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PRESENTACIÓ 

 

La comprensió lectora és una de les habilitats més importants que l’alumnat pot 
adquirir a mesura que progressa en els primers anys d’escolarització. És la 
base per adquirir tots els altres coneixements i pot servir tant per a propòsits 
lúdics com per a l’enriquiment personal, ja que proporciona des de la infància la 
capacitat de participar de ple en la comunitat a què es pertany i, per extensió, 
en la societat en general. Així doncs, per al desenvolupament social i econòmic 
d’una nació en la societat global actual, és essencial que la població tingui un 
nivell competent d’habilitat lectora. 
 
La informació concreta sobre la capacitat lectora de l’alumnat permet als 
investigadors i als responsables de l’elaboració de polítiques educatives 
disposar dels elements necessaris per a millorar-ne els nivells. Per tal de 
millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectura a nivell mundial, la IEA 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 
estableix que la competència lectora (proves PIRLS, d’Estudi Internacional de 
Progrés en Comprensió Lectora) és un component fonamental del cicle regular 
d’estudis, on també s’inclouen les matemàtiques i les ciències (proves TIMSS). 
Amb l’estudi PIRLS 2016 s’avaluarà, per quarta vegada, el nivell de comprensió 
lectora de l’alumnat de quart curs d’educació primària. PIRLS 2016 representa 
una oportunitat única d’obtenir, a nivell internacional, dades comparatives sobre 
la capacitat lectora dels nens i nenes. D’altra banda, proporciona informació 
detallada sobre el suport familiar a la lectura i sobre el seu ensenyament als 
centres docents. 
 
El número 34 de la col·lecció ‘Documents’ que publica el Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya va especialment dirigit als 
mestres d’educació primària. El seu objectiu és donar a conèixer les proves de 
comprensió lectora PIRLS, a través dels textos i les preguntes utilitzats en els 
seus estudis. Per això es reuneixen en aquest volum tots els textos i preguntes 
que l’IEA ha fet públics de les edicions del 2006 i del 2011, amb la voluntat que 
proporcionin als mestres uns models que els ajudin a reflexionar i a millorar les 
seves activitats d’ensenyament i d’avaluació de la comprensió lectora. 
 
El document s’estructura en quatre capítols. En el primer, la introducció, es 
presenten breument els fonaments generals de l’estudi PIRLS. En el segon, 
s’inclou una síntesi del marc conceptual PIRLS 2016, publicat per la IEA. En el 
tercer, s’agrupen els textos i els ítems alliberats de les edicions PIRLS 2006 i 
2011. Són quatre textos aplicats el 2006 i quatre més aplicats el 2011. En el 
quart, es proporcionen els criteris de correcció de les preguntes obertes. Cada 
un dels textos s’acompanya d’un quadre on es recull el nombre de paraules de 
cada text, els processos de comprensió lectora avaluats en cada pregunta, el 
tipus de pregunta, la resposta correcta a la pregunta, el percentatge d’encerts 
obtinguts per l’alumnat d’Espanya i la mitjana internacional del percentatge 
d’encerts.   
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1. Característiques generals de l’estudi PIRLS 
 
L’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA), 
fundada el 1959, té la finalitat de fer un seguiment de l’efectivitat dels 
processos d’ensenyament i aprenentatge dels sistemes educatius d’arreu del 
món, a més d’avaluar els aprenentatges des d’una perspectiva diagnòstica. 
Com a organisme internacional, la IEA entén que la diversitat de filosofies i 
models permet que cada país pugui aprendre dels altres, i per això ofereix un 
instrument per a l’anàlisi de les polítiques efectives i la influència que tenen en 
el desenvolupament de l’ensenyament. 
 
En aquest sentit, els objectius principals de la IEA són:  
 

 Fer un seguiment internacional de resultats educatius. 

 Establir objectius i estàndards per a la millora educativa. 

 Promoure reformes curriculars dins dels sistemes educatius. 

 Millorar l’ensenyament i l’aprenentatge mitjançant la investigació. 

 Realitzar estudis complementaris, com ara el seguiment de l’equitat. 

 Formar docents i investigadors en l’àmbit de l’avaluació en educació. 
 
L’Avaluació PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study, traduït en 
català com a Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora) és un 
estudi de la IEA que avalua la comprensió lectora. En el context de la definició 
de les competències bàsiques, PIRLS se centra en tres aspectes de la 
comprensió lectora: els propòsits de la lectura, els processos de comprensió i, 
finalment, els comportaments i les actituds envers la lectura. L’aplicació de 
PIRLS en cicles de cinc anys (2001, 2006, 2011, 2016...) permet dur a terme el 
seguiment de tendències, ja que cada avaluació es vincula a les avaluacions 
precedents. 
 
A nivell estatal, l’Avaluació PIRLS està coordinada per l'Institut Nacional 
d’Avaluació Educativa (INEE), del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports 
(MECD), mentre que l’aplicació a Catalunya és coordinada pel Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE), del Departament d’Ensenyament. 
 
 
1.2. Països participants a PIRLS 
 
A PIRLS hi participen diferents països i territoris del món (taula 1.1), els quals 
tenen necessitats, objectius i expectatives diferents en l’àmbit educatiu. Tot i 
així, PIRLS duu a terme un estudi previ per tal de poder avaluar el contingut 
comú dels currículums dels països i territoris participants. A PIRLS 2016, hi 
participen 50 països: 
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Taula 1.1 - Països participants a PIRLS 2016 
 

Alemanya 
Anglaterra 
Aràbia Saudita 
Argentina 
Austràlia 
Àustria 
Azerbaidjan 
Bahrain 
Bèlgica 
Botswana 

Bulgària 
Canadà 
Dinamarca 
Egipte 
Emirats Àrabs 
Eslovàquia 
Eslovènia 
Espanya 
EEUU 
Finlàndia 

França 
Geòrgia 
Hong Kong 
Hongria 
Iran 
Irlanda 
Irlanda del Nord 
Israel 
Itàlia 
Jordània 

Kazakhstan 
Kuwait 
Lituània 
Malta 
Marroc 
Noruega 
Nova Zelanda 
Oman 
Països Baixos 
Polònia 

Portugal 
Qatar 
República Txeca 
Rússia 
Singapur 
Sud-àfrica 
Suècia 
Trinitat i Tobago 
Xile 
Xina (Taipei) 

  
A més a més, en el cicle PIRLS 2016 algunes comunitats autònomes 
d’Espanya, entre elles Catalunya, han ampliat la mostra d’alumnes per obtenir 
estadístiques representatives del seu territori. És la primera vegada que 
Catalunya participa a PIRLS amb una mostra ampliada. 
 
Per establir la mostra d’alumnes, PIRLS selecciona els que cursen l’equivalent 
al quart curs d’educació primària, independentment de l’edat que tinguin, ja que 
l’eix de la comparació entre països i territoris és el nombre d’anys 
d’escolarització formal i l’adquisició del currículum. PIRLS va escollir aquesta 
població d’alumnes perquè el quart curs d’educació primària és un moment 
important de transició en el desenvolupament dels infants com a lectors. 
Generalment en aquest curs, els alumnes han après a llegir i es troben en un 
moment en què comencen a llegir per aprendre. 
  
Convé tenir en compte que ni Espanya ni cap comunitat autònoma no 
participen en la modalitat PIRLS d’educació secundària obligatòria (alumnes de 
segon curs d’ESO) perquè aquesta etapa és coberta per l’avaluació PISA. 
 
 
1.3. Descripció de la prova 
 
Els quaderns dels alumnes consten de dos textos d’avaluació d’unes 800 
paraules cada un. Cada text té de 12 a 15 ítems.  
  
PIRLS usa textos que valoren l’experiència lectora (literaris) o bé l’adquisició i 
l’ús de la informació (informatius), que són els dos propòsits de la lectura.  
 
Els textos que s’usen per avaluar els quatre processos de comprensió lectora 
no són tots iguals, sinó que poden variar en característiques com la longitud, la 
complexitat sintàctica, l’abstracció d’idees i l’estructura organitzativa. De fet, la 
naturalesa del text pot tenir un impacte substancial en la dificultat de les 
preguntes que es plantegen. Els percentatges d’ítems que PIRLS  destina a 
cada un dels quatre processos de comprensió lectora es mostren a la taula 1.2. 
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Taula 1.2 - Percentatge d’ítems de cada procés de comprensió lectora 
 

 
Procés de comprensió lectora 
 

Percentatge d’ítems  

Localitzar i obtenir informació explícita 20% 
Fer inferències directes 30% 
Interpretar i integrar idees i informació 30% 
Avaluar i analitzar el contingut i els elements 
textuals 

20% 

  
Els ítems poden ser d’opció múltiple (que normalment puntuen 1 punt) o de 
resposta oberta (que puntuen 1, 2 o 3 punts segons la dificultat de la resposta). 
Del total de punts, una meitat prové dels ítems d’opció múltiple i l’altra meitat, 
dels ítems de resposta oberta. Cada alumne disposa de 40 minuts per llegir i 
contestar els ítems de cada un dels textos, amb un descans entre els dos 
textos. 
 
Els ítems d’opció múltiple consten d’un enunciat (part inicial que defineix la 
tasca) i de quatre opcions de resposta, una de les quals és la correcta mentre 
que les altres tres són distractors (respostes incorrectes que es basen en errors 
habituals). Les respostes obertes demanen l’explicació d’un fenomen o la 
interpretació d’informació d’acord amb el coneixement previ i la lectura, i es 
fixen en el procés de comprensió avaluat i no en l’habilitat per escriure. 
 
El comportament i les actituds envers la lectura s’avaluen a partir del 
qüestionari de l’alumne, que té preguntes sobre el mateix alumne, el seu centre 
educatiu, la lectura fora de l’escola, l’ús de la biblioteca, l’aprenentatge de la 
lectura i les actituds envers la lectura. El temps necessari per llegir i contestar 
les preguntes del qüestionari és d’entre 15 i 30 minuts. 
  
Complementàriament, l’equip directiu del centre educatiu, el tutor del grup-
classe que participa a PIRLS i les famílies dels alumnes també participen a 
PIRLS responent uns qüestionaris de context que pretenen valorar quins 
comportaments i quines actituds es manifesten envers la lectura dels infants. 
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2. SÍNTESI DEL MARC CONCEPTUAL DE PIRLS 2016 
 
Aquest marc conceptual és una traducció i síntesi del document elaborat per 
Ina V.S. Mullis i Michael O. Martin (eds.), PIRLS 2016 Assessment Framework, 
publicat per TIMSS & PIRLS International Study Center, IEA,  el 2015 (segona 
edició). Per agilitzar la lectura del marc conceptual, no s’hi inclouen les 
referències bibliogràfiques, que es poden consultar a la font original. 
 
 
2.1. Introducció: seguiment de la tendència en l’assoliment de la 
comprensió lectora 
 
La IEA fa més de 50 anys que duu a terme, de manera regular, avaluacions a 
nivell internacional de competència lectora i dels factors associats en 
l’adquisició d’aquesta competència.  
 
La IEA és una cooperativa internacional independent, formada per centres i 
agències d’investigació i avaluació educativa, fundada l’any 1959 amb l’objectiu 
de realitzar estudis comparatius sobre polítiques i pràctiques educatives en 
diversos països del món. 
 
L’avaluació Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora (PIRLS) es 
va iniciar l’any 2001, com a successor de l’estudi de la IEA sobre competència 
lectora de l’any 1991 (Reading Literacy Study). PIRLS és un estudi que es duu 
a terme cada 5 anys i que avalua la comprensió lectora dels alumnes de quart 
curs d’educació formal (quart curs d’educació primària en el cas de Catalunya i 
d’Espanya). Es duu a terme en aquest nivell educatiu perquè es considera que 
és un moment de transició important en el desenvolupament dels infants com a 
lectors ja que, com a norma general, ja han après a llegir i ara utilitzen la 
lectura per aprendre. PIRLS completa els estudis de la IEA amb l’avaluació 
Estudi Internacional de Tendència en Matemàtiques i Ciències (TIMSS), que 
també s’aplica als alumnes de quart curs d’educació primària.  
 
Cal tenir en compte que, a partir de l’any 2011, l’alumnat que ha participat en 
l’avaluació PIRLS o TIMSS, en alguns països, és de cinquè i sisè curs 
d’educació formal, ja que es tracta de països on la major part dels alumnes de 
quart curs encara estan desenvolupant les habilitats fonamentals de la lectura.  
 
PIRLS 2016 és la quarta avaluació en l’actual sèrie de seguiment, després de 
PIRLS 2001, 2006 i 2011. A PIRLS 2016 participen més de 60 països i regions, 
així com entitats i empreses que es dediquen a fer avaluacions comparatives. 
Els països participants des de l’any 2001 tindran l’oportunitat d’avaluar el 
progrés en competència lectora a través de quatre moments: 2001, 2006, 2011 
i 2016.  
 
PIRLS inclou en l’avaluació un qüestionari per a l’escola, un per al mestre i un 
per a  l’alumne. A més a més, PIRLS 2001 va ser pionera a incloure l’enquesta 
Aprendre a llegir (Learning to Read Survey), un qüestionari que ha de ser 
completat pels pares o mares dels alumnes o els seus tutors legals. També  va 
incorporar l’Enciclopèdia PIRLS, formada per capítols escrits per cada un dels 



Consell Superior d’Avaluació                     PIRLS 2016. Síntesi marc conceptual. Ítems alliberats 

 

9 
 

països participants on es descriuen les seccions del currículum i del pla 
d’estudis que afecten la competència lectora i el model d’ensenyament.  
 
PIRLS 2016 representa el canvi més significatiu dels cicles de PIRLS que s’han 
dut a terme fins a dia d’avui, ja que inclou dues noves avaluacions de 
comprensió lectora: PIRLS Literacy (abans anomenada PrePIRLS) i ePIRLS. 
 
PIRLS Literacy  
 
L’avaluació PIRLS Literacy té el mateix objectiu que PIRLS, és a dir, avaluar la 
competència lectora, però té un grau de dificultat menor. El propòsit de PIRLS 
Literacy és proporcionar un millor instrument per mesurar l’extrem inferior de 
l’escala de nivells d’assoliment de la competència lectora. D’aquesta manera, 
els països on l’alumnat de quart curs està desenvolupant les habilitats 
fonamentals de lectura, poden participar a PIRLS Literacy i obtenir, així, els 
resultats comparatius en la mateixa escala de rendiment que PIRLS: PIRLS 
Literacy i PIRLS 2016 comparteixen alguns ítems, fet que permet vincular les 
dues avaluacions i, per tant, comparar-les directament.  
 
Segons el desenvolupament educatiu del país i el nivell de lectura dels 
alumnes, els països poden participar en una o en ambdues avaluacions 
(PIRLS, PIRLS Literacy). Una manera de fer-ho seria participar a PIRLS 
Literacy amb el quart curs i a PIRLS amb el sisè curs.  
 
ePIRLS 
 
L’avaluació ePIRLS és una avaluació innovadora sobre la lectura en línia que 
ha estat dissenyada per donar informació rellevant sobre com els alumnes 
desenvolupen les seves habilitats en l’era de la informació. La lectura a través 
d’internet està creixent i s’ha convertit en el recurs més important mitjançant el 
qual els alumnes obtenen informació. Internet s’està convertint, també, en una 
font on els alumnes poden obtenir informació addicional d’algunes matèries 
escolars. Per això, arreu del món, s’està començant a subratllar la importància 
de desenvolupar les competències i les habilitats de lectura en línia, com per 
exemple la lectura de textos informatius.  
 
ePIRLS, doncs,  avalua la competència lectora amb l’ordinador. Per fer-ho, se 
simula un entorn interactiu en línia, amb pàgines web a través de les quals 
l’alumnat pot navegar i dur-hi a terme unes cerques i unes tasques 
relacionades amb matèries escolars, com ara les ciències i els temes socials.1 
 
 
2.1.1. Actualització del marc conceptual de PIRLS 2016 per a l’avaluació 
de la competència lectora 
 
PIRLS avalua el rendiment en la comprensió lectora dels alumnes entorn a dos 
propòsits globals de la lectura, que es troben presents en la major part de les 
lectures que han pogut fer els infants al llarg de la seva vida, tant dins com fora 
de l’escola: 
                                                      
1
 Catalunya no participa ni a l’estudi PIRLS Literacy ni a ePIRLS. 



Consell Superior d’Avaluació                     PIRLS 2016. Síntesi marc conceptual. Ítems alliberats 

 

10 
 

 

 La lectura com a experiència lectora. 

 La lectura per adquirir informació i fer-ne ús. 
 
Les avaluacions de PIRLS integren quatre tipus de processos de comprensió, a 
l’entorn de cada un dels dos propòsits de la lectura: 
 

 Localitzar i obtenir informació explícita. 

 Fer inferències directes. 

 Interpretar i integrar idees i informació. 

 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals. 
 
El marc conceptual de PIRLS s’actualitza en cada cicle d’avaluació per poder 
introduir noves idees i actualitzar la informació sobre els plans d’estudi, les 
normatives, els marcs legals i els models d’ensenyament dels diferents països 
participants.   
 
 

2.1.2. Dades rellevants sobre les variables de context per a l’aprenentatge 
de la competència lectora 
 
Tal com s’ha dit, per poder fer una bona interpretació contextualitzada dels 
resultats del rendiment en competència lectora, PIRLS recull informació 
addicional de context sobre com s’estructuren les oportunitats educatives i els 
factors que influeixen en aquestes oportunitats. Aquestes dades inclouen 
informació sobre: les polítiques curriculars referents a la competència lectora i 
l’organització del sistema educatiu entorn de l’aprenentatge de la lectura; 
l’entorn d’aprenentatge a la llar de cada alumne que participa a l’estudi; el clima 
d’aula, els recursos de l’escola i les estratègies d’ensenyament aplicades a les 
aules.  
 
Per fer-ho es treballa amb dos instruments diferents: l’Enciclopèdia PIRLS i els 
qüestionaris de context. L’Enciclopèdia PIRLS s’ha publicat en cada un dels 
cicles d’avaluació des del 2001.  Està formada per un capítol escrit per cada un 
dels països que participa a PIRLS, on es resumeixen l’estructura del sistema 
educatiu i del pla d’estudis referent a l’ensenyament de la lectura durant 
l’educació primària o les polítiques relacionades amb l’ensenyament de la 
lectura (per exemple, la formació de docents, els materials d’ensenyament, les 
avaluacions, etc.). D’altra banda, hi ha els qüestionaris de context. En aquest 
cas, es demana als alumnes, als seus pares i mares, als seus mestres i als 
directors de les escoles que completin qüestionaris sobre l’aprenentatge de la 
lectura a la llar, a l’escola i en el context de l’aula. L’enquesta emplenada pels 
pares i/o tutors de l’alumne (Aprendre a llegir) és important, ja que proporciona 
informació valuosa sobre el suport que reben els alumnes a la llar per a 
l’alfabetització primerenca i sobre l’aprenentatge de la lectura i l’experiència 
que en tenen. El qüestionari de l’alumne també conté una sèrie de preguntes 
relacionades amb les actituds dels alumnes envers la lectura i quins són els 
seus hàbits lectors.  
 



Consell Superior d’Avaluació                     PIRLS 2016. Síntesi marc conceptual. Ítems alliberats 

 

11 
 

En resum, la propera avaluació PIRLS 2016 recollirà dades sobre la varietat 
d’activitats i experiències referents als contextos d’aprenentatge de la lectura 
següents:  
 

 Nacional i comunitari 

 Llar 

 Escola 

 Aula  

 Alumnes 
 
 
2.2. Marc conceptual de la competència lectora 
 
PIRLS es basa en un concepte ampli del que significa habilitat per llegir: noció 
que inclou la destresa de reflexionar sobre allò que està escrit i utilitzar-ho com 
a instrument per aconseguir objectius individuals i socials. És el que es coneix 
com a “llegir per actuar”.2 Aquest punt de vista és cada cop més rellevant en la 
societat actual, on s’està donant una gran importància a la capacitat dels 
alumnes per fer servir la informació que obtenen a través de la lectura.  
 
 
2.2.1. Definició de competència lectora 

 
La definició que ha fet PIRLS de la competència lectora parteix de l’estudi de la 
IEA del 1991, en què es va definir aquesta competència com “l’habilitat de 
comprendre i utilitzar les formes lingüístiques requerides per la societat i/o 
valorades per l’individu”. Amb les successives avaluacions s’ha anat elaborant 
una definició que, tot i que pot ser aplicable a totes les edats, fa referència 
explícita a diferents aspectes de l’experiència lectora dels infants i a la 
importància de la lectura a l’escola i a la vida quotidiana.  
 
Per a PIRLS 2016, la definició de competència lectora és la següent:  
 

 
La competència lectora és l’habilitat per comprendre i utilitzar aquelles formes 
lingüístiques requerides per la societat i/o valorades per l’individu. Els joves 
lectors són capaços de construir significats i de crear coneixement a partir de 
textos que es troben en una àmplia varietat de formes. Llegeixen per aprendre, 
per participar en les comunitats de lectors de l’àmbit escolar i de la vida 
quotidiana, i llegeixen per gaudir. 
 

 
 
 
 
 
                                                      
2
 En la versió original del document, aquest concepte és “reading to do”, que s’hauria de traduir 

literalment per “llegir per fer”. És a dir, que es conceptualitza la lectura com l’acció de construir, 
de donar existència.  
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2.2.2. Informació general sobre el marc conceptual per a l’avaluació PIRLS 
de competència lectora 
 
Basant-se en els propòsits i els processos de comprensió lectora, el marc 
conceptual de PIRLS  proporciona la base per dur a terme l’avaluació en 
competència lectora, tant per a PIRLS 2016, com per a PIRLS Literacy i per a 
ePIRLS. El marc conceptual de PIRLS, doncs, se centra en els dos propòsits 
generals de la lectura: l’experiència literària i l’obtenció i l’ús de la informació. 
Els dos propòsits s’atribueixen a l’activitat lectora de la major part de joves, tant 
fora com dins de l’escola. De la mateixa manera, també s’hi integren els quatre 
processos de comprensió que s’inclouen dins de cada un dels dos propòsits de 
la lectura, que són: localitzar i recuperar informació explícita, fer inferències 
directes, interpretar idees i informació, i avaluar i criticar el contingut i els 
elements textuals (taula 2.1).  
 
