
Avaluació final de la unitat didàctica 

 

OBJECTIUS 

·Conèixer clàssics de la literatura 

·Apassionar i motivar cap a la lectura 

·Ajudar a ser crítics i reflexius 

·Capacitat de progressar en el domini i coneixement de la lectura 

·Participar de l’activitat 

·Aprendre a pensar i comunicar 

 

GRUP-CLASSE 

S’ha portat a terme una valoració dels llibres d’un pas de llibre en una escola de Sant Feliu de 

Llobregat.  

Hi han participat 2 grups de 2on de 26 nens cadascun Cicle Inicial 

                               2 grups de 3er de 25 nens cadascun  Cicle Mitjà 

                               1 grup de 5è   de 25 nens  Cicle Superior 

                               1 grup de 6è de 27 nens Cicle Superior    

Hi han participat un total de 154 nens  

 

MATERIAL 

Llibres de lectura de format butxaca (11x17) de 96 pàgines amb il·lustracions. 

Contes i faules de tota la vida, adaptacions d’Isabel López per cicle inicial 

Els músics de Bremen, adaptació de Marta Mitjans per cicle mitjà 

En Quixot de la Manxa, adaptació d’Anna Serra per cicle mitjà 

Petites històries per a grans somiadors, de l’autora Marta Mitjans per cicle superior 

Al finalitzar els contes, a la part de darrera el de cicle inicial si hi troben uns fulls en blanc i 

altres ratllats perquè el mestre pugui utilitzar-los segons ell consideri. 

Els de cicle mitjà si hi pot trobar preguntes de comprensió i reflexió a la part del final. 

  



I el de cicle superior no hi ha preguntes perquè vam considerar que els quatre contes en sí ja 

tenien prou material per reflexionar i treballar. 

“El contes i faules de tota la vida”, té com a punt de unió les actituds bones i d’altres no tan 

bones de l’ésser humà. 

Les adaptacions de clàssic no podien faltar perquè per això són clàssics. 

“Petites històries per a grans somiadors” són contes que fan pensar que no et deixen 

indiferent. 

 

SEQÜENCIA DIDACTICA     

Es posa en marxa durant el segon i tercer trimestre. 

El matí quan arribaven a classe va ser l’estona escollida per alguns cursos. D’altres hi dedicaven 

alguna estona durant el llarg del dia. 

 

CRITERIS D’AVALUACIO 

Aquest procés és continuat, global i individual. 

CRITERIS DE QUALIFICACIO 

 Es fa una escala del 0 al 4.               0  “no ho fa mai “  

                                                               1 “poc” 

                                                                2 “ sovint” 

                                                                3”gairebé sempre” 

                                                                4  “sempre”    

 

Per poder valorar: si mostra interès, respecte els companys, segueix el ritme, sap expressar, 

escolta i pregunta dubtes. 

 

RESULTATS 

Feed-back amb els tutors de tots els cicles participants. 

A cicle inicial em comenten que un cop finalitzada l’estona dedicada a la lectura, els nens 

quedaven em ganes de més. S’utilitzava el material amb el sistema del apadrinament. 



A cicle mitjà, la tutora diu que l’experiència ha sigut positiva i que un 2/3 recomanaria o 

tornaria a llegir aquest o semblant. Les il·lustracions han agradat molt però els hi hagués 

agradat que hi haguessin més il·lustracions. 

A cicle superior s’ha vist afectat per un canvi d’hàbits de lectura. Les lectures eren 

completament lliures, però valoren l’experiència i el canvi positivament. 

Per tan el grau de satisfacció per part dels alumnes, en els diferents cicles és alt. 

 

CONCLUSIONS 

Atenció a la diversitat: aquest material ajuda a la integració grup-classe, aquells nens amb 

necessitats educatives especials. Atès que tots els alumnes  utilitzen tots el mateix material 

sense fer diferències. Degut a que els llibres tenen dos ingredients que a priori són per 

convidar a llegir i què a l’hora afavoreixen als nens amb nee .  

Aquests ingredients són el format i la tipografia, sense descuidar la qualitat del relat. 

El format més petit perquè sigui un llibre de butxaca a la mida del nen. Perquè sigui més 

còmode i si hi sentí més identificat (com el dels adults però a la seva mida) 

La tipografia, més gran perquè convidi a llegir i no faci tanta mandra. També passarà més 

ràpidament les pàgines, acabarà el capítol abans….petits reptes per aconseguir lectors. 

Un pas de llibre ha aconseguit posar un granet de sorra al foment de la lectura dins l’àmbit de 

l’escola. Tenint en compte que la clau està en despertar la curiositat, proposar un esforç com 

és la lectura, que doni com a resultat un plaer intel·lectual. Ja que el que han llegit ha agradat, 

ha sigut un esforç però gratificant. 

 

CONCLUSIONS ESTADISTIQUES 

Podem concloure que la valoració és positiva. 

La mitjana dels objectius aconseguits és de tots els alumnes és de 3’239 sobre 4 

La mitjana dels objectius aconseguits de cicle inicial és de 3’317 sobre 4 

La mitjana dels objectius aconseguits de cicle mitjà és de 3’337 sobre 4 

La mitjana dels objectius aconseguits de cicle superior és de 3’063 sobre 4 

 

Tots els valors són superiors a 3 per tant la proposta de llibres feta per un pas de llibre a 

l’escola ha superat positivament els objectius proposats. 

 



 

 

 

 

 

                        


