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1. Activitat d’avaluació del Nivell de comprensió, Competència 2, dimensió de 

Comprensió lectora 

 

1.1. Primer apropament a l’activitat i exemples de textos base per a avaluar 

Les activitats d’avaluació del nivell de comprensió lectora que es proposen amb més 

freqüència en llibres de text i proves estàndard són les que demanden a l’alumne la 

resposta a unes preguntes en referència a un text que ha llegit prèviament.  També es 

proposen altres activitats com demanar als nens i nenes que segueixin unes ordres que es 

presenten per escrit, ordenar frases d’un paràgraf o paràgrafs d’un text, completar els buits 

que apareixen en un escrit, subratllar les idees rellevants, o fer un resum. 

El document de desplegament de les Cb, en relació a l’avaluació del nivell de comprensió 

lectora (Competència 2), se situa en aquest context, i proposa com a exemple el 

plantejament de preguntes per part del mestre referides al contingut d’un text. Amb 

anterioritat, deixa clar que fer preguntes no és l’única manera d’avaluar la comprensió i 

relaciona de forma succinta possibles alternatives, algunes coincidents amb les enumerades 

al final del paràgraf anterior. També parla de la possibilitat d’avaluar a través de l’observació 

sistemàtica i la interacció amb els alumnes, sobretot quan es vol analitzar l’ús d’estratègies. 

L’activitat que hem dissenyat difereix de les que hem relacionat en els paràgrafs anteriors i 

s’allunya de la que freqüentment s’utilitza per avaluar aquesta competència: no es tracta de 

què els nois i noies responguin a unes preguntes que els planteja el mestre després de llegir 

un text, es tracta de què ells mateixos plantegin les preguntes. 

Aquesta activitat no es pot realitzar amb una funció estrictament avaluativa sense que, 

prèviament, els alumnes hagin estat mínimament entrenats. A l’apartat 4, quan parlem 

d’orientacions metodològiques, descrivim la seqüència d’accions d’E/A dels tallers que hem 

dissenyat, i hem fet servir, per a treballar la comprensió lectora des d’aquesta perspectiva  i 

apropar els alumnes a la tasca que se’ls demana. 

En les pàgines següents reflectim, a mode d’exemple, un dels textos que hem utilitzat per a 

desenvolupar aquesta activitat, i que les mestres han adaptat, introduint algunes 

modificacions, a cadascun del cicles. 

Posteriorment, en el punt 1.2 descriurem amb més detall el procediment avaluatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Banús, Santa Coloma de Gramenet 

4 
 

Exemple de text per a CI 

CICLE INICIAL, Escola Banús 

La nau espacial Maven 

Al nostre planeta tenim atmosfera. L’atmosfera és la capa d’aire que ens permet respirar. 

El planeta Mart, actualment, no té atmosfera i els científics de la NASA volen saber quines van ser les 

causes que van fer que aquest planeta deixés de tenir atmosfera per convertir-se en un planeta com el 

que és ara. 

L'objectiu de la nau espacial Maven és esbrinar què va passar 

Aquesta nau la van llençar a l’espai  el dia 18 de novembre des de Cap Canaveral, a Florida, i farà un 

viatge de deu mesos fins a Mart. Quan hi arribi farà voltes al planeta, realitzarà fotografies i recollirà dades 

sobre la temperatura, la humitat i les radiacions solars. 

Els científics estudiaran  totes aquestes dades per  saber com és que aquest planeta va passar de tenir 

unes condicions semblants a les de la Terra, a ser un lloc fred, sec i inhòspit on no es pot viure. 

El doctor Michael Meyer és el cap d'investigació sobre Mart de la NASA, i assegura que abans Mart era 

un planeta apte per a la vida. Allí hi havia aigua, una humitat adequada i unes temperatures càlides. 

El Maven arribarà a Mart al setembre del 2014, i allí es trobarà amb dues naus espacials més, una 

d'Europa i una altra de Nord-Amèrica, que ja hi treballen recollint dades. 

 

Exemple de text per al CM 

CICLE MITJA, Escola Banús 

La nau espacial Maven 

Al nostre planeta tenim atmosfera. L’atmosfera és la capa de gasos que envolta el nostre planeta i ens 

permet respirar. Aquests gasos també ens protegeixen de la radiació ultraviolada i regulen la temperatura 

de la Terra.   

El planeta Mart, actualment, no té una atmosfera que permeti viure els humans, i els científics de la NASA 

volen saber quines van ser les causes que van fer que aquest planeta deixés de tenir una 

atmosfera semblant a la nostra per convertir-se en un planeta com el que és ara. 

Esbrinar què va passar és l'objectiu de la nau espacial Maven. 

Aquesta nau la van llençar a l’espai  el 18 de novembre des de Cap Canaveral, a Florida, i farà un viatge 

de deu mesos fins a Mart. Quan hi arribi farà voltes al planeta, realitzarà fotografies i recollirà totes les 

dades que pugui: temperatura, humitat, radiacions solars, etc. 

Els científics estudiaran  totes aquestes dades per  saber com és que aquest planeta va passar de tenir 

unes condicions semblants a les de la Terra, a ser un lloc fred, sec i inhòspit on no es pot viure. 

El doctor Michael Meyer és el cap d'investigació sobre Mart de la NASA, i assegura que abans Mart era 

un planeta apte per a la vida. Allí hi havia aigua, una humitat adequada i unes temperatures càlides. 

El Maven arribarà a Mart al setembre del 2014, i allí es trobarà amb dues naus espacials més, una 

d'Europa i una altra de Nord-Amèrica, que ja hi treballen recollint dades. 
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Exemple de text per al CS 

CICLE SUPERIOR, Escola Banús 

La nau espacial Maven 

L’atmosfera és  la capa de gasos que envolta el nostre planeta i ens permet respirar. Està 

composta per oxigen, nitrogen, argó, diòxid de carbó i altres gasos. Aquests gasos són els que 

sustenten els processos de vida al nostre planeta ja que impedeixen el pas de la radiació 

ultraviolada i regulen la temperatura de la Terra evitant que les nits siguin massa gèlides i els 

dies extremadament càlids. 

El planeta Mart, actualment, no té una atmosfera que permeti viure els humans, i els científics 

de la NASA volen saber quines van ser les causes que van fer que aquest planeta deixés de 

tenir una  atmosfera semblant a la nostra per convertir-se en un planeta com el que és ara. 

Esbrinar què va passar és l'objectiu de la nau espacial Maven. 

Aquesta nau la van llençar a l’espai  el 18 de novembre de 2014, des de Cap Canaveral, a 

Florida, i farà un viatge de deu mesos fins a Mart. Quan hi arribi farà voltes al planeta, realitzarà 

fotografies i recollirà totes les dades que pugui: temperatura, humitat, radiacions solars, etc. 

Els científics estudiaran  totes aquestes dades per  saber com és que aquest planeta va passar 

de tenir unes condicions atmosfèriques semblants a les de la Terra, a ser un lloc fred, sec i 

inhòspit on no es pot viure. 

El doctor Michael Meyer és el cap d'investigació sobre Mart de la NASA, i assegura que abans 

Mart era un planeta apte per a la vida. Allí hi havia aigua, una humitat adequada i unes 

temperatures càlides. 

