es comporten, si ho fan d'acord amb les circumstàncies 

històriques de moment, si són creïbles, etc. 

• Situacions i fets històrics concrets (conflictes, vagues, epidèmies, aspectes de vida quotidiana, etc.) que 

estiguin en consonància amb aspectes de la realitat del moment. També pots posar aquí altres elements 

diversos que creguis importants destacar. 

  

3. COMENTARI PERSONAL 

• Opinió personal àmplia sobre l'obra, justificant si t'ha agradat o no la novel·la i per què. 
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• Importància de l'obra per conèixer la realitat històrica concreta. 

  

                 4.BIBLIOGRAFÍA 

• Altres obres  que tractin el mateix tema i la mateixa època històrica. 

• Obres històriques que complementin la informació de la novel·la. 

• Películes o documentals històrics sobre el mateix context històric. 