Taula 2.1 - Propòsits de lectura i processos de comprensió per a 
l’avaluació de la competència lectora PIRLS 
 

Propòsits de lectura   

Experiència literària 

Obtenció i ús d'informació 

  

Processos de comprensió  

Localitzar i obtenir informació explícita 

Fer inferències directes 

Interpretar i integrar idees i informació  

Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals 

 
Cal assenyalar que, si bé PIRLS examina els processos de comprensió lectora 
i els propòsits de lectura, aquests propòsits i processos no funcionen de 
manera aïllada als contextos en què els alumnes aprenen i viuen. Per això, 
aquests dos aspectes constitueixen la base de la prova escrita, mentre que les 
conductes i actituds davant de la lectura es pregunten en el qüestionari de 
l’alumne i és a partir d’aquí que s’avaluen.  
 
Tot i que els propòsits de lectura i els quatre processos de comprensió formen 
les bases per avaluar PIRLS, hi ha algunes diferències en l’èmfasi que es dóna 
a cada bloc, amb el diferent percentatge d’ítems que s’hi destina (vegeu la taula 
2.2).  
 
Taula 2.2 - Percentatge d’ítems dedicats a cada propòsit de lectura i a 
cada procés de comprensió per a l’avaluació de la competència lectora 
PIRLS 
 

Propòsits de lectura    

Experiència literària 50% 

Obtenció i ús d'informació 50% 
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Processos de comprensió   

Localitzar i obtenir informació explícita 20% 

Fer inferències directes 30% 

Interpretar i integrar idees i informació  30% 

Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals 20% 

 
Propòsits de lectura 
 
La competència lectora està directament relacionada amb les raons per les 
quals les persones llegeixen. A grans trets, aquestes raons abasten des de la 
lectura per plaer i l’interès personal, la lectura per a l’aprenentatge i la lectura 
per a la participació en la societat. En el cas dels nous lectors, l’èmfasi se situa 
en les dues primeres raons.  
 
L’avaluació PIRLS es focalitza en dos d’aquests propòsits —interès o plaer per 
la lectura i la lectura com a aprenentatge— i conté una proporció equivalent de 
material per avaluar cada un dels propòsits. 
 
En l’avaluació PIRLS s’utilitzen uns textos que es classifiquen segons els 
propòsits definits en la competència lectora. A cada un d’aquests textos 
l’acompanyen unes preguntes per abordar aquests propòsits. D’aquesta 
manera, els textos classificats com a informatius aniran acompanyats de 
preguntes sobre informació continguda en el text, mentre que els classificats 
com a literaris tindran preguntes referides a l’aspecte literari, com ara els 
esdeveniments de la trama, els personatges i l’ambientació. Igualment, 
s’associa un cert tipus de text a un propòsit. Així, l’experiència literària 
generalment es relacionarà amb la lectura de ficció, mentre que la lectura com 
a obtenció i utilització d’informació anirà més associada a articles informatius i a 
textos instructius.  
 
Per a la selecció de textos de les avaluacions PIRLS es presenta una àmplia 
gamma de tipus de textos, que responen als diferents propòsits de la lectura. 
La finalitat és crear una experiència lectora per als alumnes participants en la 
prova que s’assembli a les experiències lectores autèntiques que poden tenir 
en altres contextos.  
 
Taula 2.3 - Resum dels propòsits de lectura 
 

La lectura com a 
experiència literària 

Per gaudir de la lectura i del llenguatge en si, el lector ha de valer-se 
del text per tal d’implicar-se en esdeveniments, entorns, accions, 
conseqüències, personatges, ambients i sentiments ficticis. 

Per apreciar i comprendre la lectura, el lector ha de transferir al text 
les seves pròpies experiències, sentiments, apreciació del llenguatge 
i coneixement de les formes literàries. Per als lectors joves, de fet, la 
literatura pot oferir l’oportunitat d’explorar situacions i sentiments 
nous. 

En l’avaluació PIRLS, el text que s’empra és la ficció narrativa, ja que 
a causa de la diversitat curricular i cultural dels països participants, 
incloure un cert tipus de text literari pot comportar certes dificultats 
(per exemple, la traducció de poesia). 
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La lectura com a ús i 
obtenció d’informació 

Els textos informatius tenen una àmplia varietat de funcions. Tot i que 
la seva funció principal és proporcionar informació, poden tenir 
diferents objectius, com per exemple les explicacions directes de fets 
o passos per dur a terme una tasca. També hi ha textos informatius 
que poden ser subjectius. 

El lector ha de poder desenvolupar un esperit crític per formar-se la 
seva pròpia opinió i judici de valor d’un text informatiu. Els autors 
poden optar per transmetre els fets a través d’un resum expositiu, un 
assaig persuasiu o un argument equilibrat. 

Per poder abordar millor les diverses funcions dels textos, la 
informació pot ser presentada en formats diferents, variant-ne el 
contingut, l’organització i la forma. 

Els textos informatius que s’utilitzen a l’avaluació PIRLS (i ePIRLS) 
volen reflectir l’experiència de la lectura de textos informatius dels 
alumnes, tant dins com fora de l’escola. Els ítems han estat escrits 
per autors que escriuen per a un públic jove i volen representar els 
textos informatius que llegeixen els alumnes dels països participants. 

 
Processos de comprensió 
 
Els lectors generen significats de maneres diferents: localitzen i obtenen idees 
específiques, fan inferències, interpreten i integren informació i idees o bé 
analitzen i avaluen característiques dels textos. Més enllà d’aquests processos, 
se situen les estratègies i processos metacognitius, que permeten al lector 
comprovar el seu grau de comprensió i ajustar la seva manera d’enfrontar-se al 
text. Per altra banda, els coneixements i experiències amb les que compten els 
lectors els proporcionen una comprensió del llenguatge, del text i del món, a 
través de la qual filtren la comprensió del text.  
 
En l’estudi PIRLS es tenen en compte quatre processos de comprensió, que  
s’utilitzen com a base per al desenvolupament de les preguntes que 
acompanyen els textos presentats als alumnes. La prova conté una varietat de 
combinacions de preguntes, on cada una  avalua un dels processos, fet que 
permet als alumnes demostrar una gamma àmplia d’habilitats i destreses per 
construir significat a partir dels textos escrits. 
 
Localitzar i obtenir informació explícita 
El lector no sempre posa el mateix grau d’atenció a la informació explícita del 
text, que varia segons el seu interès. Per exemple, algunes idees li poden 
generar certa atenció i concentració particular, o bé d’altres idees poden 
confirmar o contradir les prediccions que ell mateix fa del significat del text. A 
més, els lectors sovint necessiten obtenir informació explícita del text amb 
l’objectiu de respondre a una pregunta o comprovar el grau de comprensió 
d’algun aspecte del significat del text. Per localitzar i recuperar informació 
explícita del text, els lectors utilitzen diverses estratègies amb l’objectiu de 
trobar i comprendre el contingut que és rellevant per respondre la pregunta 
plantejada (vegeu la taula 2.4). 
 
Fer inferències directes 
Quan els lectors llegeixen, construeixen el significat del text i fan inferències 
sobre les idees i la informació que no s’indica explícitament en el text. Això els 
permet aprofundir en el text i resoldre els buits que hi poden trobar. Algunes 
d’aquestes inferències són senzilles i directes, és a dir, poden ser idees que es 
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troben explícitament en el text, però el que no hi ha és la connexió entre elles i, 
per tant, aquesta connexió haurà de ser inferida pel lector (vegeu la taula 2.4).  
 
Interpretar i integrar idees i informació 
Quan el lector interpreta el text, ho fa més enllà del significat concret de les 
frases o les oracions. A l’hora de fer aquesta interpretació i integració 
d’informació, sovint necessita fer ús de la seva forma de comprendre el món i 
d’establir connexions implícites, però també connexions que poden estar 
obertes a interpretacions basades en la seva pròpia perspectiva. És a dir, el 
lector haurà de fer ús dels seus coneixements i experiències, en major mesura, 
quan fa inferències directes. Per tant, el significat que es genera a través de la 
interpretació i integració d’idees i informació és probable que variï entre els 
lectors, depenent de cada una de les experiències i els coneixements que 
aportin a la lectura (vegeu la taula 2.4).  
 
Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals 
Quan el lector analitza el contingut i els elements del text, l’atenció es desplaça 
des de la construcció del significat a la consideració crítica del mateix text. El 
lector involucrat en aquest procés es distancia del text amb l’objectiu 
d’analitzar-lo o d’avaluar-lo. El contingut del text, o el significat, poden ser 
avaluats i criticats des d’una perspectiva personal o amb una visió objectiva. 
Aquest procés pot requerir que els lectors hagin de fer un judici justificat a partir 
de les seves interpretacions i que hagin de ponderar la seva comprensió del 
text en contra de la seva comprensió del món, restant neutrals a la 
representació del text (vegeu la taula 2.4).  
 
Taula 2.4 - Tasques que il·lustren els quatre tipus de processos de 
comprensió lectora inclosos a PIRLS 
 

Localitzar i obtenir 
informació explícita 

Identificar informació rellevant per a l’objectiu específic de la lectura. 

Buscar idees específiques. 

Buscar definicions de paraules o frases. 

Identificar l’ambientació d’una història (per exemple, el temps i l’espai). 

Trobar la idea principal (quan està indicada explícitament). 

Fer inferències 
directes 

Inferir que un esdeveniment en causa un altre. 

Concloure quin és el punt principal d’una sèrie d’arguments. 

Fer generalitzacions que identifiquen fets en el text. 

Descriure la relació entre dos personatges. 

Interpretar i integrar 
idees i informació 

Distingir el missatge o tema general d’un text. 

Considerar una alternativa a les accions dels personatges. 

Comparar i contrastar la informació del text. 

Inferir l’ambient o les emocions d’una història. 

Interpretar una aplicació real de la informació del text. 

Avaluar i analitzar el 
contingut i els 

elements textuals 

Jutjar la integritat o la claredat de la informació del text. 

Avaluar la probabilitat que els fets descrits puguin succeir realment. 

Avaluar la probabilitat que l’argument d’un autor pugui canviar el que la 
gent pensa. 

Jutjar la concordança del títol del text amb el tema principal. 

Descriure l’efecte de les característiques del llenguatge, com ara les 
metàfores o el to. 

Determinar la perspectiva de l’autor sobre el tema central del text. 
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Selecció dels textos per a PIRLS 
 
Els textos de lectura de PIRLS se sotmeten a una revisió estricta, duta a terme 
pel Grup de Desenvolupament de la Lectura (Reading Developement Group) i 
per la Coordinadora Nacional de Recerca (National Research Coordinator) per 
garantir que tinguin les característiques següents: 
 

 Claredat i coherència. 

 Contingut apropiat per a tots els països i cultures. 

 Contingut interessant i atractiu per a un ampli espectre d’alumnes. 

 Fonaments adequats per poder avaluar tota la gamma de propòsits i 
processos de comprensió lectora. 

 
Per poder reflectir l’objectiu de l’avaluació d’apropar-se a una autèntica 
experiència de lectura, els textos de lectura i els materials de textos en línia 
presentats als alumnes han de ser propers als textos que els alumnes llegeixen 
en la seva experiència quotidiana i reflectir experiències de lectura autèntiques, 
tant dins com fora de l’escola. Per poder contribuir a l’assoliment d’aquest 
objectiu, els textos són proporcionats pels països participants i són 
representatius dels textos narratius i dels textos informatius que llegeixen els 
alumnes.  
 
La selecció de textos implica recol·lectar i considerar textos de tots els països 
participants a l’avaluació, sempre que sigui possible. L’objectiu és que els 
textos siguin universals i aplicables a les diferents cultures, i que siguin un 
conjunt de textos que avaluïn una gamma de nacions i cultures tan àmplia com 
sigui possible, de manera que cap no quedi sobre-representada en els textos 
d’avaluació. La selecció final de textos, per tant, és un conjunt representatiu de 
tots els països i cultures que participen a l’avaluació. 
 
 
2.3. Marc conceptual per als qüestionaris de context 
 
Per poder recollir la informació de context de PIRLS, tots els alumnes que 
participen a PIRLS, així com les seves famílies, els seus mestres i els directors 
de les escoles, han de completar un qüestionari que proporciona dades sobre 
la llar, l’escola i el context de l’aprenentatge de la competència lectora. A més, 
els representants de PIRLS de cada país participant han de completar un 
qüestionari sobre el pla d’estudis i contribuir en la redacció d’un capítol de 
l’Enciclopèdia PIRLS 2016. 
 
Els qüestionaris que acompanyen l’avaluació de la lectura cobreixen una 
àmplia gamma d’informació que contempla des de les mesures polítiques sobre 
l’ensenyament i aprenentatge de la lectura en diversos contextos nacionals fins 
a dades sobre el suport que reben els alumnes a la llar per a l’aprenentatge, 
passant per l’estructura del sistema educatiu, l’organització escolar, els plans 
d’estudi, les pràctiques de formació dels docents i les pràctiques a l’aula. És a 
dir, els factors que es relacionen amb la vida educativa dels alumnes i que en 
determinen l’assoliment acadèmic  i la comparació de resultats entre països. 
Aquesta informació ha de poder proporcionar una visió completa que permeti 
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plantejar estratègies educatives eficaces per al desenvolupament i la millora 
dels sistemes educatius o de l’aprenentatge de la lectura.  
 
Els qüestionaris de context de PIRLS engloben cinc grans àrees: 
 

 Context nacional i comunitari 

 Context de les llars 

 Context escolar 

 Context de l’aula 

 Característiques dels alumnes i actituds envers l’aprenentatge 
 
Dins de cada àrea es contemplen uns factors i característiques (o dimensions) 
(vegeu la taula 2.5) que s’interrelacionen i que contribueixen en l’ensenyament i 
l’aprenentatge de l’habilitat lectora dels alumnes. Totes aquestes àrees i els 
factors que les complementen estan reflectides en les preguntes dels 
qüestionaris de context que es passen als alumnes, a les famílies, als mestres i 
als directors d’escola, així com en l’Enciclopèdia PIRLS 2016. D’aquesta 
manera, PIRLS 2016 pot fer una avaluació de l’èxit en la comprensió lectora 
basant-se també en el context dels alumnes avaluats.  
 
 
Taula 2.5 - Resum del marc definit per als qüestionaris de context de 
PIRLS  

 
 

 
Àrees 

 

Factors i característiques  

Dimensions Subdimensions 

Context nacional i 
comunitari 

- Llengües i èmfasi en l’alfabetització. 
 
- Recursos econòmics, demografia de 
la població i característiques 
demogràfiques. 
 
- Organització i estructura del sistema 
educatiu. 
- Itinerari de l’alumne a través del 
sistema educatiu. 
 
 
 
 
 
- Pla educatiu en els primers graus del 
sistema educatiu. 
- Mestres i formació de mestres. 
- Seguiment de la implementació del 
pla educatiu. 

 
 
- Recursos econòmics. 
- Demografia de la població. 
- Característiques 
demogràfiques. 
 
 
- Educació infantil. 
- Edat d’entrada a l’educació 
formal. 
- Repetició de curs. 
- Classificació dels alumnes en 
diferents grups per a 
l’ensenyament de la lectura. 

Context de les llars 

- Recursos de la llar per a 
l’aprenentatge. 
- Llengua o llengües que es parlen a 
casa. 
- Activitats primerenques de la lectura i 
l’aritmètica. 
- Suport familiar a la lectura. 
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Context escolar 

- La ubicació de l’escola. 
- La composició de l’escola segons el 
nivell socioeconòmic dels alumnes. 
- L’impacte en l’ensenyament de 
l’escola segons la qualitat dels 
recursos. 
- Les condicions laborals dels mestres 
i la satisfacció amb el lloc de treball. 
- La capacitat de lideratge del director 
de l’escola. 
- L’èmfasi que posa l’escola en l’èxit 
escolar dels alumnes. 
- La seguretat, l’ordre i la disciplina de 
l’escola. 

 

Context de l’aula 

- La preparació i experiència del 
mestre. 
- Els recursos dins de l’aula. 
- El temps dedicat a cada 
ensenyament en particular. 
- El compromís entre el mestre i 
l’alumne. 
- L’ensenyament de la lectura en línia. 
- L’avaluació dels alumnes i el grup 
classe. 

 

Característiques 
dels alumnes i 
actituds envers 
l’aprenentatge 

- La predisposició de l’alumne per 
aprendre. 
- La motivació de l’alumne. 
- L’autoconeixement de l’alumne. 
- El comportament de l’alumne envers 
la competència lectora. 

 

 
 
2.4. Disseny de l’avaluació PIRLS 
 
 
2.4.1. L’alumnat avaluat 
 
PIRLS avalua la competència lectora dels nens en el seu quart any d’educació 
formal. PIRLS va triar aquesta població perquè és un moment important de 
transició en el desenvolupament dels infants com a lectors. Generalment, en 
aquest punt, els alumnes han après a llegir i es troben en un moment en què 
estan llegint per aprendre. En molts països, en aquest període també és quan 
els alumnes comencen a tenir classes separades per a diferents matèries, com 
ara les matemàtiques i les ciències.  
 
Així doncs, la població objectiu de l’estudi PIRLS ha de ser aquell alumnat que 
es troba en el quart any d’escolarització, a comptar des del primer any del nivell 
educatiu 1 de l’ISCED (International Standard Classification of Education).3 
  

                                                      
3
 L’ISCED és la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació, desenvolupada per 

l’Institut d’Estadística de la UNESCO i que proporciona un estàndard internacional per a la 
descripció dels nivells d’escolaritat entre els països. L’ISCED descriu el rang complet 
d’ensenyament, des de l’educació infantil (nivell 0) fins als estudis de doctorat (nivell 8). El nivell 
1 de l’ISCED correspon a l’educació primària o a la primera etapa de l’educació bàsica.  



Consell Superior d’Avaluació                     PIRLS 2016. Síntesi marc conceptual. Ítems alliberats 

 

19 
 

Cal tenir en compte que, a molts països, el nivell de quart any d’escolarització 
coincideix amb el nivell quart d’escolarització formal i obligatòria. Tot i així, 
ateses les exigències lingüístiques i cognitives de les proves de lectura, PIRLS 
evita l’avaluació de nens molts petits, i per això posa la mitjana d’edat de 
l’avaluació als 9,5 anys. Per tant, si en uns països determinats, els alumnes del 
nivell quart tenen una edat inferior, PIRLS els recomana d’avaluar els alumnes 
del grau superior (és a dir, el cinquè grau).  
 
 
2.4.2. L’informe de resultats sobre els nivells d’assoliment de la 
competència lectora  
 
PIRLS i PIRLS Literacy estan dissenyats per proporcionar una imatge completa 
del nivell d’assoliment de la competència lectora dels alumnes de cada país 
que participen en l’avaluació. 
 
Per fer-ho, es duu a terme una prova on s’avalua l’assoliment del propòsit 
lector, el procés de comprensió lectora i la comprensió global del text llegit. 
 
D’acord amb l’objectiu d’obtenir una àmplia visió de la capacitat de comprensió 
lectora, tota l’avaluació PIRLS consisteix en dotze textos i les preguntes que els 
acompanyen (també conegudes com a ítems). De la mateixa manera, 
l’avaluació PIRLS Literacy també consta de dotze textos amb les corresponents 
preguntes d’acompanyament. En aquest cas, però, els textos són menys 
difícils. En ambdues avaluacions, sis dels textos estan dedicats a avaluar la 
lectura com a experiència literària i els altres sis avaluen la lectura com a 
adquisició i ús de la informació.  
 
Per tal de poder avaluar el nivell d’assoliment a través d’una mateixa escala de 
mesura, l’avaluació PIRLS i PIRLS Literacy s’integren amb la inclusió de dos 
textos idèntics en les dues avaluacions. Aquesta integració proporciona una 
base sòlida per poder utilitzar la mateixa escala de mesura i la mateixa 
metodologia, i per poder assegurar que als alumnes que fan l’avaluació PIRLS 
Literacy se’ls avalua segons l’escala d’avaluació PIRLS.  
 
Les avaluacions PIRLS han estat dissenyades des del principi per mesurar les 
tendències mostrades al llarg dels anys del nivell d’assoliment dels alumnes en 
la competència lectora. Per tant, l’escala de puntuació de l’avaluació PIRLS 
sobre el nivell d’assoliment de la competència lectora proporciona una mètrica 
comuna a través de la qual els països poden comparar el progrés dels seus 
alumnes de quart nivell educatiu en aquesta competència i fer-ho també a 
través del temps. L’escala de puntuació de l’assoliment de l’avaluació PIRLS es 
va establir l’any 2001, tenint en compte que 100 punts en l’escala corresponien 
a una desviació estàndard en tots els països que hi van participar aquell any, i 
que el punt central de l’escala, 500 punts, corresponia a la puntuació mitjana 
internacional de tots els països participants. 
 
L’escala de rendiment en lectura de l’avaluació PIRLS és una mesura global del 
nivell d’assoliment de la competència lectora, la qual inclou tant els propòsits 
com els processos de la comprensió lectora. Tanmateix, a més de l’escala 
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general de PIRLS i PIRLS Literacy, també es proporciona el nivell d’assoliment 
de la competència lectora amb escales separades, elaborades amb els 
mateixos instruments de mesura. Així, es poden definir dues escales segons el 
propòsit de la lectura: 
 

 La lectura com a experiència literària. 

 La lectura com a ús i obtenció d’informació. 
 
I dues escales per mesurar els processos d’assoliment en la comprensió de la 
lectura:4 
 

 La recuperació i inferència directa. 

 La interpretació, integració i avaluació de la informació. 
 