El Maven, quan arribi a Mart, es trobarà amb dues naus espacials més, una d'Europa i una 

altra de Nord-Amèrica, que ja hi treballen recollint dades. 
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1.2. Procediment d’avaluació 

La mestra subministra el text escrit als alumnes amb la consigna que l’han de llegir dues o 

tres vegades amb molta atenció, han de pensar en la informació més important que els 

comunica, i a partir d’aquí han de plantejar per escrit, en un full diferent, 5 preguntes a un 

company o companya que la mestra els haurà assignat com a parella. Si no entenen alguna 

paraula, i no són capaços de deduir-la pel context, podran preguntar pel seu significat. 

Una vegada que els nois i noies hagin redactat les preguntes, les intercanviaran amb la 

seva parella per a respondre-les. Posteriorment es retornaran els fulls i cada alumne 

procedirà a la correcció de les respostes del company. Per últim, les parelles tindran una 

estona per negociar les correccions. 

Hem de dir que aquest conjunt d’accions del procediment d’avaluació, com es podrà 

comprovar més endavant, constitueixen un fragment de la seqüència d’activitats que 

conformen els tallers d’E/A que hem dissenyat per a treballar la comprensió des de la 

perspectiva de la coavaluació  entre alumnes i  que resulten necessaris per entrenar els nois 

i noies en el desenvolupament de l’activitat avaluativa. En l’apartat 4, corresponent a 

orientacions metodològiques, es descriu la seqüència sencera d’aquests tallers. 

 

 

2. Indicadors d’avaluació 

2.1. Consideracions prèvies 

Per avaluar el nivell de comprensió dels alumnes, les accions valoratives de la  mestra se 

centraran fonamentalment en l’anàlisi de les preguntes que han estat capaços de plantejar 

els alumnes i no tant en les respostes. 

Entenem que la capacitat per a formular preguntes, el tipus de preguntes que puguin 

plantejar i l’ordre amb el que estiguin plantejades es relaciona de forma directa amb la 

capacitat per a obtenir i integrar informació explícita i implícita, per a identificar la més 

rellevant, per realitzar algun tipus de reflexió o valoració i per a construir un resum o síntesi 

del text. Aquesta relació creiem que es posa de manifest en la seqüència d’indicadors que 

hem construït a partir de l’anàlisi de múltiples produccions dels alumnes. 

De l’anàlisi de les produccions, també hem derivat una suposada gènesi evolutiva del 

plantejament de preguntes com a indici de la capacitat per identificar i integrar informació. 

L’elaboració d’aquest document es va realitzar com a pas previ a la construcció de la taula 

d’indicadors i va ser cabdal per superar l’impàs en els que ens trobaven. En efecte, en un 

principi la tasca d’establir indicadors d’avaluació del nivell de comprensió i quadricular-los en 

una graella a partir de les produccions dels alumnes ens resultava molt difícil, així que vam 

optar per aparcar la idea d’encasellar descriptors avaluatius i ens vam dedicar a establir una 

seqüència, el més contínua possible, de l’evolució de la qualitat de les preguntes. Aviat ens 

vam adonar de la relació existent entre el tipus de pregunta i la informació que 

suposadament identificava, integrava o valorava l’alumne que la plantejava. A partir d’aquí 

va resultar més fàcil reprendre la tasca de descriure i  jerarquitzar els indicadors. 

La consulta prèvia d’aquest document, que s’ha de llegir de sota a dalt, pot facilitar la 

comprensió de la taula d’indicadors. 
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2.2. Gènesi evolutiva del plantejament de preguntes com a indici de la capacitat per identificar i integrar informació 
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2.3. Taula d’indicadors d’avaluació distribuïts per cicles 

 

   CS 1 Clic per veure exem CS 2 Clic per veure exem CS 3 Clic per veure exem 
  CM 1 Clic per veure exem CM 2 Clic per veure exem CM 3 Clic per veure exem  

 CI 1 Clic per veure exem CI 2 Clic per veure exem CI 3 Clic per veure exem   

Capacitat per 
formular 
preguntes 

Planteja demandes. Tot i que 
no són veritables qüestions. 
És a dir, que no superen la 
frase afirmativa, en dicotomia 
o mutilada. (1)  Veure peu de 
la taula 

Majoritàriament planteja 
qüestions (substituint informació 
per proformes interrogatives o per 

mandats), tot i que  presentin 
problemes d’ambigüitat. 

Les qüestions o preguntes 
s’entenen, tot i que algunes 
poden presentar certa 
ambigüitat. 

 

Totes les qüestions o 
preguntes s’entenen 
perfectament i no hi ha 
marge per l’ambigüitat. 

Capacitat per 
identificar i 
integrar 
informació 
explícita i a inferir. 

I aquestes demandes 
indiquen que identifica 
informació continguda al text, 
tot i que sigui  massa 
concreta, 

Les qüestions estan 
redactades de forma molt 
propera a la literalitat d’una 
frase o fragment del text. 

Comença a redactar algunes 
qüestions sense ajustar-se a 
la literalitat del text. 

Redacta força qüestions 
sense ajustar-se a la literalitat 
o sintetitzant informació de 
diferents frases o paràgrafs. 
(Suposem que integra 
informació amb paraules 
pròpies) 
 

 

I demanen per la informació 
que apareix a la frase o 
fragment que origina la 
pregunta. (Suposem que 
identifica informació explícita) 

  
Redacta qüestions que 
demanen per informació  que 
s’ha d’inferir relacionant fets o 
conceptes del text, entre si o 
amb coneixements propis. 
(Suposem que  dedueix 
informació no explícita) 

 

Capacitat per 
identificar 
informació 
rellevant. 

o amb índex baix de 
rellevància, 

Les qüestions denoten que ha 
identificat algun fet o 
concepte relacionat amb la 
informació rellevant. 

Algunes de les qüestions se 
centren en la informació més 
rellevant. 

La majoria de les qüestions 
se centren en les idees més 
rellevants. 

Les qüestions denoten que 
identifica les idees més 
rellevants. I, si és possible, 
inclou  alguna secundària. 

Capacitat per a 
resumir o 
sintetitzar el text. 

o  massa centrada en un 
aspecte o en una part del 
text 

Les qüestions que planteja no 
resulten gaire diverses en 
quant a la informació que 
demanden. 

Les qüestions que planteja 
fan referència a diferent 
informació que no resulta 
gaire concentrada en un 
tema o aspecte. 

 Presenta les qüestions  en 
un cert ordre, de forma que 
les respostes correctes, 
amb els connectors adients, 
formarien el resum del text. 

Capacitat per a 
analitzar, opinar, 
valorar, fer alguna 
reflexió. 

    

Realitza alguna pregunta 
que requereix algun tipus 
d’anàlisi, reflexió, opinió o 
valoració en relació a la 
informació del text. 

(1) Davant el text: “Al nostre planeta tenim atmosfera. L'atmosfera és la capa d'aire que ens permet respirar”, entenem per demandes que no són veritables qüestions les següents: Frase 
afirmativa copiada literalment amb interrogant al final: Al nostre planeta tenim atmosfera?  Frase en dicotomia: L’atmosfera és la capa d’aire o de terra?  Frase mutilada: Al nostre planeta 
tenim __________. 

