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Iniciativa dels 30 minuts de lectura silenciosa a l’aula

  

1. Model d’enquesta 

El nostre centre ha posat en marxa aquest curs la iniciativa consistent en dedicar 30 minuts diaris a 
lectura en silenci. Aquesta activitat té dos objectius: millorar el gust per la lectura i millorar la 
comprensió lectora de tot l’alumnat. En aquest moment, ens agradaria conèixer la teva valoració 

global i sobretot els teus suggeriments.  

 
Contesta, sisplau, les següents preguntes:  
 
1. Indica el teu grup: _____ ____ i el teu sexe:  
 
                                       □ Noi            □ Noia. 
 
2. Puntua d’1 a 10 la iniciativa dels 30 minuts de lectura diària silenciosa a l’aula:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sé 
           

 
 
3. Ens pots fer algun suggeriment per a millorar aquesta iniciativa?  

 

 

 

2. Resultats de l’enquesta  contestada per l’alumnat d’ESO la 

setmana del 13 al 17 d’abril de 2015 

 

a) Pel que fa a les puntuacions 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO GLOBAL 

Nois 8 8 7 9 8 

Noies 8 9 9 9 8 

GLOBAL 8 9 8 9 8 



2 
 

Taula 1: Mediana de les puntuacions atorgades a la iniciativa dels 30 minuts de lectura diària 
silenciosa a l’aula, per nivell, per sexe i global. 
 

 La valoració que fa l’alumnat és força positiva (8 sobre 10). 

 La valoració que fan les noies és superior a la que fan els nois. 

 Només suspenen l’experiència un 5% de l’alumnat, tots nois:  la meitat de 1r d’ESO i 

l’altra meitat de 3r d’ESO. 

 Les noies que pitjor valoren l’experiència són les de 1r d’ESO. 

 Els nois que pitjor valoren l’experiència són els de 3r d’ESO. 

 

b) Pel que fa a les opinions expressades  

 1 ESO  2 ESO  3 ESO 4 ESO GLOBAL 

Llibres més interessants 24 15 31 18 21 

Més temps de lectura 11 13 21 9 14 

Poder triar l’idioma 0 13 5 15 8 

Silenci  18 2 2 0 7 

Taula 2: Suggeriments més freqüents expressats per l’alumnat i tant per cent que representa 

respecte de l’alumnat enquestat.  

 

 Davant d’una pregunta oberta ( Ens pots fer algun suggeriment per a millorar aquesta 

iniciativa?), la gran majoria dels suggeriments  es concentren en dues recomanacions: 
La varietat i l’interès dels llibres que tenen a la seva disposició i l’augment del temps de 

lectura. 

 La puntuació mediana que atorguen a la iniciativa les persones que reclamen llibres més 
interessants és la mateixa que atorga el conjunt de l’alumnat (8 sobre 10). En el cas de 

l’alumnat de 1r d’ESO és fins i tot superior (9 sobre 10).  

 L’alumnat accepta majoritàriament que NO es pugui triar l’idioma de lectura. 

 La manca de silenci durant la lectura és una queixa que es concentra a 1r d’ESO i 

assoleix valors importants.  

 Les queixes per l’incompliment per part del professorat de l’horari acordat (no llegeixen, 

ho fan en una hora que no toca, etc.) es concentren a 1r d’ESO. 

 Alguns suggeriments puntuals, però interessants: Crear un club de lectura, poder agafar 
llibres de la biblioteca, llegir abans del pati (es perd molt de temps quan és després del 
pati). 