 

2.4.3. Disseny dels quaderns de PIRLS  
 
A causa de l’àmplia cobertura i la informació dels objectius que presenta el 
marc conceptual de PIRLS i l’èmfasi que es dóna a l’ús d’una varietat de textos 
autèntics, les especificacions per al grup d’ítems d’avaluació inclou un extens 
temps de proves de pilotatge. El Grup de Desenvolupament de Lectura de 
PIRLS (PIRLS Reading Development Group) va considerar que una avaluació 
vàlida i que mesurés de manera fiable els dos propòsits de lectura —la lectura 
com a experiència literària i la lectura com a ús i obtenció d’informació— 
requeria representar una gran varietat de material de lectura que un nen o nena 
podria trobar a l’escola o en el dia a dia de la seva vida quotidiana. 
 
Amb un temps total de 8 hores de lectura de textos en l’avaluació pilot, però 
molt menys temps real per avaluar qualsevol alumne individual, els materials de 
l’avaluació PIRLS s’han de dividir d’alguna manera. Per tant, a causa de les 
dificultats de programació per avaluar els alumnes i perquè els nens petits no 
poden ser sotmesos a llargs períodes de concentració i fatiga, el temps de la 
prova està limitat a 80 minuts per alumne, amb un temps addicional de 15 a 30 
minuts per emplenar el qüestionari dels alumnes.  
 
Per tal de fer front a aquest desafiament, el disseny de l’avaluació PIRLS 
utilitza una tècnica de matriu de mostreig, on cada text i els ítems que 
l’acompanyen s’assignen a un bloc. Posteriorment, aquests blocs es 
distribueixen de manera sistemàtica en diferents quaderns, que seran 
individuals per a cada alumne. Tant PIRLS com PIRLS Literacy consten de 
dotze textos (blocs), cada un dels quals requereix 40 minuts de resposta. En el 
disseny del quadern de PIRLS 2016, els blocs de textos i els seus ítems 
s’acoblen en quaderns individuals per a cada alumne, cadascun dels quals 
conté dos blocs (o textos). Cada alumne té 40 minuts de temps per llegir un text 
i respondre els ítems que li corresponen.  

                                                      
4
 La recuperació i inferència directa combina ítems sobre els processos de comprensió lectora 

que es refereixen a “Localitzar i obtenir informació explícita” i “Fer inferències indirectes”. De la 
mateixa manera, la interpretació, integració i avaluació es basa en els ítems de comprensió 
lectora referits a “Interpretar i integrar idees i informació” i “Avaluar i analitzar el contingut i els 
elements textuals”.  
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El disseny dels quaderns PIRLS inclou deu textos (cinc narratius i cinc 
informatius) i els ítems corresponents. Sis dels textos van ser inclosos en els 
PIRLS precedents i formen part dels blocs d’ancoratge per tal de proporcionar 
una base per mesurar les tendències en l’èxit de l’assoliment de la competència 
lectora, mentre que els quatre restants són blocs nous dissenyats per a PIRLS 
2016.  
 
Els dotze blocs es distribueixen en setze quaderns. Quinze d’aquests quaderns 
consten d’un text narratiu i d’un un text informatiu amb els seus ítems 
corresponents. Per tal de presentar almenys un dels blocs en un format  i un 
entorn més natural i autèntic, un dels blocs literaris i un dels blocs informatius  
es presenten com una revista, amb les preguntes separades en un altre 
quadern. Aquest bloc, que és el setzè, s’anomena PIRLS “lector” (reader). 
 
Per tal de permetre la vinculació entre els quaderns PIRLS i  PIRLS Literacy, és 
desitjable que els quaderns continguin tantes combinacions de parells de blocs 
com sigui possible. No obstant això, com que el nombre de quaderns podria 
arribar a ser molt gran si cada bloc es combinés amb tots els altres blocs, cal 
escollir assenyadament entre les possibles combinacions de blocs.  
 
Cada un dels cinc blocs amb textos narratius i cada un dels cinc blocs amb 
textos informatius, apareix en tres dels quaderns PIRLS; cada bloc va aparellat 
amb un bloc diferent. Per altra banda, cada un dels dos blocs de PIRLS 
Literacy apareix en tres quaderns de PIRLS. Segons el disseny, els dos blocs 
de PIRLS Literacy són menys exigents que els textos de PIRLS, de tal manera 
que quan s’aparella un bloc PIRLS Literacy amb un bloc de PIRLS, el bloc de 
PIRLS Literacy ha d’estar sempre en primera posició en el quadern. Incloent els 
dos blocs de PIRLS Literacy, s’assegura el vincle entre PIRLS i PIRLS Literacy 
en els quaderns. Aquest vincle es veu reforçat ja que en els quaderns PIRLS 
Literacy també s’inclouen dos blocs PIRLS (vegeu la taula  2.6). 
 
Taula 2.6 - Disseny dels quaderns per blocs PIRLS 2016 
 

Quadern Part 1 Part 2 

1 PIRLS informatiu 2 PIRLS literari 1 

2 PIRLS literari 3 PIRLS informatiu 2 

3 P Literacy informatiu 3 PIRLS literari 3 

4 P Literacy informatiu 3 PIRLS literari 4 

5 PIRLS literari 4 PIRLS informatiu 1 

6 PIRLS literari 3 PIRLS informatiu 1 

7 PIRLS informatiu 3 PIRLS literari 2 
8 P Literacy literari 3 PIRLS informatiu 3 

9 P Literacy literari 3 PIRLS informatiu 4 

10 PIRLS informatiu 4 PIRLS literari 1 

11 PIRLS literari 3 PIRLS informatiu 1 

12 P Literacy informatiu 3 PIRLS literari 2 

13 PIRLS informatiu 3 PIRLS literari 1 

14 P Literacy literari 3 PIRLS informatiu 2 

15 PIRLS informatiu 4 PIRLS literari 4 

16 PIRLS literari 5 PIRLS informatiu 5 
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2.4.4. Tipus de preguntes i procediments de puntuació 
 
La capacitat dels alumnes per comprendre el text a través dels quatre 
processos de comprensió de la prova PIRLS s’avalua a través de preguntes de 
comprensió que acompanyen cada text. En les avaluacions PIRLS i PIRLS 
Literacy s’utilitzen dos formats de preguntes: d’opció múltiple i de resposta 
oberta. Cada pregunta d’opció múltiple val 1 punt. Les qüestions de resposta 
oberta valen 1, 2 o 3 punts segons la dificultat del nivell de comprensió requerit. 
Del total de punts, almenys la meitat provenen de les preguntes de resposta 
múltiple.  
 
Per analitzar els resultats, PIRLS utilitza el mètode de Teoria de Resposta a 
l’Ítem. Aquest mètode ofereix una imatge exhaustiva i completa del nivell 
d’assoliment de tot l’alumnat avaluat d’un país, mitjançant l’agrupació de les 
respostes individuals dels alumnes als quaderns que els han estat assignats. 
Aquest enfocament redueix a proporcions manejables el que, d'una altra 
manera, seria una càrrega d’estudiants impossible, encara que a costa d'una 
major complexitat en el muntatge dels quaderns, la recopilació de dades i el 
seu anàlisi posterior. 
 
Preguntes d'opció múltiple 
 

Les preguntes d’opció múltiple proporcionen als alumnes quatre opcions de 
resposta, amb només una de correcta. Les preguntes d’opció múltiple poden 
ser utilitzades per avaluar qualsevol dels processos de comprensió. No obstant 
això, tenint en compte que no permeten als alumnes explicacions o 
declaracions de suport, aquestes preguntes solen ser menys adequades per 
avaluar la seva capacitat per fer interpretacions o anàlisis més complexes.  
 
En l’avaluació dels alumnes de quart nivell és important que les 
característiques lingüístiques de les preguntes estiguin desenvolupades de 
manera apropiada. És a dir, que les preguntes estiguin escrites de manera 
clara i concisa. Les opcions de resposta també s’han d’escriure de manera 
succinta per tal de reduir al mínim la demanda de lectura de la pregunta en si. 
Pel que fa a les respostes incorrectes, aquestes han de ser plausibles, però no 
enganyoses.  
 
Preguntes de resposta oberta  
 
El ítems de resposta oberta requereixen que els alumnes proporcionin una 
resposta per escrit, en lloc de seleccionar una resposta d’un conjunt d’opcions. 
L’avaluació PIRLS, amb coherència amb la seva definició de competència 
lectora, posa èmfasi en les preguntes amb resposta oberta. Aquest tipus de 
preguntes poden ser utilitzades per avaluar qualsevol dels quatre processos de 
comprensió. No obstant això, són preguntes especialment adequades per 
avaluar els aspectes de la comprensió que requereixen que els alumnes 
proporcionin evidències o que donin interpretacions que involucren els seus 
coneixements i experiències prèvies.  
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Aquestes preguntes poden valdre entre 1 o 2 punts (si són ítems de resposta 
curta), o fins a 3 punts (si són ítems de resposta ampliada), depenent de la 
profunditat de la comprensió o del grau de suport textual que la pregunta 
requereix. En l’elaboració d’aquestes preguntes és important proporcionar prou 
informació per ajudar els alumnes a entendre clarament la naturalesa de la 
resposta esperada.  
 
Suma de punts 
 
L’objectiu en el disseny i desenvolupament de les avaluacions PIRLS és crear 
blocs de textos i ítems que proporcionin, cada un, uns 15 punts de mitjana, els 
quals han de consistir en el següent: 
 
Hi ha d’haver aproximadament 7 ítems d’opció múltiple (1 punt per a 
cadascun), 2 o 3 ítems de resposta oberta curta (1 o 2 punts per a cada una) i 
un element de resposta oberta llarga (3 punts). Els ítems de cada bloc han 
d’abordar la plena gamma de processos de comprensió lectora de PIRLS. El 
valor exacte de la puntuació i la distribució exacta del tipus de preguntes per 
bloc pot variar, ja que els diferents textos necessiten diferents tipus de 
preguntes.  
 
 
2.4.5. Publicació en línia d’alguns materials de l’avaluació 
 
Un aspecte essencial del disseny de les avaluacions PIRLS per mesurar les 
tendències en l’assoliment de la competència lectora a través del temps és que, 
amb cada cicle, PIRLS allibera una sèrie de textos i d’ítems. Els posa a 
disposició de la comunitat educativa per ajudar els lectors a comprendre i 
conèixer, tant com sigui possible, el contingut i l’enfocament de l’avaluació. Al 
mateix temps, una sèrie de textos i ítems es conserven i es mantenen en 
confidencialitat per poder ser utilitzats en futures avaluacions com a base per 
quantificar les tendències. A mesura que els textos i els ítems van sent 
alliberats, nous materials d’avaluació es desenvolupen per substituir-los.  
 
 
2.4.6. Els qüestionaris de context i l’Enciclopèdia PIRLS 2016 
 
Un dels principals objectius de PIRLS 2016 és poder estudiar els factors 
associats a la llar, a la comunitat escolar i als alumnes que tenen incidència en 
el nivell d’assoliment de la competència lectora dels alumnes de quart curs 
d’educació primària. Per tal d’aconseguir aquest propòsit, les dades sobre els 
contextos per a l’aprenentatge de la lectura són recollides a través de 
qüestionaris completats pels alumnes, així com pels seus pares o tutors, els 
mestres i els directors de l’escola. A més, la Coordinadora Nacional de Recerca 
(National Research Coordinator) de cada país participant proporciona 
informació sobre els contextos nacionals i comunitaris per a l’aprenentatge, a 
través del qüestionari sobre el pla d’estudis i del capítol que el país redacta per 
a l’Enciclopèdia PIRLS 2016.  
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Qüestionari aprendre a llegir (qüestionari de la llar) 
 
El qüestionari de la llar, que es titula Qüestionari aprendre a llegir, va dirigit als 
pares o tutors legals de cada alumne que participa a PIRLS 2016. Aquest breu 
qüestionari conté algunes preguntes sobre el context de la llar, com ara les 
llengües que es parlen a casa, les activitats de lectura dels pares, la seva 
actitud cap a la lectura i l’educació i l’ocupació dels pares. El qüestionari també 
recull informació sobre les activitats educatives dels alumnes i les experiències 
fora de l’escola, incloent-hi informació sobre l’educació infantil de l’alumne, 
dades sobre alfabetització i activitats d’aritmètica primerenques, així com el 
grau de preparació per a la lectura de l’infant al començament de l’escola 
primària. Aquest qüestionari requereix entre 10 i 15 minuts per ser emplenat.  
 
Qüestionari del mestre 
 
Al mestre de llengua de l’alumnat avaluat se li demana que completi un 
qüestionari. El qüestionari ha estat dissenyat per recopilar informació sobre el 
context i les condicions de l’aula per a l’ensenyament de la lectura, com ara les 
característiques de la classe, el temps d’instrucció dedicat a la lectura i el 
model d’ensenyament utilitzat. El qüestionari també pregunta sobre les 
característiques del mestre, com ara la seva satisfacció professional, la seva 
formació o les activitats professionals desenvolupades recentment. Aquest 
qüestionari requereix uns 35 minuts per ser emplenat.  
 
Qüestionari de l’escola 
 
El qüestionari de l’escola va dirigit al director o directora de cada escola. En 
aquest qüestionari es pregunta sobre les característiques de l’escola, les 
característiques demogràfiques dels alumnes, l’entorn escolar, la disponibilitat 
que té l’escola de certs recursos, serveis i tecnologies, etc. El qüestionari 
també inclou preguntes centrades en el paper de lideratge del director, el seu 
nivell educatiu i/o formació i l’experiència professional. Aquest qüestionari està 
dissenyat per ser emplenat en uns 30 minuts.  
 
Qüestionari de l’alumne 
 

El qüestionari de l’alumne, que es lliura a cada alumne una vegada ha 
completat la prova, recull informació sobre l’entorn familiar. S’hi poden trobar 
preguntes sobre els idiomes que es parlen a la llar, els llibres que hi tenen i 
altres recursos per a l’aprenentatge que es poden trobar a la llar. Aquest 
qüestionari també recull informació sobre les experiències dels alumnes a 
l’escola, incloent els sentiments de pertinença que tenen amb l’escola o si han 
estat víctimes d’assetjament escolar. Finalment, el qüestionari de l’alumne 
reuneix dades sobre els hàbits i actituds cap a la lectura dels alumnes fora de 
l’escola, incloent si els agrada la lectura, la seva confiança envers la lectura o 
de quina manera participen en les activitats i classes de lectura de l’escola. 
Aquest qüestionari pot ser emplenat en 15-30 minuts.  
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L’Enciclopèdia PIRLS 
 
L’Enciclopèdia PIRLS 2016 descriu el sistema educatiu de cada país, amb un 
enfocament particular en el pla educatiu sobre la lectura en l’educació primària. 
Cada capítol proporciona una visió general del pla d’estudis en llengua i lectura, 
així com informació sobre l’ensenyament de la lectura en els primers nivells 
d’educació primària de cada país participant. També s’hi inclou informació 
sobre les llengües amb què s’ensenya, sobre el professorat, sobre les 
polítiques educatives i l’organització del sistema educatiu i de l’avaluació. A 
més, cada capítol ofereix informació sobre l’impacte i l’ús de PIRLS al país 
corresponent.  
 
Qüestionari del currículum 
 
El qüestionari sobre el currículum complementa els capítols i les entrades de 
l’Enciclopèdia PIRLS 2016 mitjançant la recopilació d’informació de tots els 
països sobre les seves polítiques nacionals respecte dels objectius i la 
normativa en l’ensenyament de la lectura, el temps que s’hi dedica, la 
informació sobre les polítiques educatives referents a l’educació infantil i la 
formació del professorat.  
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3.  ÍTEMS ALLIBERATS PIRLS 2006 I 2011 

 

Els textos PIRLS5 que es presenten a continuació s’han ordenat de menor a 
major grau de dificultat. Per fer aquesta ordenació s’ha tingut en compte la 
mitjana d’encert internacional (global) de cadascun dels textos. 
 

Taula 3.1 - Textos i ítems alliberats PIRLS 2006 i 2011 

 

Títol 
del text 

Pàgina 
Edició 
PIRLS 

Propòsit de la 
lectura 

Nombre 
aprox. de 
paraules 

Nombre 
d’ítems 

Mitjana 
d’encerts 

internacional 

Mitjana 
d’encerts 
d’Espanya 

1. Una nit 
increïble 

27 2006 
Experiència 

lectora 
900 12 60,3 66,6 

2. L’Antàrtida, 
terra de gel 

37 2006 
Adquisició i 

ús de la 
informació 

550 11 58,4 59,0 

3. Excursió 
d’un dia 

45 2011 
Adquisició i 

ús de la 
informació 

800 12 57,3 55,4 

4. Vola, àguila 
vola. Un conte 
africà 

53 2011 
Experiència 

lectora 
900 12 57,3 54,5 

5. Pastís per a 
enemics 

63 2011 
Experiència 

lectora 
900 16 57,0 58,8 

6. La boleta 
de fang 

73 2006 
Experiència 

lectora 
800 13 50,2 43,9 

7. A la recerca 
de menjar 

82 2006 
Adquisició i 

ús de la 
informació 

750 15 47,5 46,5 

8. El misteri 
de la dent 
gegant 

93 2011 
Adquisició i 

ús de la 
informació 

900 14 47,0 46,3 

9. Una 
passejada per 
l’espai 

104 2006 
Adquisició i 

ús de la 
informació 

1.000 15 - - 

10. El rescat 
del dofí 

114 2006 
Experiència 

lectora 
1.100 11 - - 

 

                                                      
5
 Els textos PIRLS i els criteris de correcció que s’inclouen a l’apartat quatre d’aquest document 

provenen de les publicacions següents de la IEA: 

Mullis, I., Kennedy, A., Martin, M. i Sainsbury, M. (eds.) (2006). PIRLS 2006 Assessment Framework and Specifications 
(segona edició). International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 

Mullis, I., Martin M., Kennedy A. i Foy, P. (eds.) (2007). PIRLS 2006 International Report. TIMSS & PIRLS International 
Study Center, Lynch School of Education i Boston College. 

Instituto de Evaluación (2009). La lectura, Educación Primaria 4º curso, Pruebas de evaluación de la comprensión 
lectora, PIRLS 2001 y 2006. Ministerio de Educación. 

Foy, P. i Drucker, K. (eds.) (2013). PIRLS 2011 User Guide for the International Database: PIRLS Released Passages 
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Una nit increïble

Una nit 

increïble
de Franz Hohler

C
om que l’Anina ja tenia 10 anys, era capaç de trobar 

el camí de la seva habitació fins al lavabo encara que 

estigués mig adormida. La porta de la seva habitació 

sempre estava una miqueta oberta. En el vestíbul, la llum 

nocturna il·luminava  prou per arribar fins al bany que hi havia 

passat el moble del telèfon.

Una nit, quan passava pel costat del telèfon anant cap al 

lavabo, l’Anina va sentir un soroll que semblava un xiulet sord. 

Però, com que estava mig adormida, no en va fer cas. A més, 

venia de ben lluny. Va ser quan tornava cap a la seva habitació 

que va veure d’on venia. Sota el moble del telèfon hi havia una 

pila de diaris i revistes velles que es van començar a moure. 

D’allà venia el soroll. De sobte, la pila va començar a moure’s 

(a la dreta, a l’esquerra, endavant, endarrere) i tot va quedar 
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Una nit increïble

escampat per terra. L’Anina no podia creure el que passava quan 

va veure un cocodril que esbufegava i grunyia mentre sortia de 

sota del moble del telèfon.

L’Anina es va quedar glaçada. Amb els ulls oberts com 

taronges, va veure com el cocodril sortia de sota la pila i, 

lentament, mirava al seu voltant. Semblava que acabés de sortir 

de l’aigua perquè tot el seu cos estava gotejant. Pertot arreu on 

passava el cocodril, la moqueta quedava xopa. 

28



Una nit increïble

El cocodril va moure el cap endavant i endarrere deixant 

anar un fort xiulet. L’Anina va empassar saliva, mirant el morro 

del cocodril i la seva terrible filera de dents. 

El cocodril va remenar la cua lentament endavant i 

endarrere. L’Anina havia llegit alguna cosa sobre això a “La 

Revista dels Animals”: quan el cocodril fueteja l’aigua amb la 

cua és per espantar o atacar els enemics.

La mirada de l’Anina va quedar fixada en l’últim 

número de “La Revista dels Animals” que havia caigut de 

la pila i reposava als seus peus. Una altra vegada, va quedar 

esmaperduda. A la portada de la revista abans hi havia la

ribera d’un riu amb un cocodril. Ara, la ribera era buida! 

L’Anina es va ajupir a agafar la revista. En aquell moment 

el cocodril va fuetejar la cua tan fort que el gerro dels gira-sols 

va caure a terra, es va trencar i les flors van quedar escampades 

pertot arreu. D’un salt, l’Anina va entrar a la seva habitació. 

Va tancar la porta d’un cop i va arrossegar el llit fins a posar-lo 

davant la porta. Havia construït una trinxera que la protegiria 

del cocodril. Va respirar alleugerida. 

Però després va dubtar. I si la bèstia només tenia gana? I si 

només calia donar-li alguna cosa de menjar per a què se n’anés?

L’Anina es va tornar a mirar la revista d’animals. Si el 

cocodril havia pogut sortir d’una foto, potser altres animals també 

ho podrien fer. L’Anina va fullejar ràpidament la revista i es va 

aturar davant d’una bandada de flamencs en uns aiguamolls. 

Perfecte, va pensar. Sembla un pastís d’aniversari per a cocodrils. 

De sobte es va sentir un cop molt fort: la punta de la cua 

del cocodril empenyia a través d’una esquerda de la porta. 

Ràpidament, l’Anina va posar la foto dels flamencs al forat 

de la porta i va cridar tan fort com va poder: 

—Sortiu dels aiguamolls! Au! Va! 

Llavors va llançar la revista al passadís a través del forat 

que havia fet el cocodril i va començar a picar de mans i a cridar. 
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Amb prou feines podia creure el que va passar a 

continuació. De sobte, el passadís va quedar atapeït de flamencs 

riallers que batien salvatgement les ales i corrien amunt i 

avall amb aquelles cametes llargues i primes. L’Anina va veure 

un flamenc amb un gira-sol al bec i un altre que agafava el 

barret de sa mare del penjador. També en va veure un altre 

que desapareixia per la boca del cocodril. Amb dues ràpides 

mossegades s’havia cruspit el flamenc i, tot seguit, se’n va 

menjar un altre, el del gira-sol al bec.  