TRANSICIÓ 

TRANSICIÓ 

TRANSICIÓ 
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3. Activitats realitzades pels alumnes 

3.1. Exemples de produccions comentades i valorades d’acord amb els indicadors establerts 

CICLE INICIAL, NIVELL 1   (TORNAR A TAULA INDICADORS) 

La nau espacial Maven 
Al nostre planeta tenim atmosfera. L’atmosfera és la capa d’aire que ens permet respirar. 
El planeta Mart, actualment, no té atmosfera i els científics de la NASA volen saber quines van ser les causes que van fer que aquest 
planeta deixés de tenir atmosfera per convertir-se en un planeta com el que és ara. 
L'objectiu de la nau espacial Maven és esbrinar què va passar 
Aquesta nau la van llençar a l’espai  el dia 18 de novembre des de Cap Canaveral, a Florida, i farà un viatge de deu mesos fins a Mart. 
Quan hi arribi farà voltes al planeta, realitzarà fotografies i recollirà dades sobre la temperatura, la humitat i les radiacions solars. 
Els científics estudiaran  totes aquestes dades per  saber com és que aquest planeta va passar de tenir unes condicions semblants a les de 
la Terra, a ser un lloc fred, sec i inhòspit on no es pot viure. 
El doctor Michael Meyer és el cap d'investigació sobre Mart de la NASA, i assegura que abans Mart era un planeta apte per a la vida. Allí hi 
havia aigua, una humitat adequada i unes temperatures càlides. 
El Maven arribarà a Mart al setembre del 2014, i allí es trobarà amb dues naus espacials més, una d'Europa i una altra de Nord-Amèrica, 
que ja hi treballen recollint dades. 

 

 
 

 Cicle INICIAL 1  

Capacitat per 
formular preguntes 

Planteja demandes. Tot i que no 
són veritables qüestions. És a 
dir, que no superen la frase 
afirmativa, en dicotomia o 
mutilada. 

Totes les preguntes plantejades, excepte l’última, són 
frases afirmatives copiades literalment del text a les que 
afegeix una interrogació al final. Totes tenen sentit. Potser 
la segona pugui quedar una mica descontextualitzada 
perquè li falta el subjecte Encara no sap plantejar veritables 
preguntes amagant informació i substituint-la per una 
proforma interrogativa 

Identificar i integrar 
informació explícita i 
a inferir. 

I aquestes demandes indiquen 
que identifica informació 
continguda al text, tot i que sigui  
massa concreta, 

Entenem que identifica informació corresponent a les 
frases afirmatives que més el criden l’atenció pel seu 
contingut i que per això copia. 

Identificar 
informació rellevant. 

o amb índex baix de rellevància, 
La informació identificada es massa concreta i no se centra 
directament en cap idea de la síntesi considerada (1). 
Sí que fa referència a altres fet o conceptes relacionats 
amb les idees rellevants. Resumir el text. 

o  massa centrada en un 
aspecte o en una part del text 

Analitzar, opinar, 
valorar, ... 

  

(1) La síntesi considerada: “L’atmosfera possibilita la vida. Abans Mart en tenia, ara no. La NASA llença un coet per saber que ha passat” 

 
Suposem que identifica informació. Aquesta és massa concreta i no se centra en les idees rellevants, però sí en 
algun concepte o fet relacionat amb elles. Encara no sap plantejar veritables preguntes i utilitza la tècnica de la 
còpia de frases afirmatives afegint un interrogant al final. (TORNAR A TAULA INDICADORS) 
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CICLE INICIAL, NIVELL 2   (TORNAR A TAULA INDICADORS) 

La nau espacial Maven 
Al nostre planeta tenim atmosfera. L’atmosfera és la capa d’aire que ens permet respirar. 
El planeta Mart, actualment, no té atmosfera i els científics de la NASA volen saber quines van ser les causes que van fer que aquest 
planeta deixés de tenir atmosfera per convertir-se en un planeta com el que és ara. 
L'objectiu de la nau espacial Maven és esbrinar què va passar 
Aquesta nau la van llençar a l’espai  el dia 18 de novembre des de Cap Canaveral, a Florida, i farà un viatge de deu mesos fins a Mart. 
Quan hi arribi farà voltes al planeta, realitzarà fotografies i recollirà dades sobre la temperatura, la humitat i les radiacions solars. 
Els científics estudiaran  totes aquestes dades per  saber com és que aquest planeta va passar de tenir unes condicions semblants a les de 
la Terra, a ser un lloc fred, sec i inhòspit on no es pot viure. 
El doctor Michael Meyer és el cap d'investigació sobre Mart de la NASA, i assegura que abans Mart era un planeta apte per a la vida. Allí hi 
havia aigua, una humitat adequada i unes temperatures càlides. 
El Maven arribarà a Mart al setembre del 2014, i allí es trobarà amb dues naus espacials més, una d'Europa i una altra de Nord-Amèrica, 
que ja hi treballen recollint dades. 

 

 
 
 

 Cicle INICIAL 2  

Capacitat per 
formular preguntes 

Majoritàriament planteja qüestions (substituint 
informació per proformes interrogatives o per 

mandats), tot i que  presentin problemes 
d’ambigüitat. 

Totes les qüestions són veritables preguntes i 
han estat redactades substituint informació per 
proformes interrogatives. 

Identificar i integrar 
informació explícita i 
a inferir. 

Les qüestions estan redactades de forma molt 
propera a la literalitat d’una frase o fragment 
del text. I demanen per la informació que 
apareix a la frase o fragment que origina la 
pregunta. (Suposem que identifica informació 
explícita) 

Totes les preguntes es redacten seguint la 
literalitat de les frases que les originen amb 
molta fidelitat. 

Identificar 
informació rellevant. 

Les qüestions denoten que ha identificat algun 
fet o concepte relacionat amb la informació 
rellevant. 

El llançament de la nau es pot considerar un 
fet relacionat amb idees rellevants  d’acord 
amb la síntesi considerada com a criteri per 
avaluar aquest apartat (1).  

Resumir el text. 

Les qüestions que planteja no resulten gaire 
diverses en quant a la informació que 
demanden. 

Totes les preguntes excepte la primera se 
centren en el llançament de la nau. 

Analitzar, opinar, 
valorar, ... 

 
No es detecta pregunta alguna per a la 
valoració o reflexió. 

