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l’entonació a la 

tipologia de text 

amb alguna 

vacil·lació en el 

ritme i el volum de 

veu. Ha llegit amb 

bona pronúncia amb 

algun error aïllat. 

amb alguna 

vacil·lació en les 

frases complexes 

en el ritme i el 

volum de veu. Ha 

llegit amb bona 

pronúncia amb 

algun error aïllat 

en paraules poc 

habituals 

(poesia, teatre, 

humor, estudi), amb 

un ritme i un volum 

de veu adequat. Ha 

llegit amb bona 

pronúncia. No ha 

canviat, afegit, o 

invertit paraules.  

text (poesia, 

teatre, humor, 

estudi), sense 

afectació, i amb 

un ritme i un 

volum de veu 

adequat. Ha 

accentuat les 

paraules que 

poden ser més 

significatives. Ha 

llegit amb bona 

pronúncia.  

  

Compromís amb la lectura 

  

Criteris de 
realització 

Criteris de resultats 

 
Criteris de 

realització 
NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT 

LLEGIR PER 

INICIATIVA 

PRÒPIA 
  
Llegeix 

regularment per 

iniciativa pròpia 

textos de 

diferents 

tipologies, 

gèneres i formats 

i en gaudeix. 

Llegeix textos 

quan un adult li 

recorda que ho 

faixi. 

De tant en tant 

llegeix per 

iniciativa pròpia 

determinats tipus 

de textos (bé 

literaris, narratius 

o bé de treball) 

Llegeix 

regularment 

per iniciativa 

pròpia 

determinats 

tipus de textos  

(tant literaris o 

narratius com 

de treball)  i en 

gaudeix. 

Llegeix regularment i 

per iniciativa pròpia 

tant textos literaris o 

narratius  com textos 

de treball en diferents 

formats (imprès i 

electrònic) i en 

gaudeix. 

EMPRAR LA 

BIBLIOTECA 

PER INICIATIVA 

PRÒPIA 

  

Empra la 

biblioteca quan 

un adult o un 

company li 

suggereix. 

A vegades empra 

la biblioteca per 

iniciativa pròpia, i 

comença a 

conèixer els 

mecanismes 

d´organització i 

Empra la 

biblioteca per 

iniciativa pròpia 

regularment i 

coneix els 

mecanismes 

d´organització i 

Empra la biblioteca 

per iniciativa pròpia 

regularment i fa ús  

dels mecanismes 

d´organització i 

funcionament. 
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funcionament. funcionament. 

Saber ELEGIR 

LLIBRES I 

MANIFESTAR 

CRITERIS 

PERSONALS 

  

Sap dir quins 

tipus de 

lectures són les 

seves preferides 

a grans trets. 

Ha assolit el nivell 

novell i té algunes 

lectures preferides 

del passat. 

Selecciona les 

seves lectures 

ajudat de 

criteris d’altres 

persones. 

Selecciona les seves 

lectures seguint uns 

criteris personals que 

sap argumentar. 

PARTICIPAR EN 

TASQUES DE 

LECTURA 

COOPERATIVA 

Ha participat en 

equips fent 

tasques de 

comprensió. Ha 

sabut  demanar 

ajuda quan li  

ha calgut i ha 

pogut 

respondre 

algunes 

preguntes sobre 

un document. 
  

Ha participat en 

tasques 

cooperatives de 

comprensió de 

documents, tot 

fent-hi 

aportacions. Ha 

sabut demanar 

ajuda quan li ha 

calgut i ha respost 

les preguntes 

sobre un 

document. Ha 

sabut explicar què 

han fet i com hi 

ha participat. 
  
  

Ha interpretat 

bé les 

demandes del 

professorat i ha 

sabut 

organitzar 

tasques 

cooperatives i 

ajudar als 

companys. Ha 

respost bé 

totes les 

preguntes 

plantejades. 
Ha sabut 

explicar les 

estratègies per 

aconsegui una 

lectura 

comprensiva. 
  

Ha interpretat bé les 

demandes del 

professorat i ha sabut 

organitzar tasques 

cooperatives i ajudar 

als companys. 
Ha pogut ajudar als 

altres a emprar 

estratègies per llegir 

comprensivament. Les 

seves respostes han 

estat correctes i 

ademés creatives. 
  
  

  

Podeu consultar el glossari i les fonts emprades a la web 
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