Després de dues racions de flamenc semblava que el 

cocodril ja en tenia prou perquè es va estirar tranquil·lament 

al mig del passadís. Després que tanqués els ulls i es passés 

una estona sense bellugar-se, l’Anina, amb molt de compte, va 

obrir la porta i va 

sortir de puntetes al 

passadís. Va posar 

la portada buida de 

la revista davant del 

morro del cocodril. 

—Si us plau 

—va xiuxiuejar—, si 

us plau, torna a casa 

teva.

Va tornar 

silenciosament 

a l’habitació i va 

mirar a través del 

forat de la porta. 

Va veure que el 

cocodril tornava a 

ser a la portada de 

la revista. 

Llavors se’n va anar cautelosament fins al menjador, on hi 

havia tots els flamencs amuntegats al voltant del sofà i sobre el 

televisor. L’Anina va obrir la revista per la pàgina que tenia la 

foto buida. 

—Gràcies —va dir— moltes gràcies, ara hauríeu de tornar 

als vostres aiguamolls.
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L’endemà al matí va ser molt difícil explicar als pares 

tot aquell mullader de terra i el forat de la porta. No els va 

convèncer la història del cocodril; però, això sí, el barret de la 

mare no el van trobar enlloc.

Adaptat d’Eine Wilde Nacht,  a Der Große Zwerg und Andere Geschichten, de

Franz Hohler. Publicat el 2003 per Deutscher Taschenbuch Verlag, Munic,

Alemanya. Il·lustracions copyright ©  IEA, 2003. S’ha fet un esforç per obtenir el 

copyright.
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Una nit increïble 5

Preguntes  Una nit increïble 

1. Quin va ser el primer senyal que alguna cosa estranya estava

passant?

A Una pila de diaris va començar a moure’s.

B L’Anina va veure la portada de la revista.

C La porta de la seva habitació estava trencada.

D L’Anina va sentir un soroll semblant a un xiulet.

2. D’on venia el cocodril?

A Del lavabo.

B D’una portada de revista.

C De sota el llit.

D D’un riu proper.

3. Quines paraules et diuen que l’Anina tenia por?

A  “Es va quedar glaçada.”

B “No podia creure el que passava.”

C “Va respirar alleugerida.”

D “Semblava un xiulet esmorteït.”
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Una nit increïble6

4. Per què l’Anina va pensar que el cocodril estava a punt d’atacar?

A Perquè ensenyava una llarga filera de dents.

B Perquè va deixar anar un soroll fort, com un xiulet.

C Perquè va començar a grunyir i esbufegar.

D Perquè remenava la cua endavant i endarrere.

5. Posa les frases següents en el mateix ordre que a la història.

El número 1 ja està assenyalat.

L’Anina va veure el cocodril.

El cocodril va menjar-se dos flamencs.

L’Anina va intentar explicar als pares per què  

la porta estava trencada. 

  1   L’Anina va anar cap al lavabo.

L’Anina va córrer fins a l’habitació i va tancar  

la porta d’un cop.

6. Per què va cridar els flamencs l’Anina?

1
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7. Com es va trencar la porta de l’habitació?

A La cua del cocodril la va travessar.

B El gerro gran es va trencar contra la porta.

C El bec esmolat d’un flamenc la va travessar.

D El llit va xocar contra la porta.

8. De quina manera la revista va ajudar l’Anina?

Escriu dues maneres.

11.

1 2.

9. Al final de la història, com se sentia l’Anina en relació amb els

flamencs?

A Culpable.

B Prudent.

C Agraïda.

D Enfadada.
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10. Digues una cosa que l’Anina tingui problemes per explicar als

pares.

1

11. Pots saber com era l’Anina per les coses que va fer.

Descriu com era i dóna dos exemples que ho demostrin.

3
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12. L’autor no ens diu si l’aventura de l’Anina va ser només un somni.

Busca una prova que demostri que l’aventura pot haver estat un 

somni.

1

Busca una prova que demostri que l’aventura pot no haver estat  
un somni.

1
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L’Antàrtida

L’Antàrtida, terra de gel

Introducció 

a l’Antàrtida

Què és l’Antàrtida?

L’Antàrtida és el continent de l’extrem sud del 
planeta. (Si el busques en una bola del món, el 
trobaràs a baix de tot). 

Ocupa una desena part de la superfície 
de la Terra i està cobert d’una manta de gel 
que, a vegades, té un gruix de 1.500 metres o 
més. El pol sud es troba al bell mig de l’Antàrtida.

L’Antàrtida és el continent més fred i, alhora, el més sec, el més alt i el més 
ventós. Hi ha molt poca gent que hi visqui tot l’any. Els científics hi passen curts 

períodes de temps i viuen en unes 
estacions especialment construïdes per 
fer investigacions científiques.

La temporada d’estiu a l’Antàrtida 
va des de l’octubre fins al març. En 
aquesta època hi ha llum les 24 hores 
del dia. A l’hivern, des de l’abril fins al 
setembre, passa el contrari i l’Antàrtida 
està immergida en la foscor durant sis 
mesos seguits. 

Pol sud

Mapa de l’Antàrtida
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El clima de l’Antàrtida

A l’Antàrtida, hi fa més fred del que 
mai no et podries imaginar, fins i tot a 
l’estiu! El pol sud és la part més freda 
de l’Antàrtida. Al bell mig de l’estiu, al 
gener, la temperatura mitjana és de 28 
graus centígrads sota zero (-28ºC). “Sota 
zero” vol dir molt més fred que zero, que 
és el punt de congelació.

A l’hivern, entre l’abril i el 
setembre, la temperatura mitjana al pol 
sud pot arribar a ser de –89ºC. Quan fa 
tant de fred, si llancessis a l’aire una 
tassa plena d’aigua bullent, el líquid es congelaria abans de tocar el terra gelat.  
Els científics, a vegades, han de desar les mostres dins d’una nevera per tal que no 
estiguin tan fredes!

Pingüins a l’Antàrtida

El pingüí és l’animal més comú de 
l’Antàrtida. 

Els pingüins no poden volar, però 
les seves ales curtes els serveixen d’aletes 
per a nedar. Els pingüins són uns grans 
nedadors. Quan són a la terra caminen 
drets, balancejant-se, o bé es mouen a 
saltirons.

El cos dels pingüins té moltes 
capes de plomes superposades i, a sota 
de tot, unes plometes suaus com de 
cotó fluix. Totes aquestes plomes, a 
més d’una capa espessa de greix, els 
protegeixen de l’aire fred, del vent i 
de l’aigua. Per obtenir més calor, els 
pingüins tendeixen a reunir-se en 
grups.
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L’Antàrtida

Carta de l’Antàrtida

Sara Wheeler és una investigadora que treballa a 
l’Antàrtida. Si llegeixes la carta que ha escrit al seu 
nebot Daniel, aprendràs més coses sobre la seva 
experiència en aquell continent.

L’Antàrtida 
divendres 9 de desembre

Benvolgut Daniel,

Aquí tens la carta que et vaig prometre que t’escriuria des de 
l’Antàrtida, amb una fotografi a. No et pots imaginar com n’estic de 
contenta ara que fi nalment he arribat aquí, seguint les passes de tants 
exploradors famosos. Això és molt diferent del món que coneixem!

Aquí no hi ha aliments frescos, ni supermercats. Hem de menjar 
moltes coses deshidratades, o de llauna, i productes congelats (que no 
cal desar al congelador, senzillament els deixes fora). Cuinem en uns 
fogonets de gas que són molt més lents que les cuines de casa. Ahir vaig 
fer fi deus amb salsa de tomàquet i verdures de llauna. De postres, unes 
maduixes deshidratades que semblaven de cartró.

Trobo a faltar les pomes i les taronges fresques. Tant de bo me’n 
poguessis enviar.

Molts petons,

Sara
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Preguntes  L’Antàrtida, terra de gel

 1.  En una bola del món, on trobaràs l’Antàrtida?

1

 2. L’Antàrtida és el lloc més fred de la Terra.  Quins altres rècords ha 
batut també? 

A el més sec i el més ennuvolat

B el més humit i ventós

C el més ventós i sec

D el més alt i ennuvolat

 3.  Quina és la part més freda de l’Antàrtida?

1
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4. Fixa’t bé en la descripció de l’Antàrtida que fa l’article. Dóna dues
raons per les quals la majoria de gent que visita aquest continent no
ho fa entre l’abril i el setembre.

1 1.

1 2.

5. Per què diu l’article que si llances a l’aire una tassa plena d’aigua
bullent, quan arribi a terra ja s’haurà gelat?

A per explicar que a l’Antàrtida l’aigua és molt calenta

B per explicar què beu la gent a l’Antàrtida

C per explicar el treball que fan els científics a l’Antàrtida

D per demostrar que a l’Antàrtida fa molt fred

6. Segons l’article, per a què fan servir les ales, els pingüins?

A per a volar

B per a nedar

C per a mantenir els pollets calents

D per a caminar drets
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7. Digues tres coses que fan els pingüins de l’Antàrtida per mantenir-
se calents:

1 1.

1 2.

1 3.

8. Quines dues coses has après sobre el menjar a l’Antàrtida a partir
de la carta de la Sara?

1 1.

1 2.
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9. Pensa si t’agradaria anar a l’Antàrtida. Fes servir la lectura de
Introducció a l’Antàrtida i la carta de la Sara Wheeler per explicar
perquè t’agradaria o no viatjar-hi.

2

10. Quina part de l’article parla de l’espessor del gel a l’Antàrtida?

A Què és l’Antàrtida?

B El clima de l’Antàrtida

C Pingüins a l’Antàrtida

D Carta des de l’Antàrtida
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La carta de Sara Wheeler és una adaptació de Letters from Antarctica, de Sara Wheeler, 1997. Permís de reproducció Hodder & Stoughton Ltd. Els drets d’autor de les 
fotografi es són de Gillaume Dargaud.

11. En aquest article hi ha dues maneres d’obtenir informació sobre
l’Antàrtida:

• Introducció a l’Antàrtida

• Carta des de l’Antàrtida

En quina has trobat una informació més interessant, i per què?

1
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Com fer una excursió de forma segura

! Comen�a d’hora. Així tindràs més temps
per gaudir de l’excursió i tornar abans no es faci 
fosc.

! No et desvi•s dels camins 
assenyalats  a no ser que coneguis la zona.

! Controla el ritme. Per estalviar energia,
evita caminar massa de pressa. 
Si aneu en grup, camineu al ritme del més lent.

! Mira b� per on camines.  Fixa’t en les
coses amb què pots ensopegar, com pedres soltes, 
munts de fulles i pals. Vés amb compte a les zones 
relliscoses. Si t’has de posar dintre de l’aigua, 
assegura’t de conèixer-ne la profunditat.

! Vigila. Mira bé on poses els peus,
vigila quan agafis pals o pedres i 
abans de seure. No t’apropis mai a 
animals solts. Pot ser que et semblin 
graciosos i inofensius, però poden 
ser imprevisibles i molt gelosos del seu 
territori.

IMPORTANT: Digues a algú on vas 
d’excursió i quan tens pensat tornar. Pot 
ser una ajuda en cas que et passés res i 
tinguessis problemes. Quan arribis, avisa que 
ja has tornat.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  

Sobretot, pensa que t’ho has de passar bé 
anant d’excursió. Gaudeix de l’aire lliure. 
Observa totes les coses interessants que hi ha 
al teu voltant. Aprèn a conèixer els llocs, les 
plantes i els animals nous. Aprecia la bellesa 
de la terra i de la natura, i fes exercici!

Per organitzar una sortida d’un dia 

!  Tria un lloc on vulguis anar que sigui
divertit i interessant. Si sou un grup, has 
de tenir en compte tothom a l’hora de triar 
on anar.

!  Informa’t de la distància de la marxa i del
temps que es triga a recórrer-la.

!  Comprova les condicions meteorològiques
i la previsió del temps. Tria una roba 
adequada al temps.

!  Prepara una motxilla lleugera i no portis
molt de pes (consulta la llista).

Llista per a la motxilla     
- Molta aigua: perquè no passis 
    set.
- Menjar: alguna cosa amb un alt contingut 
     energètic o un dinar tipus pícnic.
- Una farmaciola de primers auxilis: per a 
     butllofes i rascades. 
- Repel·lent d’insectes:  per protegir-te 

de les picades (per exemple: paparres, 

abelles, mosquits, i moscas).
  - Calcetins de recanvi: per si se’t mullen

els peus.      
 - Un xiulet: és important si vas sol. Tres 

xiulets curts volen dir que tens problemes i 
que necessites ajuda.

 - Un mapa i una brúixola: són molt 
importants per marxes difícils.

Descobreix com 
n’és, de divertida, 

una excursió   
d’un dia

Busques alguna cosa divertida i interessant 
a fer a casa o durant les vacances?

Una de les millors maneres de gaudir 
de l’aire lliure és caminar i la més habitual 

són les marxes d’un dia. No requereixen molt 
de temps ni cal un equip especial.
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Fer excursions d’un dia és divertit 
i un bon exercici!

Tu manes! Pots triar on vols anar, quant 
de temps vols ser fora i el ritme que vols 
seguir. Pots limitar-te a caminar i gaudir de 
la natura o pots afrontar desafiaments per 
camins difícils i costeruts. Tu decideixes!

Descobreix coses interessants! 
Les excursions poden dur-te a llocs que 
no es poden veure de cap altra manera. 
Pots anar a indrets bonics i contemplar 
vistes espectaculars. O pots anar a zones 
remotes amb valls ocultes, cascades o 
coves. Les excursions poden proporcionar-
te l’oportunitat de veure plantes, ocells i 
animals salvatges. També pot ser que 
trobis restes d’edificis i objectes que 
pertanyen a persones que van viure fa 
molt de temps.

En forma!  Caminar és una manera 
excel·lent de fer exercici; així, doncs, si 
vas d’excursió regularment estaràs en 
forma. Et dóna temps per pensar i, a 
més, pot ser relaxant. Caminar és una 
manera excel·lent de compartir el temps 
amb els amics i la família o, simplement, de 
passar una estona amb tu mateix estudiant i 
gaudint de la natura.

Explora el Turó Bonavista
El mapa del Turó Bonavista i els símbols que 
hi apareixen serveixen per ajudar-te a triar 
la marxa que més t’agradi i les coses que pots 
veure i fer. Et proposa idees sobre excursions 
d’un dia per si vols buscar una zona a prop 
d’on vius per anar d’excursió.

Turó Bonavista
Una marxa plena d’aventures

Tria la teva 
ruta!

Segueix un dels nostres suggeriments 
o planifica la teva ruta

Llegenda del mapa
Nom de la ruta Ruta Temps Nivell Descripció

Passejada de 
les aus

2 hores Fàcil, accés 
per a  cadires 
de rodes

Circuit al voltant 
de la reserva 
d’aus

Caminada 
a l’estació  
Bonavista

2 a 2.30 
hores 
d’anada

Difícil Pujada al Turó 
Bonavista i vistes 
panoràmiques

Senda del 
rierol de la 
Granota

3 hores Dificultat 
mitjana

Excursió a la zona 
de pícnic del rierol 
de la Granota

Circuit del 
Turó Bo-
navista

5 hores Dificultat 
mitjana

Excursió al 
voltant del Turó 
Bonavista fins al 
Castell Roca Vella

Rierol 
de la 

Granota

Zona de 
pícnic 

Comença les rutes aquí

Castell 
Roca Vella

Estació  
del Turó 

Bonavista

Reserva 
d’aus
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Day Hiking
Excursi—

Preguntes Descobreix com n’és, de divertida, una excursió d’un dia

 Pren el fullet Descobreix com n’�s, de divertida, una excursi— d’un dia. 
   Les preguntes dÕaquesta secci— estan relacionades amb aquest fullet.

   Aixeca la mˆ si no el tens.

1. Quin és el missatge principal que dóna el fullet sobre les
excursions?

A És car i perillós.

B És la millor forma de veure animals.

C És saludable i divertit.

D És només per a experts.

2. Escriu dues coses interessants que, segons el fullet, podries veure
durant una excursió d’un dia.

1 1.

2.

3. Escriu dues coses que el fullet et recomana de tenir en compte si
vas d’excursió amb un grup.

1 1.

12.
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4. En quin apartat del fullet s’indica que cal posar-se la roba apropiada
al temps que fa?

A Descobreix com n’és, de divertida, una excursió d’un dia

B Per organitzar una sortida d’un dia

C Llista per a la motxilla

D Fer una excursió amb garanties

Fixa’t en l’apartat Llista per a la motxilla i respon les 
preguntes 5 i 6.

5. Per què has d’agafar un altre parell de
calcetins per a l’excursió?

A Perquè pots mullar-te els peus.

B Perquè el temps pot refrescar.

C Per si et surten butllofes.

D Per a un amic.

6. Què hauries de fer si tens problemes durant la sortida?

A Dur menjar d’alt valor energètic.

B Bufar el xiulet tres cops.

C Posar-te més repel·lent d’insectes.

D Cridar tant com puguis per demanar ajuda.
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Fixa’t en l’apartat Com fer una excursió de forma segura. 
Utilitza-la per contestar les preguntes 7 i 8.

7. Què hauries de fer per evitar cansar-te
de seguida?

A Sortir d’hora.

B No desviar-me del camí.

C Controlar el ritme.

D Vigilar per on camino.

8. Per què és important avisar algú de quan penses tornar de
l’excursió?

1
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Utilitza la informaci— de l’apartat Explora el Turó 
Bonavista per contestar les preguntes 9 a 12.

9. Quina ruta escolliries si volguessis fer
l’excursió més curta?

A La passejada de les aus.

B La caminada a l’estació
Bonavista.

C La senda del rierol de les granotes.

D El circuit del Turó Bonavista.

10. Quin tipus de persones estarien més preparades per anar a la
caminada a l’estació Bonavista?

A Les persones que tenen pressa.

B Les persones que tenen nens petits.

C Les persones a les quals els agrada de mirar ocells.

D Les persones que estan en forma i tenen resistència.
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11. Quines són les dues coses que pots aprendre en estudiar la llegenda
d’un mapa?

1 1.

1 2.

12. Utilitza el mapa d’Explora el Turó Bonavista i els símbols per
preparar una excursió. Marca quina ruta escolliries.

 La passejada de les aus.

 La caminada a l’estació Bonavista.

 La senda del rierol de les granotes.

 El circuit del Turó Bonavista.

Dóna dues raons que trobis al fullet per explicar per què has escollit 
aquesta ruta. 

1 1.

12.
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Vola, ˆguila, vola

Adaptat per Christopher Gregorowski
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Vola, ˆguila, vola

Un dia un granger va sortir a buscar un vedell que se li havia perdut. 
Els pastors havien tornat sense ell al vespre anterior. I aquella nit hi havia 
hagut una tempestat terrible. 

Va anar a la vall i va buscar a prop del riu, entremig dels joncs, al 
darrere de les roques i enmig del corrent de l’aigua.

Va pujar els pendents de la gran muntanya de rocosos penya-segats, 
va mirar al darrere d’una roca molt grossa per si el vedell s’hi havia 
amagat per protegir-se de la tempestat. Allà es va aturar. I a la punta de la 
roca hi va veure una cosa ben estranya: una àguila petita que havia sortit 
de l’ou feia un o dos dies i que la terrible tempestat s’havia emportat fora 
del seu niu.

Va allargar els braços i va recollir el pollet amb les dues mans. Se 
l’emportaria a casa i en tindria cura. 

Estava a punt d’arribar a casa quan els nens van sortir corrent a 
rebre’l. 

—El vedell ha tornat a casa tot sol! —van cridar.
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El granger estava molt content. Va mostrar l’aguiló 
a la família i després el va posar amb compte al galliner, 
amb les gallines i els pollets.

—L’àguila és el rei dels ocells —va dir—, però 
l’ensenyarem a ser un pollastre.
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Així la petita àguila va viure entre les gallines i ho feia tot com elles. 
A mesura que creixia, va adquirir un aspecte diferent al dels pollastres que 
havien vist. 

Un dia, un amic els va fer una visita. L’amic va veure l’ocell entre els 
pollastres.

—Ep, això no és un pollastre. És una àguila!
El granger li va somriure i li va dir: 
—És clar que és un pollastre. Mira, camina com un pollastre, menja 

com un pollastre i pensa com un pollastre. És clar que és un pollastre.
Però l’amic no n’estava convençut. 
—Et demostraré que és una àguila —va dir.
Els fills del granger van ajudar l’amic a agafar l’ocell. Pesava bastant, 

però l’amic el va aixecar per damunt del cap i va dir: 
—No ets un pollastre, sinó una àguila. No pertanys a la terra sinó al 

cel. Vola, àguila, vola!
L’ocell va estendre les ales, va mirar al seu voltant, va veure els 

pollastres i les gallines menjant i va saltar per picotejar la terra i buscar 
menjar amb ells.

—Ja t’he dit que era un pollastre —va dir el granger i va esclafir a 
riure.
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L’endemà al matí,  molt d’hora, els gossos del granger van començar 
a bordar. Hi havia  una veu cridant a fora en la foscor. El granger va córrer 
cap a la porta. Era el seu amic un altre cop. 