(1) La síntesi considerada: “L’atmosfera possibilita la vida. Abans Mart en tenia, ara no. La NASA llença un coet per saber que ha passat” 

 
Totes les preguntes denoten que identifica informació, en tots els casos explícita. Aquesta resulta massa 
concreta i no centrada directament en idees rellevants, sí que fa referència al llançament de la nau, un fet que el 
podrien considerar relacionat amb la idea rellevant de què ha estat llençada per a investigar que ha passat. No 
diversifica i quatre de les preguntes fan referència a la nau. (TORNAR A TAULA INDICADORS) 
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CICLE INICIAL, NIVELL 3  (TORNAR A TAULA INDICADORS) 

La nau espacial Maven 
Al nostre planeta tenim atmosfera. L’atmosfera és la capa d’aire que ens permet respirar. 
El planeta Mart, actualment, no té atmosfera i els científics de la NASA volen saber quines van ser les causes que van fer que aquest 
planeta deixés de tenir atmosfera per convertir-se en un planeta com el que és ara. 
L'objectiu de la nau espacial Maven és esbrinar què va passar 
Aquesta nau la van llençar a l’espai  el dia 18 de novembre des de Cap Canaveral, a Florida, i farà un viatge de deu mesos fins a Mart. 
Quan hi arribi farà voltes al planeta, realitzarà fotografies i recollirà dades sobre la temperatura, la humitat i les radiacions solars. 
Els científics estudiaran  totes aquestes dades per  saber com és que aquest planeta va passar de tenir unes condicions semblants a les de 
la Terra, a ser un lloc fred, sec i inhòspit on no es pot viure. 
El doctor Michael Meyer és el cap d'investigació sobre Mart de la NASA, i assegura que abans Mart era un planeta apte per a la vida. Allí hi 
havia aigua, una humitat adequada i unes temperatures càlides. 
El Maven arribarà a Mart al setembre del 2014, i allí es trobarà amb dues naus espacials més, una d'Europa i una altra de Nord-Amèrica, 
que ja hi treballen recollint dades. 

 

 
 

 Cicle INICIAL 3  

Capacitat per 
formular 
preguntes 

Les qüestions o preguntes s’entenen, tot i que 
algunes poden presentar certa ambigüitat. 

Totes les preguntes s’entenen. La segona podria 
presentar certa ambigüitat. 

Identificar i 
integrar 
informació 
explícita i a 
inferir. 

Comença a redactar algunes qüestions sense 
ajustar-se a la literalitat del text. 

Les preguntes 1a, 3a i 5a es redacten de forma 
distanciada a la literalitat del text. 

. (Suposem que identifica informació explícita) 

Identifica informació explícita. La 5a i sobretot la 
3a ja es podrien apropar a la identificació 
d’informació implícita: s’han de relacionar 
conceptes del text per poder respondre-la. 

Identificar 
informació 
rellevant. 

Algunes de les qüestions se centren en la 
informació més rellevant. 

La 2a i 5a se centren directament en idees 
rellevants, d’acord amb la síntesi considerada 
com a criteri per avaluar aquest apartat (1). La 2a 
també es relaciona amb qüestions rellevants. 

Resumir el text. 

Les qüestions que planteja fan referència a 
diferent informació que no resulta gaire 
concentrada en un tema o aspecte. 

La informació per la de demanden les preguntes 
resulta bastant diversificada. 

Analitzar, 
opinar, valorar, 
... 

 No es detecta cap pregunta d’aquest tipus. 

(1) La síntesi considerada: “L’atmosfera possibilita la vida. Abans Mart en tenia, ara no. La NASA llença un coet per saber que ha passat” 

 
Valoració molt positiva considerant que es tracta d’una producció del cicle inicial. Sap plantejar veritables 
preguntes de forma molt correcta i ho fa en la majoria dels casos allunyant-se de la literalitat del text. Podem dir 
que identifica informació explícita bastant diversificada, i comença a relacionar fets i conceptes per a plantejar 
preguntes des d’un punt de vista diferent a la redacció del text. (TORNAR A TAULA INDICADORS) 
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CICLE MITJÀ, NIVELL 1 (TORNAR A TAULA INDICADORS) 

La nau espacial Maven 
Al nostre planeta tenim atmosfera. L’atmosfera és la capa de gasos que envolta el nostre planeta i ens permet respirar. Aquests gasos 
també ens protegeixen de la radiació ultraviolada i regulen la temperatura de la Terra.   
El planeta Mart, actualment, no té una atmosfera que permeti viure els humans, i els científics de la NASA volen saber quines van ser les 
causes que van fer que aquest planeta deixés de tenir una atmosfera semblant a la nostra per convertir-se en un planeta com el que és ara. 
Esbrinar què va passar és l'objectiu de la nau espacial Maven. 
Aquesta nau la van llençar a l’espai  el 18 de novembre des de Cap Canaveral, a Florida, i farà un viatge de deu mesos fins a Mart. Quan hi 
arribi farà voltes al planeta, realitzarà fotografies i recollirà totes les dades que pugui: temperatura, humitat, radiacions solars, etc. 
Els científics estudiaran  totes aquestes dades per  saber com és que aquest planeta va passar de tenir unes condicions semblants a les de 
la Terra, a ser un lloc fred, sec i inhòspit on no es pot viure. 
El doctor Michael Meyer és el cap d'investigació sobre Mart de la NASA, i assegura que abans Mart era un planeta apte per a la vida. Allí hi 
havia aigua, una humitat adequada i unes temperatures càlides. 
El Maven arribarà a Mart al setembre del 2014, i allí es trobarà amb dues naus espacials més, una d'Europa i una altra de Nord-Amèrica, 
que ja hi treballen recollint dades. 

 

 
 

 CM 1  

Capacitat per 
formular preguntes 

Majoritàriament planteja qüestions (substituint 
informació per proformes interrogatives o per 

mandats), tot i que  presentin problemes 
d’ambigüitat. 

Totes les qüestions han estat redactades, més o 
menys seguint aquesta tècnica. 

Identificar i integrar 
informació explícita i 
a inferir. 

Les qüestions estan redactades de forma molt 
propera a la literalitat d’una frase o fragment 
del text. I demanen per la informació que 
apareix a la frase o fragment que origina la 
pregunta. (Suposem que identifica informació 
explícita) 

Gairebé totes les preguntes es redacten de forma 
propera a les frases que originen les preguntes, 

Identificar 
informació rellevant. 

Les qüestions denoten que ha identificat algun 
fet o concepte relacionat amb la informació 
rellevant. 

El llançament de la nau i com era abans Mart es 
poden considerar fets relacionats amb idees 
rellevants  d’acord amb la síntesi considerada com 
a criteri per avaluar aquest apartat (1).  

Resumir el text. 

Les qüestions que planteja no resulten gaire 
diverses en quant a la informació que 
demanden. 

Tres preguntes se centren en el llançament de la 
nau 

Analitzar, opinar, 
valorar, ... 

