
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3r ESO 

 

LECTURES CURS 2022-2023 

 

1R TRIMESTRE 

Com ja sabeu, cada any,  hi ha tres lectures obligatòries per curs, una de les 

quals - la que correspon al primer trimestre-, la fem durant l’estiu.  

Recordeu que aquesta lectura haurà de ser una novel·la recomanada per a 

joves de la vostra edat ( de 14 a 16 anys) i en castellà.    

L’ activitat sobre aquesta lectura de 1r trimestre és la realització d’un booktuber.  

Per tal que la feu amb tota normalitat, la primera setmana de classe es donaran els 

criteris i les bases per preparar aquesta activitat.  

No obstant això, els punts que tractarem i, per tant, en els quals us haureu de fixar 

són els següents (recomanem fer una fitxa de lectura durant el procés de la 

mateixa): 

• Títol i breu biografia de l’autor de la novel·la 

• Any de publicació 

• Tema de la novel·la (aventures, suspens, terror, romàntica, 

amistat, relacions familiars...) 

• Breu resum de la història (sense explicar el final!) 

• Tipus de narrador (intern, observador, omniscient...) 

• Personatges principals, secundaris (qui són? com són?...) 

• Lloc on transcorre la trama (espai narratiu) 

• Època durant la  qual transcorre la història (temps narratiu 

extern e intern) 

• L’ acció (dinamisme) 

 

 



 
 

• Tria d’un fragment interessant (entre 10-20 línies) i que 

creguis que pot incentivar la lectura d’aquesta novel·la als 

teus companys.  

• Per què vas triar aquesta novel·la? (potser te la va recomanar 

algú...). La recomanaries  als teus companys? Per què? Què 

t’ha agradat i què no? Per què? 

• Valora i explica què has après o quins valors t’ha aportat la 

lectura d’aquest llibre. 

 

Si no teniu gaire clar què podeu llegir, us recomanem anar a les biblioteques o 

llibreries i demanar que us aconsellin segons les vostres preferències.  

Per altra banda, aquí us deixem unes enllaços web que també us poden orientar 

en la tria: 

 

• www.bambulector.com 

• https://www.edebe.com/publicacionesgenerales/colecciones.asp?idi=1edad=juve

nil 

• www.alfaguarainfantilyjuvenil.com 

• http://blog.anayainfantilyjuvenil.es/wp1/ 

• https://www.troa.es/libros-de/de-12-a-14-anos0407 

• http://literaturainfantilyjuveniloxford.es/ 

• https://www.astrolibros.com/es/libros-infantiles-juveniles-/libros-por-

edades/libros-de-12-a-14-anos/?p=2 

 

Les lectures obligatòries de la matèria corresponents al 2n i 3r trimestre del proper 

curs 2022-2023 són les següents (us aconsellem que les encomaneu a les 

llibreries durant l’estiu per tal de poder-les tenir a l’ inici de curs): 

 

 



 
 

2N TRIMESTRE 

 
Título: Lazarillo de Tormes  

Autor: Anónimo 

Adaptación: Rosa Navarro Durán 

Ilustrador: Carlos Arbat 

Editorial: Edebé. Clásicos para estudiantes  

Lengua: castellano   

ISBN:  978-84-683-3850-7  

 

Sinopsi (en castellà): Lazarillo de Tormes una de las obras maestras de la literatura 

española. Su protagonista, Lázaro, narra su vida —con una lengua tan expresiva que 

parece que le oímos hablar— a un personaje (del que aparentemente nada sabemos) a 

quien se dirige como «vuestra merced». Le cuenta cómo desde niño sirvió a una serie de 

amos y describe muy bien cómo eran, pero en realidad tiene que hablar de otra cosa, que 

es lo único que quiere saber «vuestra merced»; y cuando llega a ello, acaba su relato. 

Esta adaptación, junto con su estudio de la obra, permite descifrar los misterios que 

encierra este texto: una agudísima sátira. 

 

 

3R TRIMESTRE 

 

Título: La hija que no existía 
 

Autor: Natalie C. Anderson 

Traducción: Zulema Couso 

 
Editorial: CROSS BOOKS 

 

Colección: Cross Books 

 
 Isbn: 978-84-08-18791-2 

 

Sinopsi (en castellà): Tina ha pasado los cuatro últimos años sobreviviendo a duras penas 

en las calles como miembro de una panda callejera de ladrones. Una idea fija guía todos sus 

pasos: vengar la muerte de su madre a cualquier precio. Lo que no espera es la cascada de 

acontecimientos que desata y cómo el amor por ese chico blanco, guapo y rico se cuela sin 

preaviso.  