—Dóna’m una altra oportunitat amb l’ocell —li va demanar. 
—Has vist l’hora que és? Encara queda molt per a l’alba.
—Agafa l’ocell i vine amb mi.
De mala gana, el granger va agafar l’ocell que estava dormint entre 

els pollastres. Els dos homes van marxar i van desaparèixer en la foscor.
—On anem? —va preguntar el granger amb son.
—A les muntanyes on vas trobar l’ocell.
—I per què en aquesta hora intempestiva de la nit?
—Perquè la nostra àguila pugui veure com surt el sol per damunt de 

les muntanyes i perquè el segueixi cap al cel, que és on pertany.
Van anar cap a la vall i van creuar el riu. L’amic anava al davant. 
—De pressa —va dir—, o l’alba arribarà abans que nosaltres.
La primera llum es va estendre pel cel quan anaven pujant la 

muntanya. Els núvols transparents del cel primer eren de color rosa i 
després van començar a brillar com or lluent. De tant en tant, el camí era 
perillós, com quan anaven per la vora de la muntanya travessant passos 
estrets entre les roques o quan havien de passar per escletxes fosques. 
Finalment va dir: 

—Aturem-nos aquí.—Va mirar cap avall del penya-segat i va veure el 
terra centenars de metres més avall. Eren a prop del cim.

Amb compte, l’amic va portar l’ocell a la punta de la roca, el va deixar 
allà mirant cap a l’est i va començar a parlar-li. El granger va fer una mitja 
rialla. 

—Només parla el llenguatge dels pollastres.
Però l’amic va continuar parlant-li, explicant-li coses sobre el sol, 

sobre com  dóna vida al món i com regna en el cel i dóna llum a cada nou 
dia. 

—Mira el sol, àguila i quan s’enlairi, enlaira’t tu també. Pertanys al 
cel i no a la terra.

En aquells moments els primers raigs de sol van disparar-se per 
damunt de la muntanya i, de sobte, el món va resplendir amb la seva llum.
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Vola, àguila, vola de Christopher Gregorowski i il·lustrat per Niki Daly. Publicat per Sumon and Schuster, Nova 
York. Drets d’autor del text ©2000 de Christopher Gregoroswski i drets d’autor de les il·lustracions © de Niki Daly. 
S’ha fet un esforç per aconseguir el permisos de drets d’autor.

Ell sol es va enlairar majestuosament. El gran ocell va estendre les 
ales per saludar el sol i sentir-ne l’escalfor a les plomes. El granger es va 
quedar quiet. El seu amic va dir: 

—No pertanys a la terra, sinó al cel. Vola, àguila, vola! 
I va tornar lentament al costat del granger. Tot era silenci. L’àguila 

va estirar el cap, amb les ales ben esteses, i les potes van fer un pas cap 
endavant alhora que les urpes s’enganxaven a la roca.

Llavors, sense a penes moure’s, notant el corrent d’un vent més 
poderós que qualsevol humà o qualsevol ocell, la gran àguila es va deixar 
anar cap endavant i es va enlairar cap amunt, cada cop més amunt, 
desapareixent en la claror del sol naixent. I ja no va tornar a viure mai més 
entre els pollastres.
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Preguntes Vola, àguila, vola

1. Què va sortir a buscar el granger al principi de la història?

A Un vedell

B Uns pastors

C Uns penya-segats

D Un aguiló

2. On va trobar l’aguiló?

A Al seu niu

B Al costat del riu

C A la punta d’una roca

D Entremig dels joncs

3. En la història, què demostra que el granger va anar amb compte
amb l’àguila petita?

A Va recollir l’aguiló amb totes dues mans.

B Va portar l’aguiló a la seva família.

C Va tornar a posar l’aguiló al niu.

D Va buscar l’aguiló al costat del riu.
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4. Què va fer el granger amb el pollet d’àguila quan el va portar a
casa?

A  Li va ensenyar a volar.

B  El  va alliberar.

C  El va entrenar per ser un pollastre.

D  Li va construir un nou niu.

5. Durant la primera visita de l’amic, l’àguila va comportar-se com un
pollastre. Escriu dos exemples que ho demostrin.

1 1.

1 2.

6. Quan l’amic del granger va veure l’àguila per primera vegada, com
va intentar de fer-la volar?

A  La va posar damunt del seu cap.

B  La va posar a terra.

C  La va llançar a l’aire.

D Va emportar-se-la a la muntanya.
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7. Explica què vol dir l’amic del granger quan diu a l’àguila: “No
pertanys a la terra sinó al cel.”

2

8. Per què el granger va esclafir a riure durant la primera visita del
seu amic?

A Perquè l’àguila pesava massa per poder volar.

B Perquè l’àguila era difícil d’agafar.

C Perquè l’àguila tenia un aspecte diferent del dels pollastres.

D Perquè l’àguila demostrava que ell tenia raó.

9. Per què l’amic del granger va portar-la a les muntanyes més altes
per fer-la volar? Dóna’n dues raons.

1 1.

1 2.

61



Vola, ˆguila, vola

10. Busca i copia les paraules que t’expliquen la bellesa del cel a l’alba.

1

11. Per què la sortida del sol era important en la història?

A Perquè va despertar l’instint de l’àguila per volar.

B Perquè regnava sobre el cel.

C Perquè va escalfar les plomes de l’àguila.

D Perquè va il·luminar els camins de la muntanya.

12. Pots saber com era l’amic del granger per les coses que va fer.

Descriu com era l’amic i dóna un exemple que ho demostri. 

2
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Pastís per a enemics

Pastís per a enemics
per Derek Munson 

il·lustrat per Tara Calahan King

Era un estiu perfecte fins que en Joan Rovira es va mudar a la casa del 
costat del meu millor amic, l'Esteve. No m'agradava en Joan. Va fer una 
festa i no hi estava ni convidat. Però el meu millor amic, l'Esteve, sí.

Mai no havia tingut un enemic fins que en Joan es va mudar al veïnat. 
El pare em va dir que quan tenia la meva edat, també tenia enemics. 
Però sabia la manera de 
desempallegar-se’n.

El pare va arrencar un 
tros de paper desgastat d'un 
llibre de receptes.

—El pastís per a enemics 
—va dir, satisfet.

Potser et preguntes què 
és exactament un pastís per 
a enemics. El pare va dir que 
la recepta era tan secreta 
que ni a mi m'ho podia dir. 
Jo li vaig suplicar que me'n 
digués alguna cosa.

—Et diré una cosa, Tomàs —em va dir—. El pastís per a enemics és la 
manera més ràpida de desempallegar-se dels enemics. 

Això em va fer pensar. Quina mena de coses desagradables posaria jo al 
pastís per a enemics? Vaig portar cucs de terra i pedres al pare, però me’ls 
va tornar.
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Vaig anar a fora a jugar. Durant tota l'estona, escoltava els sorolls 
del meu pare a la cuina. Aquest estiu podria ser fantàstic, al cap i a la 
fi.

Vaig intentar imaginar-me la terrible olor que devia fer el pastís per a 
enemics. Però vaig sentir una olor molt bona. I pel que em semblava a mi, 
venia de la nostra cuina. Estava confós.

Vaig entrar a casa per preguntar al pare què passava. El pastís per a 
enemics no hauria de fer tan bona olor. Però el pare era llest. —Si fes mala 
olor, el teu enemic mai no se'l menjaria —va dir. Es notava que no era el 
primer cop que feia aquest pastís.

Va sonar l'alarma del forn. El pare es va posar uns guants per al forn i 
va treure el pastís. Feia prou bona pinta per menjar-se'l! Vaig començar a 
entendre-ho.

Però tot i així, encara no estava segur que el pastís per a enemics 
funcionés. Què feia exactament als teus enemics? Potser feia que els 
caiguessin els cabells, o que els fes pudor l'alè. Vaig preguntar-ho al pare, 
però no va servir de res.

Mentre el pastís es refredava, el pare em va donar una feina per fer.

Va xiuxiuejar: —Perquè funcioni, has de passar un dia amb el teu 
enemic. I encara més, has de ser amable amb ell. No és fàcil. Però és l'única 
manera que el pastís per a enemics funcioni. Estàs segur que ho vols fer?

I tant que ho estava!

Només havia de passar 
un dia amb en Joan, i després 
desapareixeria de la meva vida. 
Vaig anar amb bicicleta a casa 
seva i vaig picar a la porta.

Quan en Joan va obrir, 
semblava sorprès.
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—Vols sortir a jugar? —vaig preguntar.

Semblava confós. —Ho preguntaré a la mare —va dir. Va tornar amb 
les sabates a la mà.

Vam anar amb bicicleta una estona i després vam dinar. Havent dinat 
vam anar a casa meva.

Era estrany, però m'ho estava passant bé amb el meu enemic. No ho 
podia dir al pare, perquè havia treballat de valent per fer el pastís.

Vam jugar fins que el meu pare ens va cridar per sopar.

El pare havia fet el meu menjar preferit. I també era el preferit d'en 
Joan! Potser, al cap i a la fi, en Joan no estava tan malament. Començava a 
pensar que potser valia més oblidar-se del pastís per a enemics.

—Pare —vaig dir—, és ben bonic tenir un nou amic. Mirava de dir-li 
que en Joan ja no era el meu enemic. Però 
el pare només va fer que sí amb el cap i va 
somriure. Em sembla que es pensava que 
ho estava fent veure.

Però havent sopat, el pare va treure el 
pastís. Va servir tres plats i me'n va passar 
un a mi i l'altre a en Joan.

—Oh! —va fer en Joan mirant el pastís.

Em vaig esverar. No volia que en Joan 
es mengés el pastís per a enemics! Era el 
meu amic!

—No te'l mengis —vaig cridar—. És 
dolent!

La forquilla d'en Joan es va aturar just abans d'arribar a la boca. Em va 
fer una mirada estranya. Em sentia alleugerit. Li havia salvat la vida.
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—Si és tant dolent —va preguntar en Joan—, com és que el teu pare ja 
se n'ha menjat la meitat?

Era cert, el pare s'estava menjant el pastís per a enemics.

—Molt bo —va mastegar. Jo em vaig quedar allà, assegut, mirant com 
menjaven. A cap dels dos no li queien els cabells! Semblava que no hi havia 
perill, així que en vaig provar una mica. Era deliciós!

Després de les postres, en Joan em va convidar a anar a casa seva el 
matí següent.

Pel que fa al pastís per a enemics, encara no sé com es fa. Encara dubto 
si els enemics realment l'odien o si els cau el cabell o els fa pudor l'alè. Però 
no sé si mai obtindré una resposta, perquè acabo de perdre el meu pitjor 
enemic.
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Preguntes  Pastís per a enemics

1. Qui narra el conte?

A En Joan

B El pare

C L’Esteve

D En Tomàs

2. Al començament del conte, per què en Tomàs pensava que en Joan
era el seu enemic?

1

3. Escriu un ingredient que en Tomàs pensava que hi hauria al
Pastís per a enemics.

1

67



Pastís per a enemics

4. Busca la part del conte al costat d'una imatge d'un tros de pastís.
       Per què en Tomàs pensava que, al cap i a la fi, podria ser un 
estiu fantàstic?

A Li agradava jugar fora.

B Estava emocionat amb el pla del pare.

C Va fer un nou amic.

D Volia provar el pastís per a enemics.

5. Com es va sentir en Tomàs quan va olorar per primera vegada el
pastís per a enemics? Explica per què es va sentir així.

2

6. Què pensava en Tomàs que podia passar quan el seu enemic es
mengés el pastís per a enemics?
Escriu una cosa.

1
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7. El pare li va dir a en Tomàs dues coses necessàries perquè el
pastís per a enemics funcionés? Quines són?

2

8. Per què en Tomàs va anar a casa d'en Joan?

A Per convidar en Joan a sopar.

B Per demanar a en Joan que deixés l'Esteve en pau.

C Per convidar en Joan a jugar.

D Per demanar a en Joan que fos el seu amic.

9. Què va sorprendre en Tomàs del dia que va passar amb en Joan?

1
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10. Al sopar, per què en Tomàs va començar a pensar que ell i el seu
pare s'haurien d'oblidar del pastís per a enemics?

A En Tomàs no volia compartir les postres amb en Joan.

B En Tomàs no creia que el pastís per a enemics funcionés.

C A en Tomàs li començava a agradar en Joan.

D En Tomàs volia mantenir el pastís per a enemics en secret.

11. Com se sentia en Tomàs quan el pare va passar un tros del pastís
per a enemics a en Joan?

A Alarmat

B Satisfet

C Sorprès

D Confós
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12. Quin era el secret que guardava el pare sobre el pastís per a
enemics?

A Era un pastís normal.

B Tenia un gust desagradable.

C Era el seu menjar preferit.

D Era un pastís verinós.

13. Mira aquesta frase del final del conte:

“Després de les postres, en Joan em va convidar a anar a casa 
seva el matí següent”. 

Què suggereix això en relació amb els nens?

A Continuen sent enemics.

B No els agrada jugar a casa d'en Tomàs.

C Volien menjar més pastís per a enemics.

D Potser en el futur serien amics.

14. Fes servir el que has llegit per explicar per què el pare d'en Tomàs
va fer el pastís per a enemics en realitat.

1
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15. Quina mena de persona és el pare d'en Tomàs? Dóna un exemple
del que va fer en el conte per demostrar-ho.

2

16. Quina lliçó pots aprendre d'aquest conte?

1
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La boleta de fang
Autora: Diana Engel

A
dalt d’una vella torre molt alta hi havia un taller. Era un taller de 
ceràmica amb una gran quantitat de pots plens d’esmalts de colors, de 
torns, de forns i, per descomptat, de fang. Prop de la finestra hi havia 
una capsa de fusta grossa amb una tapa pesada que hi encaixava. A 

dins s’hi guardava el fang.  Al fons, arraconada, hi havia la boleta de fang més 
vella de totes. Amb prou feines recordava quan era l’última vegada que l’havien 
agafada, molt temps enrere. Cada dia, la tapadora pesant s’alçava. Unes mans 
s’endinsaven a la capsa i, ràpidament, agafaven bosses o boles de fang. La boleta 
sentia els alegres sorollets de la gent quan treballava.

—Quan em tocarà a mi? —es preguntava. Cada dia que passava dins la 
foscor de la capsa perdia més l’esperança.

Un bon dia un nombrós grup d’infants va entrar al taller amb el mestre. 
Moltes mans es van endinsar a la capsa de fang. La boleta va ser la darrera que 
van triar, però a la fi sortia de la foscor!

—Ara és la meva! —va pensar, aclucant els ulls enlluernada.
Un nen va posar el fang al torn i va començar a fer-lo rodar tan de pressa 

com podia. 
—Què divertit! —va pensar la boleta. El nen estirava el fang cap amunt 

mentre el torn rodava. La boleta estava contenta de saber que esdevindria alguna 
cosa. Però després de provar de fer un bol, el nen es va cansar i va prémer el fang 
per aplanar-lo bé i fer-ne una boleta.

—És hora de plegar —va dir el mestre. El taller era ple del soroll dels 
infants que netejaven les taules amb draps i esponges, i després les eixugaven. Hi 
havia aigua regalimant pertot arreu.

El nen va deixar anar la boleta prop de la finestra i va marxar corrent 
amb els seus amics. Poc després, el taller era ben buit. L’habitació havia quedat 
silenciosa i fosca, i la boleta de fang tenia por. Trobava a faltar la humitat de la 
capsa i, a més, sabia que corria perill.

—S’ha acabat —va pensar—. Em quedaré aquí fins que m’assequi com una 
pedra.
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S’estava al costat de la finestra oberta, 
immòbil, mentre sentia com s’anava assecant 
a poc a poc. Els raigs del sol la colpejaven amb 
força i l’airet de la nit la bufetejava fins que es 
va endurir com una pedra. S’havia tornat tan 
dura que era incapaç de pensar. Només sabia que 
estava desesperada.

Però en la part més profunda de la boleta 
de fang havia quedat atrapada una goteta 
d’humitat, i la boleta es va negar a deixar-la 
sortir.

—Pluja —va pensar.
—Aigua —va sospirar.
—Si us plau... —va aconseguir de deixar 

anar des  d’aquell interior sec i desesperat.
Un núvol que passava va tenir pietat de la 

boleta de fang i aleshores va succeir una cosa 
meravellosa. Unes enormes gotes d’aigua van 
començar a caure del cel i van entrar per la 

finestra tot mullant la boleta. Va ploure tota la nit i, l’endemà, la boleta era tova com 
quan vivia a la capsa.

Es van sentir unes veus que entraven al taller.
—Oh no! —va dir una dona ceramista que sovint venia a treballar al taller.
—Algú s’ha deixat la finestra oberta tot el cap de setmana! Està tot ben xop! 

Posa’t a treballar mentre jo busco les tovalloles —va dir a la seva filla.
La nena va veure la boleta de fang a l’ampit de la finestra.
—Em sembla un tros de fang perfecte —va 

dir.
De seguida va començar a aixafar la 

boleta, a pastar-la fent-hi formes boniques. A la 
boleta, els dits de la nena li van semblar molt 
agradables.

Mentre bellugava les mans amb destresa, 
la nena pensava. La bola de fang va notar que 
la nena l’estava modelant suaument i que li feia 
un forat al mig. Uns pessics més tard i ja tenia 
nansa!
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La boleta de fang

—Mare, mare, he fet una tasseta!
—Que n’és, de maca!_ va respondre la mare.
—Deixa-la al prestatge i la courem al forn. Més tard la podràs esmaltar del 

color que vulguis. 
Poc després la tasseta estava enllestida per marxar a una nova casa. Ara viu 

en un armari de la cuina, al costat d’altres tasses, plats i bols. Tots són diferents i, 
alguns, ben bonics.

—A esmorzar! —crida la mare mentre posa la tasseta nova a taula, plena de 
xocolata calenta.

La menuda l’agafa amb cura. Què n’és, de feliç amb les seves ratlletes fines i 
una forma nova! A més, fa un bon servei!

La tasseta està ben orgullosa i pensa: 
—A la fi sóc alguna cosa!
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La boleta de fang
8

Preguntes  La boleta de fang

1. Numera les frases següents seguint l’ordre dels esdeveniments del
conte. El número 1 ja l’hem assenyalat.

La pluja havia estovat la boleta de fang.

   Un nen havia intentat fer un bol amb la boleta de fang.

Una nena va convertir la boleta de fang en una tassa.

La boleta de fang es va assecar.

La boleta de fang vivia dins d’una capsa.

2. Per què la boleta de fang va romandre tant de temps dins de la
capsa?

1

3. Al començament de la història, què desitjava la boleta de fang?

1

1
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La boleta de fang 9

4. Per quin motiu algú la va treure finalment de la capsa?

A Perquè totes les altres boletes de fang ja les estava fent servir
 algú altre.

B Perquè estava damunt de totes les altres boles.

C El nen la va triar perquè li agradava especialment.

D El mestre va dir al nen que fes servir aquella boleta.

5. Què va fer malament el nen?

A Va deixar el fang damunt del torn.

B Va fer voltar el torn tan de pressa com va poder.

C Va deixar el fang vora la finestra.

D Va prémer i pastar el fang.

6. El nen va posar en perill la boleta de fang. Quin era aquest perill?

1
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La boleta de fang
10

7. Com es va sentir la boleta de fang quan el nen va marxar del taller?

A Satisfeta

B Espantada

C Enfadada

D Orgullosa

8. Quina cosa meravellosa va succeir després que la boleta passés
molta estona ajaguda a la vora de la finestra? Per què va ser tan
meravellós per a la boleta de fang?

2
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La boleta de fang 11

9. Quines paraules del conte ens indiquen que la nena sabia què volia
fer amb el fang?

A “els dits de la nena li van semblar molt agradables”

B “La nena va veure la boleta de fang”

C “La menuda l’agafa amb cura”

D “bellugava les mans amb destresa”

10. Descriu els sentiments de la boleta de fang al principi i al final de la
història. Explica els motius del canvi.

3
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La boleta de fang
12

11. La nena és un personatge important en aquesta narració. Explica
quina importància té en els esdeveniments.

2

12. L’autora de la història tracta el tros de fang protagonista com si fos
una persona. Què vol que t’imaginis en llegir-la?

A El que se sent sota la pluja.

B El que podia sentir una boleta de fang.

C El que se sent en treballar un tros de fang amb les mans.

D El que se sent en crear alguna cosa amb les mans.

13. Quin és el missatge principal d’aquesta  història?

A Les persones són tan modelables com el fang.

B Hi ha molta infelicitat al món.

C Tot allò que té una raó de ser genera felicitat.

D Fer ceràmica és la millor manera de fer el bé en el món.
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A la recerca de menjar

A les cotxinilles els agraden els llocs 

foscos i humits. Les pots trobar sota la 

llenya, sota una pila de fulles mortes i a 

les parets.

A la recerca de menjar

Tot seguit trobaràs tres projectes sobre les coses que mengen i com 

busquen el menjar els animals petits. Primer has de trobar formigues, 

cotxinilles i cucs vius. Els has de cuidar i assegurar-te de tornar-los a posar 

al lloc on els vas trobar després d’estudiar-los.

• Segueix una fila de formigues.

• Estudia les cotxinilles.

• Fem un cau de cucs.

On trobar formigues, cotxinilles i cucs

Cotxinilles 

Formigues

Cucs 

Els cucs viuen sota les pedres, en 

la terra acabada de remoure o a 

prop de piles d’adob. Pugen a la 

superfície durant la nit.

Les files de formigues 

es veuen a l’estiu. En 

un extrem hi trobaràs 

el menjar i a l’altre 

hi hauries de trobar 

l’entrada del formiguer.
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A la recerca de menjar

Segueix una fila de formigues

Les formigues viuen en formiguers. Quan una formiga troba 

menjar fa un caminet perquè les altres la puguin seguir. Per 

fer aquest experiment hauràs de trobar un formiguer. També 

necessitaràs el material següent: un full de paper, un tros de poma 

i un grapat de terra.

1. Posa el tros de poma damunt del full i deixa’l a prop

d’un formiguer. Espera que unes formigues trobin la

poma. Totes haurien de seguir el mateix caminet.

2. Mou la poma. Les formigues van directament cap a

la poma?

3. Ara llença terra damunt del paper per amagar el

caminet. Les formigues haurien de córrer pertot

arreu durant un moment. Formen una nova fila?

Què passa?

Després d’haver mogut el menjar, les 

formigues encara segueixen el primer 

caminet fins que no han fet el segon.

Per què?