 
No es detecta pregunta alguna per a la valoració o 
reflexió 

(1) La síntesi considerada: “L’atmosfera possibilita la vida. Abans Mart en tenia, ara no. La NASA llença un coet per saber que ha passat” 

 
Podem dir que identifica informació. Aquesta és sempre explícita. Massa preguntes concentrades en el 
llançament de la nau. No surt cap pregunta que se centri en alguna idea rellevant de forma completa. Sí que 
identifica conceptes i fets relacionats amb idees rellevants com el llançament de la nau, però no es reflecteix per 
a què la van llençar. Identifica el concepte d’atmosfera però no fa referència a les seves funcions. (TORNAR A 

TAULA INDICADORS) 
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CICLE MITJÀ, NIVELL 2 (TORNAR A TAULA INDICADORS) 

La nau espacial Maven 
Al nostre planeta tenim atmosfera. L’atmosfera és la capa de gasos que envolta el nostre planeta i ens permet respirar. Aquests gasos 
també ens protegeixen de la radiació ultraviolada i regulen la temperatura de la Terra.   
El planeta Mart, actualment, no té una atmosfera que permeti viure els humans, i els científics de la NASA volen saber quines van ser les 
causes que van fer que aquest planeta deixés de tenir una atmosfera semblant a la nostra per convertir-se en un planeta com el que és ara. 
Esbrinar què va passar és l'objectiu de la nau espacial Maven. 
Aquesta nau la van llençar a l’espai  el 18 de novembre des de Cap Canaveral, a Florida, i farà un viatge de deu mesos fins a Mart. Quan hi 
arribi farà voltes al planeta, realitzarà fotografies i recollirà totes les dades que pugui: temperatura, humitat, radiacions solars, etc. 
Els científics estudiaran  totes aquestes dades per  saber com és que aquest planeta va passar de tenir unes condicions semblants a les de 
la Terra, a ser un lloc fred, sec i inhòspit on no es pot viure. 
El doctor Michael Meyer és el cap d'investigació sobre Mart de la NASA, i assegura que abans Mart era un planeta apte per a la vida. Allí hi 
havia aigua, una humitat adequada i unes temperatures càlides. 
El Maven arribarà a Mart al setembre del 2014, i allí es trobarà amb dues naus espacials més, una d'Europa i una altra de Nord-Amèrica, 
que ja hi treballen recollint dades. 

 

 
 

 CM 2  

Capacitat per 
formular preguntes 

Les qüestions o preguntes s’entenen, tot i que 
algunes poden presentar certa ambigüitat. 

S’entenen totes. Potser la 2a pregunta tingui 
una redacció una mica forçada. 

Identificar i integrar 
informació explícita i 
a inferir. 

Comença a redactar algunes qüestions sense 
ajustar-se a la literalitat del text. 

La 1a i la 2a preguntes es redacten de forma 
distanciada a la literalitat del text. 

. (Suposem que identifica informació explícita) 

Sembla clar que identifica informació explícita. 
La 1a es podria apropar a la identificació 
d’informació implícita. 

Identificar 
informació rellevant. 

Algunes de les qüestions se centren en la 
informació més rellevant. 

La 1a se centra directament en una idea 
rellevant d’acord amb la síntesi considerada 
com a criteri per avaluar aquest apartat (1). 
Les tres últimes resulten massa concretes. 

Resumir el text. 

Les qüestions que planteja fan referència a 
diferent informació que no resulta gaire 
concentrada en un tema o aspecte. 

La informació no resulta gaire concentrada tot i 
que hi ha dues preguntes centrades en la nau. 

Analitzar, opinar, 
valorar, ... 

 No es detecta cap pregunta d’aquest tipus. 

(1) La síntesi considerada: “L’atmosfera possibilita la vida. Abans Mart en tenia, ara no. La NASA llença un coet per saber que ha passat” 

 
La redacció de les preguntes és molt correcta i comença a desprendre’s de la literalitat. Identifica informació 
explícita i comença a fer senzilles inferències (No podem viure sense atmosfera). Les preguntes demanden per 
informació bastant diversificada. No hem classificat aquesta producció en el nivell 3 de CM perquè creiem que li 
falten més qüestions que abordin directament idees rellevants. Sí identifica fets relacionats amb les idees 
rellevants (dia de llançament de la nau i dia d’arribada i tasques que ha de fer) (TORNAR A TAULA INDICADORS) 
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CICLE MITJÀ, NIVELL 3  (TORNAR A TAULA INDICADORS) 

La nau espacial Maven 
Al nostre planeta tenim atmosfera. L’atmosfera és la capa de gasos que envolta el nostre planeta i ens permet respirar. Aquests gasos 
també ens protegeixen de la radiació ultraviolada i regulen la temperatura de la Terra.   
El planeta Mart, actualment, no té una atmosfera que permeti viure els humans, i els científics de la NASA volen saber quines van ser les 
causes que van fer que aquest planeta deixés de tenir una atmosfera semblant a la nostra per convertir-se en un planeta com el que és ara. 
Esbrinar què va passar és l'objectiu de la nau espacial Maven. 
Aquesta nau la van llençar a l’espai  el 18 de novembre des de Cap Canaveral, a Florida, i farà un viatge de deu mesos fins a Mart. Quan hi 
arribi farà voltes al planeta, realitzarà fotografies i recollirà totes les dades que pugui: temperatura, humitat, radiacions solars, etc. 
Els científics estudiaran  totes aquestes dades per  saber com és que aquest planeta va passar de tenir unes condicions semblants a les de 
la Terra, a ser un lloc fred, sec i inhòspit on no es pot viure. 
El doctor Michael Meyer és el cap d'investigació sobre Mart de la NASA, i assegura que abans Mart era un planeta apte per a la vida. Allí hi 
havia aigua, una humitat adequada i unes temperatures càlides. 
El Maven arribarà a Mart al setembre del 2014, i allí es trobarà amb dues naus espacials més, una d'Europa i una altra de Nord-Amèrica, 
que ja hi treballen recollint dades. 

 

 
 

 CM 3  

Capacitat per 
formular 
preguntes 

Les qüestions o preguntes s’entenen, tot i que 
alguna pot presentar certa ambigüitat. 

Les qüestions s’entenen. L’ultima podria presentar 
un problema de comprensió. (“viatgi” x “arribi” 

Identificar i 
integrar 
informació 
explícita i a inferir. 

Redacta força qüestions sense ajustar-se a la 
literalitat o sintetitzant informació de diferents 
frases o paràgrafs. (Suposem que integra 
informació amb paraules pròpies) 
 

Totes s’aparten de la literalitat del text. 

Redacta qüestions que demanen per informació  
que s’ha d’inferir relacionant fets o conceptes del 
text, entre si o amb coneixements propis. 
(Suposem que  dedueix informació no explícita) 

La 1a i 2a requeririen relacionar fets exposats al 
text i per tant un senzill procés d’inferència. 

Identificar 
informació 
rellevant. 

La majoria de les qüestions se centren en les 
idees més rellevants. 

Tres se centren de forma directa en les idees 
rellevants d’acord amb la síntesi considerada com a 
criteri per avaluar aquest apartat (1) 

Resumir el text. 
Les qüestions que planteja fan referència a 
diferent informació que no resulta gaire 
concentrada en un tema o aspecte. 

Entenem que la diversitat d’informació identificada 
és patent. 

Analitzar, opinar, 
valorar, ... 

 No es detecta cap pregunta d’aquest tipus. 

