
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4t  ESO 2022-2023 

 

Les lectures obligatòries de la matèria de Lengua y Literatura castellana 4t ESO 

corresponents al 1r  i 2n trimestres 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): 

 

1R TRIMESTRE 

 

 

• Títol: Rimas y leyendas  

• Autor: Gustavo Adolfo Bécquer 

• Editorial: Vicens Vives 

• Col·lecció: Aula de literatura 

• ISBN: 9788431689735 

 

 

 

Descripció (en castellà): Con las "Rimas" de Bécquer comienza la poesía contemporánea 

en la literatura española. Algunos de sus poemas abren el camino más adecuado para la 

iniciación de los jóvenes en la lectura de poesía. Algo parecido cabe decir de las "Leyendas", 

admirable conjunto de narraciones que representan lo mejor de la prosa romántica. Su 

lectura seducirá a todos los públicos por la fantasía y el misterio, el amor y el lirismo 

desplegados en el relato de lo sobrenatural y lo maravilloso enraizados en la existencia 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      
 2N TRIMESTRE 

 

 

 

  

• Título: Historia de una escalera 

• Autor: Antonio Buero Vallejo 

• Editorial: VICENS-VIVES  

• ISBN: 9788468201139  

 

 

 
 

 

 

Sinopsi (en castellà): La obra cuenta la convivencia diaria de cuatro familias que viven en 

una "modesta casa de vecindad" entre pobreza y humillaciones, enfrentamientos, a veces 

violentos, murmuraciones… durante treinta años. La escalera es el testigo de la evolución y 

transformación que sufren los sueños y aspiraciones de sus personajes… Una obra maestra 

del mejor teatro contemporáneo. 

 

3R TRIMESTRE 

 

Com ja sabeu, una lectura de les tres obligatòries de curs és de lliure elecció:  la 

corresponent al 3r trimestre. 

 

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

joves de la vostra edat ( a partir de 14 anys ).  

 

L’activitat prevista per al 3r trimestre 2022-2023 és la realització d’un booktrailer sobre el 

llibre. Al classroom trobareu alguns exemples de booktrailers realitzats pels vostres 

companys de 4t d’ESO del curs anteriors, però també us  podeu informar sobre aquesta 

tècnica per Internet. 

Per fer aquesta activitat us podeu constituir en equips lectors ( 3 persones màxim) i llegir 

la mateixa novel·la.  

Aquests equips seran els mateixos que participareu en la realització del booktrailer. 

Durant el curs se us facilitaran els criteris i les bases per a la seva elaboració.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 autor de la novel·la 

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

amistat, relacions familiars...) 

• Aspectes més importants de la història, sense avançar-ne  el 

final! 

• Personatges principals y secundaris.  

• Lloc on transcorre la trama (espacio narrativo) 

•  Època durant la  qual transcorre la història (tiempo narrativo 

externo e interno) 

• Valoració personal. 

 

Com sempre, 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 uns 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 