Quan una formiga ha trobat menjar, 

produeix substàncies químiques especials 

que deixen un rastre d’olor. Altres 

formigues del formiguer utilitzen les 

seves antenes, o sensors, per sentir 

aquesta olor.
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A la recerca de menjar

Estudia les cotxinilles

Les cotxinilles tenen antenes 

sensibles. Construeix aquesta capsa 

i després recull 6 cotxinilles en un 

contenidor. Mira com s’orienten quan 

les poses a la capsa. Necessitaràs: 

una capsa petita buida amb tapa, 

tisores, cinta adhesiva i fulles mortes 

humides.

1. Retalla 3 tires llargues de

paper amb la tapa per formar 

compartiments com els del dibuix.

2. Deixa que les cotxinilles

segueixin els passadís d’una 

en una. Quan arribin al final 

del passadís, algunes giraran a 

l’esquerra i d’altres a la dreta.

3. Posa fulles humides a la

dreta de la capsa i deixa que les 

cotxinilles segueixin el passadís de 

nou. Quin camí segueixen?

El passadís ha de 

ser d’una amplada 

adequada a les 

cotxinilles   

Punt de sortida 

de les cotxinilles

Tires de cartró (no 

deixis espai a sota)

Fulles

Què passa?

Les cotxinilles giraran a la 

dreta cap al menjar.

Per què?

Les cotxinilles poden 

detectar menjar amb les 

antenes i les utilitzen per 

trobar les fulles.
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A la recerca de menjar

Fem un cau de cucs

Els cucs són difícils d’estudiar perquè no els agrada la llum. Tan aviat 

com la noten, es recargolen per tornar a trobar un lloc fosc. Per veure 

com viuen i mengen, fes un cau de cucs com el del dibuix. Després busca 

2 o 3 cucs per posar-los-hi. Recorda que no pots estirar-los perquè els 

Necessitaràs

• Una capsa de

sabates

• Cinta adhesiva

• Un bolígraf

• Unes tisores

• Una ampolla de

plàstic gran

• 1 tassa d’arena

• 3 tasses de

terra humida

esmicolada

• Trossets de ceba i

patata

podries fer mal. Estan coberts d’uns 

pèls minúsculs que els aferren a 

terra.

1. Enganxa un costat de la tapa

amb la capsa perquè s’obri com 

una porta. Fes forats a la part de 

dalt de la capsa amb el bolígraf per 

deixar entrar aire i llum al cau.

2. Talla la part superior de

l’ampolla. Després omple-la 

de capes de terra i arena sense 

prémer-les. Escampa la ceba i les 

patates a la superfície.

3. Posa delicadament els cucs

al cau,  posa el cau dins de la 

capsa i tanca la porta. Deixa-ho 

a l’exterior en un lloc fresc i sec 

durant 4 dies.

4. Després de 4 dies, torna-hi

i mira el cau dels cucs. Què ha 

passat amb l’arena i la terra?

No te níoblidis: Quan hagis acabat 

amb aquest projecte, torna a posar 

els cucs on els havies trobat.
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A la recerca de menjar

Tapa enganxada a la capsa
Forats 

Trossets de 

ceba i patata

5 cm de terra 

humida

1 cm de sorra 

entre capa i 

capa

Què passa?

Després de 4 dies les capes d’arena i terra 

s’hauran barrejat. 

Per què?

Els cucs barregen la terra i l’arena quan pugen 

a la superfície per menjar i caven túnels per 

sota per escapar-se de la llum.

Extret de Animal watching in the Usborne Big Book of Experiments publicat el 1996 per Usborne Publishing Ltd., 

Londres. S’ha fet un esforç per obtenir els permisos de drets d’autor.  
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A la recerca de menjar12

Preguntes  A la recerca de menjar

 1. Quin és l’objectiu principal d’aquest article?

A Descriure diferents projectes que pots fer.

B Donar informació sobre les files de formigues.

C Mostrar com són les bestioles petites.

D Explicar què mengen els cucs.

 2. Quina d’aquestes coses hauries de fer per ocupar-te d’aquestes 

bestioles?

A Buscar-les a sota de les pedres.

B Estudiar-ho tot per saber com són i què fan.

C Recollir-ne tantes com puguis.

D Tornar a posar-les on les has trobades.
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A la recerca de menjar 13

Les preguntes 3-5 corresponen al projecte de les formigues

 3. Per què poses la poma al costat del formiguer?

A Per bloquejar la fila de formigues.

B Perquè les formigues formin una fila.

C Perquè les formigues es confonguin.

D Perquè les formigues es dispersin.

 4. Quan una formiga troba menjar, què fan les altres formigues per 

trobar-lo també?

A Miren la primera formiga i la segueixen.

B Corren pertot arreu fins que troben el menjar.

C Ensumen l’olor que ha deixat la primera formiga.

D Oloren el menjar que hi ha en el full de paper.

 5. Per què les formigues corren pertot arreu després d’haver-hi tirat la 

terra?

1
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A la recerca de menjar14

Les preguntes 6-9 corresponen al projecte de les cotxinilles

 6. Què fan les cotxinilles per trobar menjar?

A Caminen pel passadís.

B Perceben el menjar amb les antenes.

C Segueixen un rastre d’olor.

D Veuen el menjar en la foscor.

 7. Mira el dibuix de “Estudia les cotxinilles”. Com ajuda el dibuix a 

saber què s’ha de fer en aquest experiment?

2
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A la recerca de menjar 15

 8. Per què has de deixar que les cotxinilles segueixin el passadís abans 

de posar les fulles a la capsa?

A Per veure com s’orienten en el laberint. 

B Per veure què fan quan no hi ha menjar.

C Per veure si la construcció està ben feta.

D Per veure cap a on gira cadascuna. 

 9. En el pas 3 del projecte de les cotxinilles, què creus que passarà si 

canvies les fulles humides a la part esquerra de la capsa? 

1

 10. En què s’assembla la manera que tenen les formigues i les 

cotxinilles de trobar el menjar?

1
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A la recerca de menjar16

Les preguntes 11-13 corresponen al projecte Fem un cau de cucs

 11. Enumera les etapes en l’ordre que seguiries per fer un cau de cucs. 

El número 1 ja està assenyalat. 

   Introdueix l’ampolla a la capsa de sabates.

 1  Fes forats a la part de dalt de la capsa.

   Posa-hi els cucs.

   Afegeix-hi patates i cebes

   Omple la botella amb terra i arena.

 12. Explica per què és important formar capes de terra i arena a 

l’ampolla.

1
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A la recerca de menjar 17

 13. Explica per què és important posar ceba i patata a la superfície de la 

terra en el projecte del cau de cucs.

2

 14. Cada projecte inclou dos quadres independents titulats: Què passa? 

i Per què? Quina finalitat tenen aquests requadres? 

A Explicar les etapes del projecte.

B Dir què necessites per realitzar el projecte.

C Dir què has de fer quan hagis acabat.

D Explicar el que has observat.

 15. Quin dels tres projectes has trobat més interessant?   

Utilitza informació del text per raonar la teva resposta.

2
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El misteri de la dent gegant

Un fòssil són les restes d'alguna criatura o planta que va viure a la 
Terra fa molts i molts anys. Les persones han anat trobant fòssils 
durant milers d'anys a les roques i els penya-segats i al costat de 
llacs. Ara sabem que alguns d'aquests fòssils eren de dinosaures.

El misteri de la dent 
gEgant

Fa temps les persones que trobaven grans fòssils no sabien què eren. 
Algunes persones pensaven que els ossos grossos provenien d'animals 
grans que havien vist o sobre els quals havien llegit, com ara hipopòtams o 
elefants. Però alguns ossos que es van trobar eren massa grans per ser fins 
i tot dels elefants o hipopòtams més grans. Aquests ossos enormes van fer 
que algunes persones creguessin en gegants. 
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El misteri de la dent gegant

Fa centenars d'anys a França, un home anomenat Bernard Palissy va 
tenir una altra idea. Era un artesà famós que treballava amb la ceràmica. 
Quan anava a buscar material per fer els seus recipients, va trobar molts 
fòssils petits a l'argila. Va estudiar els fòssils i va escriure que eren les 
restes d'éssers vius. No es tractava d'una idea nova. Però Bernard Palissy 
també va escriure que alguns d'aquests éssers ja no vivien a la Terra. 
Havien desaparegut completament. Estaven extingits. 

Es va recompensar Bernard Palissy pel seu descobriment? No! El van 
empresonar per les seves idees.

A mesura que passava el temps, algunes persones es van mostrar més 
obertes a noves idees de com podia haver estat el món molt temps enrere. 

Aleshores, a la dècada de 1820, es va trobar a Anglaterra una dent 
fòssil enorme. Es creu que Mary Ann Mantell, l'esposa de l'expert en fòssils 
Gideon Mantell, estava passejant quan va veure una cosa que semblava 
una dent de pedra enorme. Mary Ann Mantell sabia que la gran dent era 

un fòssil i la va portar a casa al seu 
marit.

Quan Gideon Mantell va mirar 
la dent fòssil, d'entrada va pensar 
que pertanyia a un herbívor, perquè 
era plana i tenia crestes. Estava 
desgastada de mastegar el menjar. 
Gairebé era tan gran com una dent 
d'elefant. Però no s'assemblava gens a 
una dent d'elefant.

Dent fòssil esbossada a mida real
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El misteri de la dent gegant

Iguana

Gideon Mantell sabia veure que els trossos de pedra enganxats a la 
dent eren molt vells. Sabia que era el tipus de pedra on es trobaven els 
fòssils de rèptils. Era possible que la dent fos d'un rèptil herbívor gegant 
que mastegava el menjar? Un tipus de rèptil que ja no vivia a la Terra?

Gideon Mantell estava ben desconcertat per la gran dent. Cap rèptil que 
conegués no mastegava el menjar. Els rèptils engolien el menjar i, per tant, 
les dents no se'ls desgastaven. Era un misteri.

Gideon Mantell va portar la dent a un museu a Londres i la va mostrar 
a altres científics. Ningú no estava d'acord amb Gideon Mantell que es 
podria tractar de la dent d'un rèptil gegantí.

Gideon Mantell va mirar de trobar un rèptil que tingués una dent 
semblant a la dent gegant. Durant molt de temps no va trobar res. 
Aleshores un dia va conèixer un científic que estava estudiant les iguanes. 
Una iguana és un rèptil herbívor gran que es troba a l'Amèrica Central i 
l'Amèrica del Sud. Pot créixer i fer fins a dos metres de llargada. El científic 
va mostrar a Gideon Mantell una dent d'iguana. Per fi! Era la dent d'un 
rèptil viu que s'assemblava a la misteriosa dent. Però la dent fòssil era molt 
més gran. 

Un dibuix 
a mida real 
d'una dent 

d'iguana de la llibreta 
de Gideon Mantell
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El misteri de la dent gegant

Ara Gideon Mantell creia que la dent fòssil pertanyia a un animal que 
s'assemblava a la iguana. Però que no feia dos metres de llargada. Gideon 
Mantell creia que feia trenta metres de llargada! Va anomenar aquesta 
criatura Iguanodon, que vol dir "dent d'iguana”.

Gideon Mantell no tenia un esquelet complet d'Iguanodon. Però dels 
ossos que havia recollit durant els anys, va intentar descobrir quin aspecte 
podia haver tingut. Va pensar que els ossos mostraven que la criatura 
caminava sobre les quatre potes. Va pensar que un os punxegut era una 
banya. Va dibuixar un Iguanodon amb una banya al nas.

Quin aspecte pensava Gideon Mantell que tenia un 
Iguanodon
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El misteri de la dent gegant

Anys més tard, es van trobar diversos esquelets d'Iguanodon complets. 
Només feien uns nou metres de llargada. Els ossos mostraven que a 
vegades caminava sobre les potes del darrere. I el que Gideon Mantell 
pensava que era una banya al seu nas, en realitat era un unglot al seu dit 
gros! A partir d'aquests descobriments, els científics van canviar 
d'idea sobre l'aspecte de l'Iguanodon.

Gideon Mantell havia comès alguns errors. Però 
també havia fet un descobriment important. Des 
de la seva primera idea que la dent de fòssil 
pertanyia a un rèptil herbívor, es va passar 
molts anys reunint fets i proves 
per demostrar que tenia raó. 
Fent suposicions prudents en 
el procés, Gideon Mantell 
va ser una de les primeres 
persones que va demostrar 
que fa molt temps hi havia 
rèptils gegantins que vivien 
a la Terra. I després es van 
extingir.

Centenars d'anys abans, 
Bernard Palissy va ser 
empresonat per dir més o menys el mateix. Però Gideon Mantell es va fer 
famós. El seu descobriment va despertar la curiositat de les persones de 
saber més d'aquests rèptils enormes.

L'any 1842 un científic anomenat Richard Owen va decidir que aquests 
rèptils extingits necessitaven un nom. Els va anomenar Dinosauria. Que 
vol dir "gran llangardaix aterrador". Avui els anomenem dinosaures.

Quin aspecte pensen els científics d'avui que 
tenia l'Iguanodon 
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El misteri de la dent gegant

Preguntes El Misteri de la dent gegant

1. Què és un fòssil?

A La superfície de roques i penya-segats.

B Els ossos d'un gegant.

C Les restes d'éssers vius molt vells.

D Les dents d'elefants.

2. Segons l'article, per què algunes persones fa molt temps creien en
gegants?

1

3. On va trobar fòssils Bernard Palissy?

A Als penya-segats.

B A l'argila.

C En un riu.

D En un camí.
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El misteri de la dent gegant

4. Quina era la nova idea de Bernard Palissy?

1

5. Per què van empresonar Bernard Palissy?

A Les persones no estaven obertes a noves idees.

B Va copiar les seves idees de Gideon Mantell.

C Va deixar minúsculs fòssils a les seves peces de ceràmica.

D Estudiar fòssils era prohibit a França.

6. Qui va trobar la dent fòssil a Anglaterra?

A Bernard Palissy

B Mary Ann Mantell

C Richard Owen

D Gideon Mantell
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El misteri de la dent gegant

7. Què sabia Gideon Mantell sobre els rèptils que feia que la dent de
fòssil fos misteriosa?

A Els rèptils no tenien dents.

B Els rèptils es trobaven sota les pedres.

C Els rèptils van viure fa molt temps.

D Els rèptils engolien el menjar.

8. Gideon Mantell va pensar que la dent podia haver pertangut a
diferents tipus d'animals. Completa la taula per mostrar què li va
fer pensar això.

El tipus d'animal Què li va fer pensar això

Un herbívor La dent era plana amb crestes.

1 Una criatura gegant

1 Un rèptil
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El misteri de la dent gegant

9. Per què Gideon Mantell va portar la dent a un museu?

A Per preguntar si el fòssil pertanyia al museu.

B Per demostrar que era un expert en fòssils.

C Per sentir què pensaven els científics de la seva idea.

D Per comparar la dent amb d’altres del museu.

10. Un científic va mostrar a Gideon Mantell una dent d'iguana. Per
què va ser important això per a Gideon Mantell?

1

11. Què va utilitzar Gideon Mantell quan intentava descobrir quin
aspecte tenia l'Iguanodon?

A Ossos que recollia.

B Idees d'altres científics.

C Fotografies de llibres.

D Dents d'altres rèptils.
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El misteri de la dent gegant

12. Mira les dues imatges de l'Iguanodon. Què t'ajuden a entendre?

2

13. Descobriments posteriors van demostrar que Gideon Mantell
estava equivocat pel que fa a l'aspecte de l'Iguanodon. Omple els
buits per completar la taula.

Quin aspecte pensava Gideon 
Mantell que tenia l'Iguanodon

Quin aspecte pensen els 
científics d'avui que tenia 
l'Iguanodon

1 L'Iguanodon caminava sobre quatre
potes.

1 L'Iguanodon tenia un unglot al 
dit gros. 

1 L'Iguanodon feia 30 metres de
llargada.
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El misteri de la dent gegant

14. Què es va trobar que va demostrar que Gideon s'equivocava sobre
l'aspecte de l'Iguanodon?

A Més dents fòssils.

B Dibuixos científics.

C Exemplars Iguanodon vius.

D Esquelets sencers.
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GUIA DE PUNTUACIÓ: UNA NIT INCREÏBLE (PIRLS 2006) 

 

Guia de puntuació per a les preguntes de resposta oberta 
 

Una nit increïble, ítem 6 
 
 
Per què va cridar els flamencs l’Anina?  
 
 
Procés: Realitzar inferències directes  
 
Resposta de nivell mitjà (1 punt) 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta demostra que es comprèn que els flamencs eren l’aliment per al 
cocodril. 

 
Exemple: 
 
> Per donar menjar al cocodril. 
 

O bé demostra una comprensió general del que fet l’Anina va usar els flamencs 
per protegir-se del cocodril. 

Ítem Procés de comprensió
Resposta 

correcta

Mitjana 

d'encert 

internacional

Mitjana 

d'encert

Espanya

1 Realitzar inferències directes D 66,3 76,5

2 Realitzar inferències directes C 79,0 89,4

3 Realitzar inferències directes A 55,9 60,1

4 Realitzar inferències directes D 55,6 65,2

5 Realitzar inferències directes 2-4-5-1-3 67,2 76,7

6 Realitzar inferències directes OBERTA 66,8 75,7

7 Localitzar i obtenir informació explícita A 77,0 81,6

8(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 40,8 49,4

8(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 71,2 78,7

9 Realitzar inferències directes C 69,1 80,0

10 Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA 69,8 69,0

11(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 15,8 17,3

11(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 31,4 31,8

11(3 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 59,7 62,6

12(2 punts) Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA 32,4 37,0

12(1 punt) Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA 65,7 71,2

60,3 67,0

Anotació: com que es tracta de mitjanes d'encert, la suma dels valors dels ítems de resposta oberta no és excloent.

Text: Una nit increïble

Nombre de paraules: 900 aprox.

Propòsit: experiència lectora

Text: Una nit increïble (TOTAL)
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Exemple: 
 
> Perquè la protegissin del cocodril. 

 
 
 
Una nit increïble, ítem 8 
 
 
De quina manera la revista va ajudar l’Anina? Escriu dues maneres. 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació  
 
Resposta de nivell alt (2 punts) 
 
Resposta de nivell mitjà (1 punt) 
 

 Comprensió total (2 punts) 
 
La resposta identifica dues maneres de l’Anina d’usar la revista per alleujar la 
seva situació: la revista va ensenyar-li alguna cosa sobre els animals que hi 
sortien, va ajudar-la a treure’ls de casa seva i va permetre-li donar menjar al 
cocodril. 
 

Exemples: 
 
> Va explicar-li que, quan un cocodril mou la cua d’un cantó a l’altre o 
agita l’aigua, vol dir que vol atacar. 
 
> Va mostrar-li d’on venia el cocodril. 
 
> Va suggerir-li que podia donar els flamencs al cocodril. / Va suggerir-li 
alguna cosa amb què alimentar el cocodril. 
 
> Va ajudar-la a lliurar-se del cocodril o dels flamencs (retornant-los, a 
tots, a les pàgines del llibre). 
 

 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta només identifica una de les maneres citades anteriorment. 
 
 
 
Una nit increïble, ítem 10 
 
 
Digues una cosa que l’Anina tingui problemes per explicar als pares.  
 
Procés: Localitzar i obtenir informació explícita  



Consell Superior d’Avaluació                     PIRLS 2016. Síntesi marc conceptual. Ítems alliberats 

 

125 

Resposta de nivell mitjà (1 punt) 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta identifica algun dels aspectes de la casa de l’Anina que serien 
difícils de justificar: la taca d’humitat a terra, la porta trencada, el barret de la 
seva mare desaparegut, el gerro trencat o les flors escampades per terra. 
 
 
 
Una nit increïble, ítem 11 
 
 
Pots saber com era l’Anina per les coses que va fer. Descriu com era i dóna 
dos exemples que ho demostrin. 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
 
Resposta de nivell alt (3 punts, 2 punts, 1 punt) 
 

 Comprensió àmplia (3 punts) 
 
La resposta dóna, com  a mínim, una descripció vàlida i adequada de com és 
l’Anina (per exemple, és llesta, és àgil de pensament, és innovadora, és 
creativa, té molts recursos, és valenta, és assenyada, té por, està atemorida, 
està espantada, és observadora, mostra gratitud,  etc.) i dos fets que diu o fa 
durant la història que recolzen la descripció i que il·lustren la seva manera de 
ser. 
 

Exemple: 
 
> Era valenta perquè va sortir de la seva habitació i va posar la revista sota 
el morro del cocodril. 
 

 Comprensió satisfactòria (2 punts) 
 
La resposta dóna, com a mínim, una descripció vàlida i adequada, que està 
justificada. 
 

Exemple: 
 

> L’Anina era llesta perquè va pensar un pla per lliurar-se del cocodril. 
 

 Comprensió mínima (1 punt) 
 
La resposta dóna una descripció adequada amb una justificació ambigua o 
genèrica. 
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Exemple: 
 
> L’Anina era llesta. Va usar la revista. 
 

O bé dóna només una descripció adequada, sense cap justificació. 
 
Exemple: 
 
> L’Anina era ràpida de pensament. 
 

O bé dóna una justificació adequada sense cap descripció. 
 
Exemple: 
 
> Deixa sortir els flamencs de la revista i fa tornar el cocodril al seu lloc 
de la revista. 
 
 
 

Una nit increïble, ítem 12 
 
 
L’autor no ens diu si l’aventura de l’Anina va ser només un somni. Busca una 
prova que demostri que l’aventura pot haver estat un somni. Busca una prova 
que demostri que l’aventura pot no haver estat un somni. 
 
 
Procés: Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals 
 
Resposta de nivell alt (2 punts)  
 
Resposta de nivell mitjà (1punt) 
 

 Comprensió total (2 punts) 
 
La resposta dóna una prova basada en el text a favor i una altra en contra del 
fet que l’aventura de l’Anina hagi estat un somni.  
 

 
L’aventura és un somni 

 

 
L’aventura no és un somni 

- Era de nit i estava mig adormida. 
- Hi havia animals salvatges a casa 
seva. 
- Els animals de les revistes no poden 
estar vius. 