(1) La síntesi considerada: “L’atmosfera possibilita la vida. Abans Mart en tenia, ara no. La NASA llença un coet per saber que ha passat” 

 
Les preguntes, de forma clara, ens indiquen que identifica i integra informació amb paraules pròpies. Localitza 
informació rellevant i associada a ella, i comença a relacionar fets i conceptes del text entre sí de forma que 
podem pensar que pot anar més enllà de la informació explícita. (TORNAR A TAULA INDICADORS) 
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CICLE SUPERIOR, NIVELL 1  (TORNAR A TAULA INDICADORS) 

La nau espacial Maven 
L’atmosfera és  la capa de gasos que envolta el nostre planeta i ens permet respirar. Està composta per oxigen, nitrogen, argó, diòxid de 
carbó i altres gasos. Aquests gasos són els que sustenten els processos de vida al nostre planeta ja que impedeixen el pas de la radiació 
ultraviolada i regulen la temperatura de la Terra evitant que les nits siguin massa gèlides i els dies extremadament càlids. 
El planeta Mart, actualment, no té una atmosfera que permeti viure els humans, i els científics de la NASA volen saber quines van ser les 
causes que van fer que aquest planeta deixés de tenir una  atmosfera semblant a la nostra per convertir-se en un planeta com el que és ara. 
Esbrinar què va passar és l'objectiu de la nau espacial Maven. 
Aquesta nau la van llençar a l’espai  el 18 de novembre de 2014, des de Cap Canaveral, a Florida, i farà un viatge de deu mesos fins a Mart. 
Quan hi arribi farà voltes al planeta, realitzarà fotografies i recollirà totes les dades que pugui: temperatura, humitat, radiacions solars, etc. 
Els científics estudiaran  totes aquestes dades per  saber com és que aquest planeta va passar de tenir unes condicions atmosfèriques 
semblants a les de la Terra, a ser un lloc fred, sec i inhòspit on no es pot viure. 
El doctor Michael Meyer és el cap d'investigació sobre Mart de la NASA, i assegura que abans Mart era un planeta apte per a la vida. Allí hi 
havia aigua, una humitat adequada i unes temperatures càlides. 
El Maven, quan arribi a Mart, es trobarà amb dues naus espacials més, una d'Europa i una altra de Nord-Amèrica, que ja hi treballen 
recollint dades. 

 

 
 

 CS 1  

Capacitat per 
formular 
preguntes 

Les qüestions o preguntes s’entenen, tot i que 
algunes poden presentar certa ambigüitat. 

S’entenen totes. No es detecta ambigüitat. La 
redacció propera al text pot restar ambigüitat. 

Identificar i 
integrar 
informació 
explícita i a 
inferir. 

Comença a redactar algunes qüestions sense 
ajustar-se a la literalitat del text. 

La majoria de preguntes es redacten de forma 
molt propera al text. La 2a comença a allunyar-se. 

. (Suposem que identifica informació explícita) Sembla clar que identifica informació explícita 

Identificar 
informació 
rellevant. 

Algunes de les qüestions se centren en la 
informació més rellevant. 

La 2a se centra en una idea rellevant d’acord amb 
la síntesi considerada com a criteri per avaluar 
aquest apartat (1). Les tres últimes resulten 
massa concretes. La 1a fa referència al concepte 
d’atmosfera més que a les seves funcions. 

Resumir el text. 

Les qüestions que planteja fan referència a 
diferent informació que no resulta gaire 
concentrada en un tema o aspecte. 

Tot i que la informació que demanda és massa 
concreta està bastant diversificada. 

Analitzar, 
opinar, valorar, 
... 

 No es detecta cap pregunta d’aquest tipus 

(1) La síntesi considerada: “L’atmosfera possibilita la vida. Abans Mart en tenia, ara no. La NASA llença un coet per saber que ha passat” 

 
La redacció de les preguntes és molt correcta però massa apegada al text. Entenem que identifica informació 
explícita, però la majoria resulta massa concreta i poc rellevant. En la qüestió 2a podríem pensar que comença 
a allunyar-se de la literalitat. (TORNAR A TAULA INDICADORS) 
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CICLE SUPERIOR, NIVELL 2  (TORNAR A TAULA INDICADORS) 

La nau espacial Maven 
L’atmosfera és  la capa de gasos que envolta el nostre planeta i ens permet respirar. Està composta per oxigen, nitrogen, argó, diòxid de 
carbó i altres gasos. Aquests gasos són els que sustenten els processos de vida al nostre planeta ja que impedeixen el pas de la radiació 
ultraviolada i regulen la temperatura de la Terra evitant que les nits siguin massa gèlides i els dies extremadament càlids. 
El planeta Mart, actualment, no té una atmosfera que permeti viure els humans, i els científics de la NASA volen saber quines van ser les 
causes que van fer que aquest planeta deixés de tenir una  atmosfera semblant a la nostra per convertir-se en un planeta com el que és ara. 
Esbrinar què va passar és l'objectiu de la nau espacial Maven. 
Aquesta nau la van llençar a l’espai  el 18 de novembre de 2014, des de Cap Canaveral, a Florida, i farà un viatge de deu mesos fins a Mart. 
Quan hi arribi farà voltes al planeta, realitzarà fotografies i recollirà totes les dades que pugui: temperatura, humitat, radiacions solars, etc. 
Els científics estudiaran  totes aquestes dades per  saber com és que aquest planeta va passar de tenir unes condicions atmosfèriques 
semblants a les de la Terra, a ser un lloc fred, sec i inhòspit on no es pot viure. 
El doctor Michael Meyer és el cap d'investigació sobre Mart de la NASA, i assegura que abans Mart era un planeta apte per a la vida. Allí hi 
havia aigua, una humitat adequada i unes temperatures càlides. 
El Maven, quan arribi a Mart, es trobarà amb dues naus espacials més, una d'Europa i una altra de Nord-Amèrica, que ja hi treballen 
recollint dades. 

 

 
 

 CS 2  

Capacitat per 
formular preguntes 

Les qüestions o preguntes s’entenen, tot i que 
alguna poden presentar certa ambigüitat. 

Totes les qüestions s’entenen. Es pot discutir si la 
pregunta 4a presenta un cert nivell d’ambigüitat. 

Identificar i integrar 
informació explícita i 
a inferir. 

Redacta força qüestions sense ajustar-se a la 
literalitat o sintetitzant informació de diferents 
frases o paràgrafs. (Suposem que integra 
informació amb paraules pròpies) 
 

La 1a i 3a tot i que no s’ajusten a la literalitat, 
difereixen poc del text. La resta de preguntes, és 
a dir, la majoria, s’aparten de la redacció del text. 

Redacta qüestions que demanen per informació  
que s’ha d’inferir relacionant fets o conceptes del 
text, entre si o amb coneixements propis. 
(Suposem que  dedueix informació no explícita) 

Entenen que la 2a, 4a i 5a demanen per 
informació a inferir. Tot i que la 5a requereix 
inferència senzilla. 

Identificar 
informació rellevant. 

La majoria de les qüestions se centren en les 
idees més rellevants. 

Gairebé totes se centren de forma directa en les 
idees rellevants, considerant la síntesi utilitzada 
com a criteri per avaluar aquest apartat (1) 

Resumir el text. 
Les qüestions que planteja fan referència a 
diferent informació que no resulta gaire 
concentrada en un tema o aspecte. 

Entenem que la diversitat d’informació identificada 
és patent. 

Analitzar, opinar, 
valorar, ... 

 

La pregunta 4a es podria considerar que 
requereix algun tipus de valoració o opinió. La 
qual cosa aproparia aquesta producció al nivell 3. 

