
 

Pautes per a la recensió d’un llibre, article, pel·lícula o documental 
  
  
a) Definició  
 
La recensió d'un llibre, article, pel·lícula o documental… consisteix en un escrit on es parla del seu 
contingut, és a dir, de les aportacions que aquest document fa en una determinada matèria o 
temàtica (punts o aspectes que defensa l'autor), i d’una valoració personal i crítica d'aquesta obra o 
document.  
  
b) Objectius  
 
Extreure d'un llibre, article, pel·lícula o documental... les informacions més interessants, organitzar-les 
i finalment valorar-les, és a dir, una recensió integra dues activitats: Extreure i seleccionar el 
contingut i aportar dades noves.  
  
c) Desenvolupament. Passos que cal seguir:  
 

1. Primera anàlisi. Visió global del tema: què pretén, quin tema aborda i quins aspectes 
tracta. 

2. Segona anàlisi, prenent notes de tot allò que hem trobat rellevant respecte al tema o 
matèria del llibre, article, pel·lícula o documental.  

3. Selecció dels elements que volem que surtin en la recensió (idees principals, tesis, 
hipòtesis, experiments, missatges, experiències…), ordenació d'aquests elements 
seleccionats i cerca (si es considera necessari) de material que doni suport a la nostra 
anàlisi.  

4. Valoració i/o contrastació (verificació o refutació) del contingut que hem analitzat i 
seleccionat. Tots els elements de crítica han d'aparèixer raonats i fonamentats de manera 
coherent.   

 Es pot, per exemple, avaluar com es relaciona el tema amb els problemes de 
l’actualitat, amb la teva vida, sentiments, experiències i idees.   

 Relacionar o comparar tesis, teories, hipòtesis… del tema amb altres tesis afins o 
emparentades.  

 Mostrar altres plantejaments del tema fets per altres autors.  

 Criticar (reforçant o rebutjant) alguna o algunes de les tesis, tot presentant 
arguments.  

 Contrastar el que s'afirma amb experiments que corroborin la tesi o bé la refutin.  

 Fer una avaluació global del tema indicant pros o contres amb argumentacions i 
proves.  

 Valorar, amb criteris personals, les conclusions a les que has arribat després de 
l’estudi.  

5. Una vegada seguits els passos anteriors podem iniciar la redacció de la recensió 
seguint l’estructura que es presenta a continuació:  

 
d) Presentació de la recensió (Aquesta part s’ha d’adaptar al tipus de treball que estiguis fent ja 
sigui una presentació oral i/o escrita) 
 
En línies generals la presentació (Oral o escrita) ha de seguir aquesta estructura:  

 

 La primera part de la presentació ha d’incloure el contingut que nosaltres hàgim extret i 
seleccionat.   

 La segona part de la presentació ha d’incloure totes les valoracions  i/o aportacions que 
complementen els continguts seleccionats. Cal referenciar, sempre i bé, les fonts d’on hem 
extret informació, tant de llibres (fitxa bibliogràfica) com de webs, fent la corresponent fitxa. 
Així: “Autoria. Títol web en cursiva [en línia]. Accessible a http:// … Consulta: data.”... Etc.  

 Aquestes dues parts poden anar intercalades durant la presentació, és a dir, es pot exposar 
un contingut i a continuació l’aportació i/o valoracions complementaries respecte a aquest 
contingut.  