- L’endemà, el barret de la seva mare 
no apareixia. 
- La porta estava trencada. 
- Tot el mullader de terra. 
- El gerro estava trencat. 
- Els gira-sols escampats per terra. 
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 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta dóna una prova basada en el text a favor o bé en contra del fet que 
l’aventura de l’Anina hagi estat un somni. Vegeu els exemples de la taula 
anterior.  
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GUIA DE PUNTUACIÓ: L’ANTÀRTIDA, TERRA DE GEL (PIRLS 2006) 

 

Guia de puntuació per a les preguntes de resposta oberta 
 

L’Antàrtida, terra de gel, ítem 1 

 

En una bola del món, on trobaràs l’Antàrtida? 

 

Procés: Localitzar i recuperar informació explícita  

Resposta de nivell baix (1 punt) 

 Resposta acceptable 

La resposta identifica la localització de l'Antàrtida, assenyalada en el text de 
manera explícita, explicant que es troba a la part inferior del globus terraqüi o 
descrivint que és al sud del planeta. 

 

L’Antàrtida, terra de gel, ítem 3 

 

Quina és la part més freda de l’Antàrtida? 

 

Ítem Procés de comprensió
Resposta 

correcta

Mitjana 

d'encert 

internacional

Mitjana 

d'encert

Espanya

1 Realitzar inferències directes D 66,3 76,5

2 Realitzar inferències directes C 79,0 89,4

3 Realitzar inferències directes A 55,9 60,1

4 Realitzar inferències directes D 55,6 65,2

5 Realitzar inferències directes 2-4-5-3-1 67,2 76,7

6 Realitzar inferències directes OBERTA 66,8 75,7

7 Localitzar i obtenir informació explícita A 77,0 81,6

8(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 40,8 49,4

8(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 71,2 78,7

9 Realitzar inferències directes C 69,1 80,0

10 Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA 69,8 69,0

11(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 15,8 17,3

11(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 31,4 31,8

11(3 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 59,7 62,6

12(2 punts) Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA 32,4 37,0

12(1 punt) Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA 65,7 71,2

60,3 67,0

Anotació: com que es tracta de mitjanes d'encert, la suma dels valors dels ítems de resposta oberta no és excloent.

Text: Una nit increïble

Nombre de paraules: 900 aprox.

Propòsit: experiència lectora

Text: Una nit increïble (TOTAL)
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Procés: Localitzar i recuperar informació explícita 

Resposta de nivell mitjà (1 punt) 

 Resposta acceptable   

La resposta identifica un detall explícit —la localització de la part més freda de 
l'Antàrtida— explicant que el Pol Sud és la part més freda ("la zona del mig" és 
també una resposta acceptable). 

 

 

L’Antàrtida, terra de gel, ítem 4 

 

Fixa’t bé en la descripció de l’Antàrtida que fa l’article. Dóna dues raons per les 
quals la majoria de gent que visita aquest continent no ho fa entre l’abril i el 
setembre. 

 

Procés: Interpretar i integrar idees i informació 

Resposta de nivell avançat (2 punts) 

Resposta de nivell baix (1 punt) 

 Comprensió total (2 punts)  

La resposta demostra comprensió total si interpreta la informació sobre les 
condicions de l'Antàrtida durant l'hivern, descrivint les dues condicions 
esmentades a l'article:  

1) El fred extrem, i  

2) la constant foscor.  

(Nota: no és correcte dir només que és hivern; és necessari que la resposta 
esmenti el fred extrem i la foscor de l'hivern).  

Exemple:  

> Està sumida en sis mesos de constant foscor. El líquid d'una tassa 
d'aigua bullint es congelaria a l'aire abans de caure a terra. 

 Comprensió parcial (1 punt) 

La resposta demostra comprensió parcial si s'interpreta la informació sobre una 
condició de l'Antàrtida a l'hivern, descrivint només una de les condicions 
esmentades a l'article:  

1) El fred extrem o  

2) la constant foscor.  
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(Nota: no és correcte dir només que és hivern; és necessari que la resposta 
esmenti el fred extrem o la foscor de l'hivern).  

Exemple:  

> Fa molt fred en aquella època de l'any. 

 

 

L’Antàrtida, terra de gel, ítem 7 

 

Digues tres coses que fan els pingüins de l’Antàrtida per mantenir-se calents: 

 

Procés: Realitzar inferències directes 

Resposta de nivell alt (3 punts) 

Resposta de nivell mitjà (2 punts) 

Resposta de nivell baix (1 punt) 

 Comprensió àmplia (3 punts) 

La resposta demostra comprensió àmplia si identifica gran part de les idees de 
l'article sobre com els pingüins mantenen la calor i descriu, com a mínim, tres 
maneres de mantenir-lo, tal com s'explica més avall. 

 Comprensió satisfactòria (2 punts) 

La resposta demostra comprensió satisfactòria si identifica algunes de les idees 
de l'article sobre com els pingüins mantenen la calor i descriu dues maneres de 
fer-ho, tal com s'explica més avall. 

 Comprensió mínima (1 punt) 

La resposta demostra comprensió mínima si identifica una de les idees de 
l'article sobre com els pingüins mantenen la calor i descriu només una manera 
de fer-ho, tal com s'explica més avall. 

 
Indicacions de l’article sobre com els pingüins mantenen la calor 

 

- Tenen gran quantitat de plomes que se superposen entre si.  
- Tenen plomes interiors semblants a la llana.  
- Tenen plomes (només es compta aquesta opció si cap de les dues anteriors 
no s'ha inclòs en la resposta).  
- Tenen una gruixuda capa de greix. Es mantenen agrupats. 
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L’Antàrtida, terra de gel, ítem 8 

 

Quines dues coses has après sobre el menjar a l’Antàrtida a partir de la carta 
de la Sara? 

 

Procés: Localitzar i recuperar informació explícita 

Resposta de nivell mitjà (2 punts)  

Resposta de nivell baix (1 punt)  

 Comprensió total (2 punts)  

La resposta demostra comprensió total si identifica dues idees explícites 
relacionades amb el menjar a l'Antàrtida. La resposta identifica com a mínim 
dues de les idees enumerades més avall.  

 Comprensió parcial (1 punt)  

La resposta demostra comprensió parcial si identifica una idea específica 
relacionada amb el menjar a l'Antàrtida. La resposta identifica només una de 
les idees enumerades més avall. 

 
Idees de la carta de la Sara sobre el menjar a l’Antàrtida 

 

- No hi ha supermercats.  
- Hi ha molt menjar dessecat, enllaunat o congelat (un o més d'aquests 
adjectius són acceptables com a idea). No hi ha menjar fresc. 
- No fa falta posar el menjar al congelador. Pot estar a l'exterior.  
- Cuinen en fogons de gas.  
- El menjar tarda més a fer-se.  
- Mengen pasta amb salsa de tomàquet i verdures.  
- Les maduixes dessecades tenen gust de cartró.  
- No tenen pomes ni taronges.  
- A la Sara no li agrada el menjar a l'Antàrtida. No és bo. 

 

 

L’Antàrtida, terra de gel, ítem 9 

 

Pensa si t’agradaria anar a l’Antàrtida. Fes servir la lectura d’Introducció a 
l’Antàrtida i la carta de la Sara Wheeler per explicar per què t’agradaria o no 
viatjar-hi. 
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Procés: Interpretar i integrar idees i informació  

Resposta de nivell avançat (2 punts) 

Resposta de nivell mitjà (1 punt) 

 Comprensió total (2 punts)  

La resposta demostra comprensió total si integra informació procedent dels dos 
textos diferents i dóna suport plenament a l'opinió personal sobre el contingut 
del text. La resposta utilitza informació específica d'ambdós textos —
Introducció a l'Antàrtida i Carta des de l'Antàrtida— per fonamentar l'opinió.  

Vegeu les idees de cada text que s'enumeren més avall.  

Exemple:  

> No, perquè és el lloc més fred de la Terra i no hi ha menjar fresc.  

 Comprensió parcial (1 punt)  

La resposta demostra comprensió parcial si fonamenta una opinió personal 
sobre el contingut del text, amb informació treta d'un dels dos documents. La 
resposta utilitza informació específica d'un dels textos —Introducció a 
l'Antàrtida o Carta des de l'Antàrtida— per fonamentar l'opinió. 

Vegeu les idees de cada text que s'enumeren més avall. 

Exemple:  

> Sí, perquè molts exploradors han estat allà. 

 
Contingut / Idees de cada un dels textos que poden sustentar una opinió 

personal 
 

Introducció a l'Antàrtida:  
- Fred extrem.  
- Constant foscor.  
- Els pingüins viuen allà.  
- Poques persones viuen allà.  
- Els científics es queden allà.  
 

Carta des de l'Antàrtida:  
- Alimentació (fresca, conserves / 
dessecada, la cuina, la compra).  
- Fred.  
- Exploradors famosos l'han visitat. 
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L’Antàrtida, terra de gel, ítem 11 

 

En aquest article hi ha dues maneres d’obtenir informació sobre l’Antàrtida: 

 Introducció a l’Antàrtida 

 Carta des de l’Antàrtida 

En quina has trobat una informació més interessant, i per què? 

 

Procés: Avaluar i criticar el contingut i els elements textuals 

Resposta de nivell alt 

 Comprensió acceptable (1 punt)  

La resposta demostra la comprensió del tipus d'informació presentada, com a 
mínim en un dels textos, oferint una opinió sobre quin dels dos és més 
interessant. A més, inclou una explicació que descriu amb precisió algun dels 
elements del contingut, el llenguatge, el format o el to d'almenys un dels textos. 

Exemple:  

> La carta de la Sara, perquè et fa comprendre què és el que realment 
se sent en ser allà. 
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GUIA DE PUNTUACIÓ: EXCURSIÓ D’UN DIA (PIRLS 2011) 

 

Guia de puntuació per a les preguntes de resposta oberta 
 
Excursió d’un dia, ítem 2 
 
 
Escriu dues coses interessants que, segons el fullet, podries veure durant una 
excursió d’un dia. 
 
 
Procés: concentrar-se i recuperar informació explícita 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta mostra dues coses, tal i com s’esmenten en el text. Vegeu la taula 
de més avall. 
 

 Resposta no acceptable 
 
La resposta enumera menys de dues coses, tal i com estan esmentades en el 
text. La resposta pot ser ambigua o inapropiada.  
 

Exemples: 
 

 > Coses noves i emocionants. 

Ítem Procés de comprensió
Resposta 

correcta

Mitjana 

d'encert 

internacional

Mitjana 

d'encert

Espanya

1 Realitzar inferències directes C 76,0 75,0

2 Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA 63,0 57,0

3(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 10,0 9,0

3(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 38,0 35,0

4 Localitzar i obtenir informació explícita B 55,0 40,0

5 Localitzar i obtenir informació explícita A 84,0 90,0

6 Localitzar i obtenir informació explícita B 74,0 79,0

7 Realitzar inferències directes C 62,0 67,0

8 Realitzar inferències directes OBERTA 58,0 59,0

9 Realitzar inferències directes A 72,0 71,0

10 Realitzar inferències directes D 60,0 65,0

11(2 punts) Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA 41,0 27,0

11(1 punt) Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA 59,0 59,0

12(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 33,0 26,0

12(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 60,0 51,0

57,3 55,4

Anotació: com que es tracta de mitjanes d'encert, la suma dels valors dels ítems de resposta oberta no és excloent.

Text: Excursió d'un dia

Nombre de paraules: 800 aprox.

Propòsit: adquisició i ús de la informació

Text: Excursió d'un dia (TOTAL)
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 > Una farmaciola de primers auxilis i coses noves. 
 

 
Coses que es poden veure en una excursió d’un dia 

 

- Plantes / Natura. 
- Ocells / Animals / Animals salvatges / Natura. 
- Coves. 
- Cascades. 
- Valls ocultes. 
- Castells. 
- Restes d’edificis. 
- Qualsevol de les localitzacions del mapa (per exemple, l’estació del turó 
Bonavista, la zona de pícnic, el rierol de la granota). 
- Llocs bonics. 
- Llocs nous. 
- Vistes espectaculars. 
 

 
  
 
Excursió d’un dia, ítem 3 
 
 
Escriu dues coses que el fullet et recomana de tenir en compte si vas 
d’excursió en grup. 
 
 
Procés: interpretar i integrar idees i informació 
 

 Comprensió completa (2 punts) 
 
La resposta mostra dos suggeriments per fer una excursió en grup, una sobre 
l’habilitat i una altra sobre els interessos dels membres del grup.  
 

Exemples d’habilitat: 
 
 > Tothom hauria de ser capaç de fer-ho. 
 
 > No anar més ràpid que la persona més lenta del grup. 
 
 > Triar una excursió que tothom sigui capaç de fer. 
 

Exemples d’interessos: 
 
 > Triar una excursió que agradi a tothom. 
 > Hauria de ser divertida i interessant per a tothom. 
 
 > Tenir en compte a tothom quan triïs on anar. 
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 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta mostra només un suggeriment per fer una excursió en grup, que té 
en compte o bé les habilitats o bé els interessos dels membres del grup. 
 

 Comprensió nul·la 
 
La resposta no mostra cap suggeriment acurat o acceptable per fer una 
excursió en grup. Pot proporcionar un suggeriment general no específic d’estar 
en grup o algun suggeriment que no s’esmenti en el fullet. 
 
 > Porta una farmaciola de primers auxilis. 
 
 > Ves en grup. 
 
 > Sempre digues a algú quan tens planejat que s’acabi l’excursió. 
 
 
 
Excursió d’un dia, ítem 8 
 
 
Per què és important avisar algú de quan penses tornar de l’excursió? 
 
 
Procés: fer inferències directes 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta demostra que s’ha entès que algú et pot ajudar en cas que passi 
alguna cosa (per exemple si tens problemes o et perds) i no es torni a l’hora 
prevista. 
 

Exemples: 
 
> Perquè si no tornes a l’hora, algú sabrà que t’ha passat alguna cosa i 
et podran ajudar. 
 

 > Per si et perds. 
 

 Resposta no acceptable 
 
La resposta pot donar una raó que no mostri que s’ha entès el perill potencial si 
l’excursionista no ha tornat a l’hora (perquè s’ha perdut o ha tingut algun 
problema) o esmenta alguna raó poc acurada o inapropiada. 
 

Exemples: 
 

 > Perquè algú sàpiga quan tornaràs. 
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 > Perquè algú sàpiga on ets. 
 
 > Perquè algú sabrà que no estàs perdut. 
 
 
 
Excursió d’un dia, ítem 11 
 
 
Quines són les dues coses que pots aprendre en estudiar la llegenda d’un 
mapa? 
 
 
Procés: examinar i avaluar el contingut, llenguatge i elements textuals 
 

 Comprensió completa (2 punts) 
 
La resposta inclou qualsevol dels elements informatius que es poden aprendre 
a través del mapa, tant si són específics com generals. Vegeu la taula de més 
avall. 
 

 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta només inclou una cosa que es pot aprendre a través el mapa, tant 
si és específica com general. Vegeu la taula de més avall. 
 

 Comprensió nul·la 
 
La resposta no inclou cap informació rellevant o acurada que es pugui aprendre 
a través del mapa, tant si és específica com general. 
 

Exemples: 
 

 > Com fer servir un mapa. 
 
 > On començar les rutes. 
 

 
Coses que es poden aprendre a través del mapa 

 

- El temps que dura cada excursió. 
- El nivell de dificultat de cada excursió. 
- Símbols per cada camí (ruta a fer / per on anar / on és). 
- Una descripció de cada excursió. 
- Quina excursió és millor per a mi / el millor lloc on anar.  
- Quina és la ruta més curta, la més llarga o la més difícil  
(O qualsevol aspecte específic d’una excursió que es desprengui de la taula 
del text). 
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Excursió d’un dia, ítem 12 
 
 
Utilitza el mapa del Turó Bonavista i la llegenda per preparar una excursió. 
Marca quina ruta escolliries. 
______ La passejada de les aus. 
______ La caminada a l’estació Bonavista. 
______ La senda del rierol de les granotes. 
______ El circuit del Turó Bonavista. 
Dóna dues raons que trobis al fullet per explicar per què has escollit aquesta 
ruta.  
 
 
Procés: interpretar i integrar idees i informació 
 

 Comprensió completa (2 punts) 
 
Nota: Cal fixar-se en el text i en els elements del mapa i la llegenda per 
determinar si les raons exposades són apropiades per a la ruta triada. 
 
La resposta mostra la selecció de la ruta i dóna dues raons relacionades amb el 
text per triar aquella ruta. Tingueu en compte que les raons exposades han de 
ser apropiades per a la ruta o rutes seleccionades (per exemple, “M’agraden 
els animals salvatges” no serien apropiades per a l’Estació del Turó Bonavista). 
Les raons es poden referir específicament al text de la llegenda o a elements 
del mapa. 
 

Exemples: 
 

 > La passejada de les aus. És el camí més fàcil i curt i pots veure ocells. 
 

> La caminada a l’estació Bonavista. Crec que deu tenir les millors vistes 
i és l’excursió més difícil.  
 
> La senda del rierol de la Granota. Hi pots fer un pícnic. Pots aturar-te i 
veure  els ocells en la Reserva d’Aus que hi ha pel camí. 
 
> El circuit del Turó Bonavista. Pots fer una volta per veure el Castell 
Roca  Vella. És més llarga, així que pots gaudir de més vistes. 

  

 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta mostra la selecció d’una ruta i dóna només una raó per haver-la 
seleccionat. 
 
O bé pot donar dues raons que en realitat es refereixen al mateix element. 
 

Exemple: 
 

 > La passejada de les aus. Dura dues hores. És la més curta. 
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 Comprensió nul·la 
 
La resposta no mostra la selecció de cap ruta. La raó per triar la ruta és massa 
general, vaga, poc acurada o no és apropiada per a la tria. 
 

Exemples: 
 

 > M’agrada caminar. 
 
 > Sembla interessant/divertida. 
 
 > La passejada de les aus. És la ruta més llarga. 
 
 > M’agrada la natura. 
 
 > Hi puc fer exercici. 
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GUIA DE PUNTUACIÓ: VOLA, ÀGUILA, VOLA. UN CONTE AFRICÀ  
(PIRLS 2011) 

 

Guia de puntuació per a les preguntes de resposta oberta 

 
Vola, àguila, vola, ítem 5 
 
 
 
Durant la primera visita de l’amic, l’àguila va comportar-se com un pollastre. 
Escriu dos exemples que ho demostrin.  
 
 
Procés: Localitzar i obtenir informació explícita 
 

 Comprensió total (2 punts) 
 
La resposta identifica dos comportaments de la petita àguila que són com el 
d’un pollastre. Vegeu la taula de més avall. 
(Nota: Dues respostes correctes poden ser expressades en una mateixa frase). 
 

 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta identifica un comportament de pollastre de la petita àguila. Vegeu 
la taula de més avall.  

Ítem Procés de comprensió
Resposta 

correcta

Mitjana 

d'encert 

internacional

Mitjana 

d'encert

Espanya

1 Localitzar i obtenir informació explícita A 89,0 86,0

2 Localitzar i obtenir informació explícita C 73,0 71,0

3 Realitzar inferències directes A 64,0 64,0

4 Localitzar i obtenir informació explícita C 88,0 85,0

5(2 punts) Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA 56,0 62,0

5(1 punt) Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA 72,0 78,0

6 Realitzar inferències directes A 70,0 65,0

7(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 42,0 30,0

7(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 71,0 63,0

8 Interpretar i integrar idees i informació   D 46,0 49,0

9(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 17,0 13,0

9(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 52,0 43,0

10 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA 56,0 51,0

11 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  A 57,0 57,0

12(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 29,0 21,0

12(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 62,0 63,0

57,3 54,5

Anotació: com que es tracta de mitjanes d'encert, la suma dels valors dels ítems de resposta oberta no és excloent.

Text: Vola, àguila, vola. Un conte africà

Nombre de paraules: 900 aprox.

Propòsit: experiència lectora

Text: Vola, àguila, vola. Un conte africà (TOTAL)
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 Comprensió nul·la (0 punts) 
 
La resposta no descriu cap dels comportaments de l’àguila dels que hi ha a la 
taula de més avall. Pot incloure una descripció poc precisa o circular de com es 
comportava l’àguila.  
 

Exemples: 
 

> L’àguila actuava com un pollastre. 
 
> Semblava un pollastre. 
 
> Havia après les maneres de fer/comportar-se dels pollastres. 

 

 
Comportaments de l’àguila que semblen els d’un pollastre 

 

- L’àguila es movia/caminava com un pollastre.  
- Menjava/picotejava menjar de terra com un pollastre. 
- Pensava com un pollastre. 
- No podia volar (va tornar a terra amb els pollastres). 
- Es gratava com els pollastres. 
 

 
(NOTA: Els alumnes poden proporcionar una paràfrasi raonable d’aquestes 
idees. Qualsevol combinació de dues idees basades en aquesta llista és 
correcta). 
 
 
 
Vola, àguila, vola, ítem 7 
 
 
Explica què vol dir l’amic del granger quan diu a l’àguila: “No pertanys a la terra 
sinó al cel”.  
 
 
Procés: Interpretar i integrar les idees i la informació 
 

 Comprensió total (2 punts) 
 
La resposta interpreta el significat de les dues parts de la cita: “no pertanys a la 
terra” i “pertanys al cel” dins del context de la història.  
 

Exemples: 
 
> Vol dir que al cel l’àguila podrà ser lliure i no estarà enganxada a la 
terra.  
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> No era un pollastre que caminava per terra. Era una àguila i se suposa 
que ha de volar. 
 
> Vol dir que l’àguila havia d’estar volant amb altres aus de la seva 
espècie, no entre els pollastres.  
 
> Se suposa que ha de volar, no caminar.  
 
> El cel és casa seva, no la terra.  

 

 Comprensió parcial (1 punt) 
 

La resposta interpreta només la primera o la segona part de la cita. 
 

Exemples: 
 
> No era un pollastre. / Era una àguila. 
 
> L’àguila és el rei dels ocells voladors. 
 