(1) La síntesi considerada: “L’atmosfera possibilita la vida. Abans Mart en tenia, ara no. La NASA llença un coet per saber que ha passat” 

 
En conjunt la producció es valora de forma molt positiva. Hi ha preguntes que de forma clara ens indiquen que 
ha inferit informació i ha fet alguna reflexió. No la situem en el nivell 3 perquè no queda clar que expliciti totes 
les idees rellevants i perquè no es plantegen les preguntes en ordre per possibilitar un resum coherent. (TORNAR 

A TAULA INDICADORS) 
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CICLE SUPERIOR, NIVELL 3  (TORNAR A TAULA INDICADORS) 

La nau espacial Maven 
L’atmosfera és  la capa de gasos que envolta el nostre planeta i ens permet respirar. Està composta per oxigen, nitrogen, argó, diòxid de 
carbó i altres gasos. Aquests gasos són els que sustenten els processos de vida al nostre planeta ja que impedeixen el pas de la radiació 
ultraviolada i regulen la temperatura de la Terra evitant que les nits siguin massa gèlides i els dies extremadament càlids. 
El planeta Mart, actualment, no té una atmosfera que permeti viure els humans, i els científics de la NASA volen saber quines van ser les 
causes que van fer que aquest planeta deixés de tenir una  atmosfera semblant a la nostra per convertir-se en un planeta com el que és ara. 
Esbrinar què va passar és l'objectiu de la nau espacial Maven. 
Aquesta nau la van llençar a l’espai  el 18 de novembre de 2014, des de Cap Canaveral, a Florida, i farà un viatge de deu mesos fins a Mart. 
Quan hi arribi farà voltes al planeta, realitzarà fotografies i recollirà totes les dades que pugui: temperatura, humitat, radiacions solars, etc. 
Els científics estudiaran  totes aquestes dades per  saber com és que aquest planeta va passar de tenir unes condicions atmosfèriques 
semblants a les de la Terra, a ser un lloc fred, sec i inhòspit on no es pot viure. 
El doctor Michael Meyer és el cap d'investigació sobre Mart de la NASA, i assegura que abans Mart era un planeta apte per a la vida. Allí hi 
havia aigua, una humitat adequada i unes temperatures càlides. 
El Maven, quan arribi a Mart, es trobarà amb dues naus espacials més, una d'Europa i una altra de Nord-Amèrica, que ja hi treballen 
recollint dades. 

 

 
 

 CS 3  

Capacitat per 
formular preguntes 

Totes les qüestions o preguntes s’entenen 
perfectament i no hi ha marge per l’ambigüitat. 

Hem considerat que totes es podien entendre 
correctament, tot i que la 5a pot ser discutible. 

Identificar i integrar 
informació explícita i 
a inferir. 

Redacta força qüestions sense ajustar-se a la 
literalitat o sintetitzant informació de diferents 
frases o paràgrafs. (Suposem que integra 
informació amb paraules pròpies) 
 

En algunes no hi ha massa distància, però 
suposem que sí integra informació, i aquesta és la 
més rellevant: la resta d’indicadors ho confirma. 

Redacta qüestions que demanen per informació  
que s’ha d’inferir relacionant fets o conceptes del 
text, entre si o amb coneixements propis. 
(Suposem que  dedueix informació no explícita) 

La 1a i 5a les podríem entendre dins d’aquest 
tipus de qüestions. La 1a no requereix un gran 
nivell d’inferència, la resposta està al text. 

Identificar 
informació rellevant. 

Les qüestions denoten que identifica les idees 
més rellevants. I, si és possible, inclou  alguna 
secundària. 

Creiem que identifica totes d’acord amb la síntesi 
considerada com a criteri per avaluar aquest 
apartat (1). 

Resumir el text. 
Presenta les qüestions  en un cert ordre, de 
forma que les respostes correctes, amb els 
connectors adients, formarien el resum del text. 

A partir de les respostes correctes es podria 
conformar una síntesi molt correcta, d’acord amb 
la considerada  com a criteri (1) 

Analitzar, opinar, 
valorar, ... 

Realitza alguna pregunta que requereix algun 
tipus d’anàlisi, reflexió, opinió o valoració en 
relació a la informació del text. 

Entenem que la  5a es podria considerar dins 
d’aquestes que requereixen algun tipus de 
valoració o opinió. 

(1) La síntesi considerada: “L’atmosfera possibilita la vida. Abans Mart en tenia, ara no. La NASA llença un coet per saber que ha passat” 

 
La producció la valorem en el nivell 3 perquè entenem que identifica totes les idees rellevants i planteja les 
preguntes en un ordre del que es podria derivar un resum coherent. És veritat que podem trobar produccions 
amb preguntes més distanciades de la literalitat i amb un grau més alt d’inferència, però no és pot dir que 
aquest noi no sàpiga desprendre’s de la literalitat, ni inferir informació. En ocasions, depenent del tipus de text, 
no fa falta plantejar preguntes originals per a centrar-se en les idees rellevants de forma completa i ordenada. 
(TORNAR A TAULA INDICADORS) 
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3.2. Alguns comentaris sobre la taula d’indicadors i la seva utilització 

Hem intentat que els exemples de produccions dels alumes, triats per a il·lustrar 

cadascun del nivells d’assoliment de la competència, responguin de la manera més fidel 

possible a la totalitat dels indicadors que defineixen el nivell. Vindrien a ser una mena 

d’holotip que representa el nivell. 

Ara bé, quan analitzem el conjunt de produccions d’una classe serà difícil que totes elles 

es puguin assignar a un nivell determinat complint el 100% dels indicadors que el 

caracteritzen. No totes les produccions dels alumnes responen de manera tan clara a la 

columna d’indicadors que defineixen un nivell, en ocasions podem trobar característiques 

distribuïdes en mosaic. És a dir podem trobar produccions que, en diferents indicadors, 

ocupin caselles que no corresponen a la mateixa columna: al mateix nivell. 

També hem sentit l’impuls de classificar produccions, en relació a un indicador, entre dos 

caselles contigües perquè consideràvem que superava la primera i no arribava a assolir 

la segona. 

Una de les funcions de l’establiment de jerarquies d’indicadors és donar una major 

objectivitat a l’avaluació, però normalment això no sempre s’aconsegueix al cent per cent. 

A l’hora de valorar una producció és freqüent que un mateix mestre tingui dubtes per a 

classificar-la en una casella o altra i també és freqüent que quan intervenen varis mestres 

en la valoració de la mateixa producció hagi divergències d’opinions, encara que tots 

tinguin a la vista la taula d’indicadors. 

Les produccions que hem triat com a representatives de cadascun dels nivells, són les 

primeres que hem detectat, han estat triades del conjunt de produccions comparables 

que en aquests moments disposem, potser amb una mostra més gran de produccions es 

podria disposar d’exemples més representatius. De la mateixa manera, amb l’anàlisi d’un 

major nombre de produccions comparables, potser es podria modificar i millorar la taula 

d’indicadors, introduint de nous o realitzant diferents matisacions. 

