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comprensió els elements 

morfosintàctics 

(signes de puntuació 

bàsics i connectors) 

per a interpretar-lo.   

frases complexes, 

signes de 

puntuació,  valor 

semàntic dels 

connectors) per a 

interpretar el 

significat dels 

textos  

les frases 

complexes, 

signes de 

puntuació, 

relació del 

pronom amb el 

seu antecedent 

quan aquest és 

proper, valor 

semàntic dels 

connectors) per 

a interpretar el 

significat dels 

textos  

frases complexes, 

signes de puntuació, 

relació del pronom 

amb el seu 

antecedent, valor 

semàntic dels 

connectors) per a 

interpretar o anticipar 

el significat dels 

textos  

  

Fluïdesa 

 

Criteris de 
realització 

Criteris de resultats 

 

 NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT 
Seguretat i 

velocitat 
Llegeix confiat i 

relaxat  si algú li 

recorda que 

cometre errors és 

necessari per 

aprendre. 

Llegeix confiat i 

relaxat en algunes 

situacions (en 

parella, 

individual), a una 

velocitat que 

demostra 

comprensió.  

Llegeix confiat i 

relaxat la major part 

del temps, a una 

velocitat que 

demostra comprensió 

del contingut i  que 

possibilita adonar-se 

de  la major part dels 

errors.  

Llegeix de manera 

confiada i 

relaxada,  a una 

velocitat que 

demostra 

comprensió del 

contingut i que 

possibilita adonar-

se dels errors, 

siguin mecànics o 

de comprensió.  
Pauses i 

inflexions  
Amb ajuda i una 

preparació prèvia 

de la lectura, està 

aprenent a 

interpretar els 

signes de puntuació 

per adequar-hi les 

pauses. 

Si prepara la 

lectura abans, 

interpreta bé la 

majoria dels signes 

de puntuació per 

adequar-hi les 

pauses i les 

inflexions de veu.   

Normalment 

interpreta bé els 

signes de puntuació 

per adequar-hi les 

pauses  i les 

inflexions de veu.  

Sempre interpreta 

bé els signes de 

puntuació per 

adequar-hi les 

pauses i les 

inflexions de veu. 

Entonació, 

ritme i volum 

de veu 

Amb una preparació 

prèvia i textos 

breus, ha  adaptat 

Ha  adaptat 

l’entonació a la 

tipologia de text 

Ha adaptat 

l’entonació a la 

tipologia de text 

Ha adaptat molt 

bé l’entonació a 

la tipologia de 
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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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