 

 

 

4. Orientacions metodològiques 

L’activitat que proposem no es pot realitzar amb els alumnes a mode d’avaluació 

sumativa, si prèviament no han estat entrenats en el seu desenvolupament. 

És a dir, abans que es pugui proposar als alumnes com a una tasca estrictament 

avaluativa que ens informi del seu nivell de comprensió, els nois i noies hauran de tenir 

l’oportunitat de realitzar múltiples sessions d’E/A en les que, a més d’enfrontar-se a 

l’activitat guiats per la mestra, hauran pogut contrastar produccions dels companys, 

reflexionar sobre la qualitat de les seves, i contemplar de forma activa i reflexiva el 

modelatge del mestre en relació a un òptim desenvolupament de la tasca.  

En aquest sentit tornem a recordar que el conjunt d’accions del procediment d’avaluació 

constitueix un fragment d’una seqüència d’activitats d’E/A més amplia que nosaltres hem 

dissenyat amb l’objectiu d’entrenar i apropar els alumnes a la tasca, perquè entenguin 

realment que han de fer, que se’ls demana, i puguin progressar de forma adequada en la 

seva realització. Així doncs, serà necessari dedicar espais i moments, dins la 

programació mensual, a la implementació d’aquesta seqüència d’activitats d’E/A, 

que hem sistematitzat sota el nom de tallers de coavaluació de la comprensió lectora. 
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Per altra part, en el transcurs de la successió de les sessions d’E/A, sembla molt 

convenient que la mestra analitzi les produccions de l’alumnat, valori i registre  la seva 

evolució. Així les coses, la frontera entre activitat d’avaluació i activitat d’E/A es difumina. 

El tallers començaran amb el lliurament d’un text escrit als alumnes i amb la consigna de 

què han de fer mestres i plantejar a un company 5 preguntes sobre les idees més 

rellevants que conté el text. Cadascú ha de fer una lectura individual molt atenta, perquè 

és necessari que facin unes bones preguntes i que sàpiguen contestar les que rebran 

dels companys. 

A continuació la mestra realitzarà la presentació del text i tractarà d’ensenyar de forma 

explícita les estratègies adients per fer front a la seva lectura: hipòtesi sobre el seu 

contingut a partir del títol, de la maquetació i les possibles imatges; recordatori dels 

objectius de la lectura per adequar el com s’ha de llegir (identificar idees rellevants per a 

preguntar-les a un company); connexió amb experiències i coneixements propis; etc. 

Tots els nens i nenes de la classe, de forma individual, es posaran a treballar en silenci. 

La mestra animarà a llegir el text un mínim de dues vegades per a identificar allò que 

sigui més rellevant i transformar-lo en pregunta. Durant el transcurs de la lectura i el 

conseqüent plantejament de preguntes en un full dissenyat a l’efecte, es recordaran 

algunes estratègies de comprensió: identificació de les idees per paràgrafs, relectura, 

identificació de paraules que no s’entenen, deducció per context, o possibilitat de 

preguntar-la a la mestra per comentar-la amb els companys, etc. 

Plantejades les preguntes i realitzada una petita supervisió del seu redactat per assegurar 

que s’entenen perfectament, les intercanviaran amb la parella assignada per la mestra 

per a respondre-les. Els alumnes, segons les circumstàncies, podríem tenir el text al 

davant per a buscar informació que no recordin. 

Una vegada contestades es retornaran els fulls i cada alumne procedirà a la correcció de 

les respostes del company. Per últim, les parelles tindran una estona per negociar les 

correccions. 

En finalitzar la sessió la mestra recollirà les produccions dels alumnes per fer un primer 

anàlisi del tipus de preguntes que han sabut plantejar i triarà dos o tres exemples de cada 

classe: absurdes o mal plantejades, falses (frases literals), de resposta explícita i per 

pensar una mica més. 

En una sessió posterior, aquest conjunt de preguntes es presentaran als alumnes per a la 

seva discussió: estan bé o mal plantejades? Si estan mal, què hauríem de fer per 

plantejar-les bé? Són fàcils o difícils? La resposta la podem trobar al text? Què hem fet 

per contestar-les? Què hem fet per redactar-les?, etc. D’aquesta manera animarem els 

alumnes a reflexionar sobre les estratègies per a identificar informació, per a 

discriminar la rellevant, per a llegir entre línies i inferir informació no explícita, per a 

derivar preguntes, etc. 

Per acabar aquesta segona sessió, la mestra plantejarà les preguntes diana. És a dir les 

preguntes les respostes de les quals configuren la síntesi del text. Tractarà d’utilitzar la 

tècnica del modelatge i farà explícites els estratègies i reflexions que realitza per a 

construir aquestes preguntes. Els alumnes disposarem d’un petit temps per respondre 

cada pregunta. Després posaran en comú les respostes i també el com han pensat per 

contestar-les. D’aquesta manera tornarà a animar els alumnes a reflexionar sobre les 

seves estratègies i tindran ocasió de contrastar-les. 
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Seria convenient elaborar, de forma conjunta amb els alumnes, referents tipus cartell 

o mural amb la informació més important que pot ajudar a desenvolupar amb èxit 

l’activitat: Tipus de preguntes, característiques i com es construeixen. 

La coavaluació és un recurs metodològic per a l’ensenyament de la comprensió 

lectora que creiem molt potent a mig termini, ja que permet apropar els alumnes als 

objectius de comprensió lectora de forma més transparent i que se’ls representin d’una 

manera més efectiva, la qual cosa afavoreix l’autoregulació del progrés en el nivell de 

comprensió. I creiem que això és així perquè en les tasques de coavaluació, l’acció 

cognitiva en relació a la comprensió que requerim a l’alumne, a més de ser  més intensa i 

diversa, és fa més evident i resulta més observable que en les tasques clàssiques, en les 

que el mestre és el que planteja les preguntes.  

En efecte, l’alumne no s’ha de limitar a respondre, fent ús de la memòria o efectuant una 

cerca a través d’una relectura o, en alguns casos, realitzant alguna inferència 

d’informació no explícita. Els nois i noies no només són responsables d’oferir una 

resposta davant d’un estímul (pregunta). Ara també són responsables de controlar 

l’estímul, i en aquest joc de doble responsabilitat han d’identificar informació i entre ella la 

més rellevant, han de ser capaços de derivar una pregunta, d’entendre les relacions entre 

les preguntes i les respostes (no totes les preguntes resulten de l’omissió del subjecte, 

predicat o complement d’una frase). Han d’avançar en l’habilitat per a abstraure i integrar 

amb paraules pròpies informació i construir preguntes des d’un punt de vista diferent al 

del text; han de progressar en la capacitat per detectar i abstraure informació entre línies 

o implícita que apareix al text i preguntar per ella.  

Per a portar a terme aquests tallers de coavalució de la comprensió és convenient 

utilitzar textos de diferent tipologia. Tot i així hem de dir que resulten especialment 

interessants els textos expositius que desenvolupen els continguts de les diferents àrees 

curriculars, ja que en aquest cas els alumnes poden connectar  de forma clara aquesta 

activitats amb l’aprenentatge de tècniques d’estudi i el treball de la competència aprendre 

a aprendre. 