> No és un animal de terra. 
 
> Se suposa que ha de volar. 

 
O bé la resposta descriu tan sols el contrast de manera literal. 

 
Exemple: 
 
> No era un pollastre sinó una àguila.  

 

 Comprensió nul·la (0 punts) 
 
Pot ser que la resposta proporcioni una explicació de la cita que és massa 
genèrica o poc precisa. O pot proporcionar una senzilla reformulació de la 
mateixa cita. 
 

Exemples: 
 
> No era de la terra, sinó del cel. 
 
> Pertany al cel, no a la terra.   

 
 
 
Vola, àguila, vola, ítem 9 
 
 
Per què l’amic del granger va portar-la a les muntanyes més altes per fer-la 
volar? Dóna’n dues raons.  
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Procés: Interpretar i integrar les idees i la informació 
 

 Comprensió total (2 punts) 
 
La resposta proporciona dues raons relacionades amb el sol o les muntanyes 
com a hàbitat natural de les àguiles o amb l’altura de les muntanyes respecte 
del cel. Vegeu la taula de més avall.   
(NOTA: Dues respostes correctes poden ser expressades en una mateixa 
frase). 
 

 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta proporciona una raó relacionada amb el sol o les muntanyes com a 
hàbitat natural de les àguiles o amb l’altura de les muntanyes respecte del cel. 
Vegeu la taula de més avall. 
 

 Comprensió nul·la (0 punts) 
 
Pot ser que la resposta proporcioni una raó relacionada amb fer volar l’àguila, 
en lloc d’una raó que expliqui per què l’home la porta a la muntanya.   
 

Exemple: 
 
> Per comprovar que era una àguila. 

 
Pot ser que la resposta proporcioni una raó que no sigui precisa, que no està 
relacionada amb el text o que repeteixi la pregunta sense aportar informació 
addicional. 

 
Exemples: 
 
> Li era més fàcil volar. 
 
> Per fer-la volar. 
 

 
Raons per les quals l’amic del granger va portar l’àguila a les muntanyes 
 

- Per veure el sol (la sortida). / Per sentir l’escalfor del sol. / Per seguir el sol. 
- Per notar el corrent del vent. 
- Per ser al seu hàbitat natural / on pertany / on la van trobar.  
- Per ser més a prop del cel. / Per arribar més amunt.  
 

 
(NOTA: Els alumnes poden proporcionar una paràfrasi raonable d’aquestes 
idees. Qualsevol combinació de dues idees basades en aquesta llista és 
correcta). 
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Vola, àguila, vola, ítem 10 
 
 
 
Busca i copia les paraules que t’expliquen la bellesa del cel a l’alba. 
 
 
 
Procés: Avaluar i criticar el contingut i els elements textuals 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta proporciona qualsevol de les paraules o frases de la llista que 
s’indica a continuació. 
 

Exemples: 
 

> Els núvols transparents eren de color rosa. 
 
> Majestuosament. 
 
> Els núvols brillen com or lluent. 
 
> El món va resplendir amb la seva llum. 

 

 Resposta no acceptable 
 
La resposta no proporciona cap de les paraules o frases de la llista indicada a 
continuació. Pot ser que la resposta repeteixi respostes de la pregunta. 
 

Exemples: 
 

> Sortida del sol.  
 
> Alba. 
 
> Preciós. 

 
Paraules en el conte que descriuen la bellesa del cel a l’alba 
 
Els núvols transparents del cel primer eren de color rosa i després van 
començar a brillar com or lluent. 
 
El sol es va enlairar majestuosament. 
 
Els primers raigs de sol van disparar-se per damunt de la muntanya i, de sobte, 
el món va resplendir amb la seva llum.  
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Vola, àguila, vola, ítem 12 
 
 
Pots saber com era l’amic del granger per les coses que va fer. Descriu com 
era l’amic i dóna un exemple que ho demostri. 
 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
 

 Comprensió total 
 
La resposta descriu un plausible tret característic del caràcter (persistent, 
tossut, simpàtic, intel·ligent, que li agraden els animals, etc.). A més, la 
resposta proporciona un exemple d’accions de l’amic del granger que 
evidencien el tret característic descrit.  
 

Exemples: 
 

> Era decidit. Va estar intentant ensenyar a l’àguila a volar. 
 
> Era intel·ligent. Sabia que havia de portar l’àguila a la muntanya per 
fer-la volar.  

 
> L’amic del granger és aquell tipus de persona que no deixa les coses 
sense resoldre. Va tornar a casa del granger un segon cop per 
convèncer l’àguila que era una àguila. 
 
> Era amable amb els animals. Volia que l’àguila fos lliure.  
 

 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta proporciona un tret plausible del caràcter de l’amic del granger. O 
bé  proporciona un exemple de les accions que fa que evidencia com és el seu 
caràcter. 
 

Exemples: 
 
> És agradable amb els animals.  
 
> Porta l’àguila a veure el sol i volar lluny i no viure més entre els 
pollastres.  
 

 Comprensió nul·la 
 
La resposta no proporciona un resposta apropiada i acurada del caràcter de 
l’amic del granger. O dóna una descripció poc precisa i general que demostra 
una limitada comprensió del text amb proves textuals addicionals.  
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O bé la resposta inclou alguna informació de la història que no té cap connexió 
amb la descripció de l’amic del granger.  
 

Exemples: 
 
> És dolent. Explica que l’àguila és un pollastre. (Aquesta resposta 
descriu el granger i no el seu amic). 
 
> L’amic del granger és feliç. (“Feliç” ha de tenir algun text de suport per 
considerar-se una resposta acceptable). 
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GUIA DE PUNTUACIÓ: PASTÍS PER A ENEMICS (PIRLS 2011) 

 
 

Guia de puntuació per a les preguntes de resposta oberta 

 
Pastís per a enemics, ítem 2 
 
 
Al començament del conte, per què en Tomàs pensava que en Joan era el seu 
enemic? 
 
 
Procés: Fer inferències directes 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta demostra que s’ha entès que en Tomàs considera en Joan el seu 
enemic, tant si és perquè en Joan no l’ha convidat a la seva festa com si és 
perquè en Joan ha convidat al seu millor amic Esteve i no pas a ell. 
  

Exemples: 
 

Ítem Procés de comprensió
Resposta 

correcta

Mitjana 

d'encert 

internacional

Mitjana 

d'encert

Espanya

1 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  D 71,0 74,0

2 Realitzar inferències directes OBERTA 70,0 68,0

3 Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA 67,0 79,0

4 Interpretar i integrar idees i informació   B 42,0 39,0

5(2 punts) Realitzar inferències directes OBERTA 29,0 31,0

5(1 punt) Realitzar inferències directes OBERTA 50,0 44,0

6 Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA 71,0 77,0

7(2 punts) Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA 46,0 53,0

7(1 punt) Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA 65,0 71,0

8 Realitzar inferències directes C 71,0 62,0

9 Realitzar inferències directes OBERTA 66,0 70,0

10 Realitzar inferències directes C 76,0 84,0

11 Realitzar inferències directes A 64,0 68,0

12 Interpretar i integrar idees i informació   A 56,0 60,0

13 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  D 79,0 78,0

14 Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 50,0 55,0

15(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 24,0 27,0

15(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 54,0 52,0

16 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA 30,0 16,0

57,0 58,8

Anotació: com que es tracta de mitjanes d'encert, la suma dels valors dels ítems de resposta oberta no és excloent.

Text: Pastís per a enemics

Nombre de paraules: 900 aprox.

Propòsit: experiència lectora

Text: Pastís per a enemics (TOTAL)
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 > En Tomàs no ha estat convidat a la festa d’en Joan. 
 
 > En Joan ha convidat al seu amic a la festa, però no a ell. 
 
O bé la resposta demostra que s’ha entès que en Tomàs tenia por que en Joan 
li prengués el lloc de millor amic de l’Esteve. 
 
 Exemples: 
 

> En Tomàs estava gelós perquè en Joan ha passat a estar a prop de 
l’Esteve. 
 

 > En Joan li va prendre el seu millor amic. 
 

 Resposta no acceptable 
 
La resposta no mostra que s’ha entès per què en Tomàs considera en Joan el 
seu enemic. La resposta pot repetir paraules de la pregunta o pot donar una 
explicació ambigua que exposa que en Joan ha passat a estar prop de l’Esteve 
o que l’ha convidat a la seva festa, sense demostrar que s’entén la 
conseqüència.  
 

Exemples: 
 

 > En Joan era el seu enemic. 
 
 > En Joan va passar a estar a prop del millor amic del Tomàs. 
 
 > En Joan va convidar l’Esteve a la seva festa. 
 
 > En Joan era nou al veïnat. 
 
 > En Joan era el seu amic. 
 
 
 
Pastís per a enemics, ítem 3 
 
 
 
Escriu un ingredient que en Tomàs pensava que hi hauria al pastís per a 
enemics. 
 
 
 
Procés: Concentrar-se i recuperar informació explícita 
 

 Resposta acceptable  
 
La resposta identifica els cucs de terra i les pedres com a ingredients. 
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(Nota: No marqueu com a correctes les respostes que incloguin alguna 
informació incorrecta juntament amb les respostes correctes.) 
  

Respostes: 
 

 > Cucs de terra 
 
 > Cucs 
 
 > Roques 
 

 Resposta no acceptable 
 

Exemples: 
 

 > Roques i pols. 
 
 > Cucs i gerds. 
 
 > Coses desagradables. 
 
 > Ingredients secrets. 
 
 > Coses que et fan caure el cabell. 
 
 
 
Pastís per a enemics, ítem 5 
 
 
 
Com es va sentir en Tomàs quan va olorar per primera vegada el pastís per a 
enemics? Explica per què es va sentir així. 
 
 
 
Procés: Fer inferències directes 
 

 Comprensió total (2 punts) 
 

La resposta demostra que s’ha entès que en Tomàs estava confós, ja que 
pensava que el pastís per a enemics se suposava que havia de fer mala olor, o 
que en Tomàs estava sorprès, perquè el pastís que el seu pare havia fet en 
realitat feia bona olor. 
(Nota: L’alumnat pot exposar les sensacions de confusió o sorpresa d’en 
Tomàs de diferents maneres.) 
 

Exemples: 
 

 > Confós, perquè pensava que estava fet de coses desagradables. 
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 > No ho entenia. Hauria de tenir molt mal gust. 
 
 > Se sentia insegur. El pastís per a enemics hauria de fer mala olor. 
 
 > Sorprès, perquè feia molt bona olor. 
 

 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta mostra que s’ha entès que en Tomàs estava confós o sorprès quan 
va olorar el pastís per a enemics per primer cop, però no explica per què.  

 
Exemples: 

  
> Confós. 
 

 > Es preguntava que estava passant. 
 
O bé la resposta explica que el pastís per a enemics no feia l’olor que ell es 
pensava que hauria de fer, però sense exposar la sensació que té. 
 

Exemples: 
 

 > El pastís per a enemics no hauria de fer tan bona olor. 
 
 > Es pensava que el pastís faria mala olor. 
 
 > Es pensava que faria mala olor, però no en feia. 
 

 Comprensió nul·la 
 

Exemples: 
  

> Va olorar una cosa molt bona. (Aquesta resposta no proporciona una 
 sensació o explicació clara de per què en Tomàs estava confós.)  
  

> Tenia gana. 
 
 
 
Pastís per a enemics, ítem 6 
 
 
 
Què pensava en Tomàs que podia passar quan el seu enemic es mengés el 
pastís per a enemics? 
 
 
 
Procés: Concentrar-se i recuperar informació explícita 
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 Resposta acceptable 
 
La resposta identifica una de les conseqüències de menjar el pastís per a 
enemics de les de la llista següent. 
(Nota: Ignoreu petites variacions de les frases del text mentre quedi clar el que 
es vol transmetre.) 
 
Conseqüències de menjar pastís per a enemics: 
 
 > Li caurien els cabells.  
 
 > Li faria pudor l’alè. 
 
 > Se n’aniria. 
 
 > Alguna cosa dolenta passaria. / Es posaria malalt (o moriria). 
 

 Resposta no acceptable 
 
La resposta no proporciona cap de les paraules o frases de la llista anterior. La 
resposta pot repetir paraules de la pregunta. 
 

Exemples: 
 

 > Li podria agradar. 
 
 > Es convertiria en el seu amic. 
 
 > No passaria res. 
 
 > Es convertiria en el seu enemic. 
 
 
 
Pastís per a enemics, ítem 7 
 
 
 
El pare li va dir a en Tomàs dues coses necessàries perquè el pastís per a 
enemics funcionés. Quines són?  
 
 
Procés: Concentrar-se i recuperar informació explícita 
 

 Comprensió total (2 punts) 
 
La resposta identifica les dues accions que fan que el pastís per a enemics 
funcioni: 1) passar el dia amb el seu enemic i 2) ser amable amb ell. 
(Nota: Les respostes que no incloguin una referència a la quantitat de temps 
que s’hauria de passar (un dia) no són correctes.) 
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Exemples: 
 

 > Ser amable amb l’enemic durant un dia sencer. 
 
 > Passar tot el dia amb en Joan i ser agradable amb ell. 
 
 > Ser amable i jugar amb ell durant un dia. 
 
 > Jugar tot el dia amb en Joan i ser simpàtic. 
 

 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta proporciona una acció que el pare va dir a en Tomàs que fes. 
 

Exemples: 
 

 > Ser amable. 
 
 > Passar el dia amb ell. 
 
 > Jugar i ser simpàtic. 
 

 Comprensió nul·la  
 
La resposta no proporciona una acció precisa que el pare d’en Tomàs li va dir 
que fes. 
 

Exemples: 
 
> Jugar amb ell. (Aquesta no és una de les coses que el pare d’en 
Tomàs li diu  que ha de fer i és massa ambigua per ser considerada una 
reformulació de “passar el dia amb ell” o de “ser amable”).  

 
> Deixar de ser enemics. (El pare d’en Tomàs no li diu que deixi de ser 
enemic d’en Joan, ni tampoc li diu que sigui el seu amic). 

 
 > Convidar-lo a sopar. 
 
 > Menjar pastís per a enemics. 
 
 
 
 
Pastís per a enemics, ítem 9 
 
 
 
Què va sorprendre en Tomàs del dia que va passar amb en Joan? 
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Procés: Fer inferències directes 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta mostra que s’ha entès que en Tomàs va tenir una experiència 
positiva amb en Joan. La resposta pot indicar que li va agradar passar temps 
amb en Joan, que en Joan no era tan dolent com en Tomàs esperava o que es 
van fer amics. 
 

Exemples: 
 

 > En realitat s’ho estava passant bé amb en Joan. 
 
 > S’estaven caient bé. 
 
 > Després de tot, en Joan no era tan dolent. 
 
 > En Joan era simpàtic. 
 
 > Es van fer amics. 
 
 > Va ser un bon dia. 
 

 Resposta no acceptable 
 
La resposta no descriu de manera adequada què és el que va sorprendre en 
Tomàs. 
 

Exemples: 
 

 > En Tomàs estava sorprès. 
 
 > En Joan anava a menjar-se el pastís per a enemics. 
 
 
 
 
 
Pastís per a enemics, ítem 14 
 
 
 
Fes servir el que has llegit per explicar per què el pare d’en Tomàs va fer el 
pastís per a enemics en realitat. 
 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
 

 Resposta acceptable 
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La resposta demostra que en Tomàs ha entès que el pla del seu pare de fer el 
pastís per a enemics era que en Tomàs i en Joan es fessin amics. 
(Nota: No cal que la resposta indiqui que el pare d’en Tomàs els va fer passar 
temps junts.)  
 

Exemples: 
 

 > Per fer-los ser amics i no enemics. 
 
 > Volia que fossin amics. 
 
 > Perquè juguessin junts i es fessin amics. 
 
 > Volia que es fessin amics i va fer que juguessin junts. 
 

> Va enredar en Tomàs perquè veiés que en Joan era simpàtic. (Això és 
una formulació acceptable de com els nens es van fer amics.) 

 

 Resposta no acceptable 
 
La resposta no proporciona una explicació apropiada de per què el pare d’en 
Tomàs va fer en realitat el pastís per a enemics. La resposta pot indicar que el 
pare d’en Tomàs volia que els nens passessin temps junts sense esmentar el 
que pretenia que passés, o es pot referir de manera general al fet que en 
Tomàs no tingui enemics, sense esmentar la relació d’en Joan i en Tomàs. 
 
Exemples: 
 
 > Va fer que en Tomàs jugués amb en Joan. 
 
 > Perquè es coneguessin. 
 
 > Va pensar que funcionaria i que en Joan marxaria. 
 
 > Va fer el pastís perquè el compartissin entre tots. 
 
 
Pastís per a enemics, ítem 15 
 
 
 
Quina mena de persona és el pare d’en Tomàs? Dóna un exemple del que va 
fer en el conte per demostrar-ho.  
 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
 

 Comprensió total (2 punts) 
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La resposta descriu un tret de personalitat plausible del pare d’en Tomàs que 
sigui clau pel seu rol en la història (per exemple: servicial, afectuós, amable, bo, 
intel·ligent, llest, astut, enginyós, etc.). A més a més, la resposta proporciona un 
exemple de les accions del pare d’en Tomàs com a prova d’aquest tret del seu 
caràcter. 
(Nota: els trets es poden expressar en una descripció llarga, no només en una 
paraula.) 
 

Exemples: 
 

 > És afectuós perquè volia ajudar el seu fill a fer amics. 
 
 > És llest per com va fer que els nens s’agradessin l’un a l’altre. 
 

> És la mena de persona que té secrets. Va aconseguir que en Tomàs 
no descobrís que el pastís per a enemics només era un pastís normal. 

 
 > És bo. Volia que en Tomàs i en Joan es caiguessin bé. 
 

> El pare d’en Tomàs era amable. Va pensar en un pla perquè el seu fill 
fes amics. 
 

 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta descriu un tret de personalitat plausible del pare d’en Tom que 
sigui clau pel seu rol en la història (per exemple: servicial, afectuós, intel·ligent, 
llest, astut, enginyós, etc.). Els trets es poden expressar en una descripció 
llarga, no només en una paraula. 
 

Exemples: 
 
 > És servicial. 
 
 > És bo. 
 
 > És una bona persona. 
 
 > És un bon pare. 
 > Es preocupa pel seu fill. 
 
 > Volia ajudar en Tomàs. 
 

> És llest. Va fer un pastís. (“Va fer un pastís” no és un exemple apropiat 
de per què el pare d’en Tomàs és llest.) 

 

 Comprensió nul·la  
 
La resposta no proporciona una descripció acurada de la personalitat del pare 
d’en Tomàs. La resposta pot proporcionar un tret de personalitat del pare d’en 
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Tomàs que no se sustenti en el text o una vaga descripció que indica una 
comprensió limitada de la història sense el suport del text. 
 

Exemples: 
 

 > El pare d’en Tomàs és dolent. 
 
 > Estava confós. (Aquesta resposta descriu en Tomàs durant la història). 
 

> És un cuiner. Va preparar un pastís. (“Ser un cuiner” no descriu un tret 
de personalitat.) 
 

O bé la resposta pot proporcionar un exemple de les accions del pare d’en 
Tomàs sense esmentar cap tret de personalitat. 
 

Exemples: 
 

 > Va fer creure en Tomàs que el pastís per a enemics funcionaria. 
 
 > Va mantenir la recepta en secret. 
 
 > Va dir a en Tomàs que jugués amb en Joan. 
 
 
 
Pastís per a enemics, ítem 16 
 
 
 
Quina lliçó pots aprendre d’aquest conte? 
 
 
 
Procés: Examinar i avaluar el contingut, llenguatge i elements textuals  
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta proporciona una avaluació del missatge principal o tema de la 
història, reconeixent la importància de donar l’oportunitat de fer créixer la 
relació abans de decidir si algú és el teu amic. O indica que és possible canviar 
la manera com et sents respecte d’algú. 
 

Exemples: 
 

 > No jutgis algú abans de conèixer-lo. 
 
 > Pots fer amics si els dones una oportunitat. 
 
 > El teu enemic es pot convertir en el teu amic. 
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 > Prova que t’agradi el teu enemic. Potser us fareu amics. 
 

 Resposta no acceptable 
 
La resposta no proporciona una avaluació plausible del missatge principal o 
tema de la història. La resposta pot indicar un missatge principal que sigui 
massa general. O es pot referir a un missatge que no sigui central en la 
història. 
 

Exemples: 
 

 > Sigues amable amb tothom. 
 

> No hauries de tenir enemics. (Això és una generalització poc acurada 
del missatge principal.) 
 

 > No mengis pastís per a enemics. 
 
 > No és bo excloure algú de la teva festa. 
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GUIA DE PUNTUACIÓ: LA BOLETA DE FANG (PIRLS 2006) 

 

Guia de puntuació per a les preguntes de resposta oberta 
 

La boleta de fang, ítem 2 
 
 
Per què la boleta de fang va romandre tant de temps dins de la capsa? 
 
 
Procés: Realitzar inferències directes  
 
Resposta de nivell alt 
 

 Resposta acceptable (1 punt)  
 
La resposta fa una inferència adequada sobre la difícil situació inicial de la 
boleta, demostrant comprendre que no era tan accessible com la resta de 
l'argila. Pot centrar-se en el fet que es trobava al fons o en un racó de la capsa.  

 
Exemple:  
 
> Perquè es trobava al fons.  
 

Ítem Procés de comprensió
Resposta 

correcta

Mitjana 

d'encert 

internacional

Mitjana 

d'encert

Espanya

1 Localitzar i obtenir informació explícita 4-2-5-3-1 60,5 53,2

2 Realitzar inferències directes OBERTA 40,1 30,9

3 Realitzar inferències directes OBERTA 68,2 64,8

4 Realitzar inferències directes A 52,8 38,0

5 Realitzar inferències directes C 74,8 69,7

6 Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 54,7 42,7

7 Realitzar inferències directes B 72,8 66,3

8(2 punts) Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA 33,7 34,4

8(1 punt) Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA 54,5 51,4

9 Realitzar inferències directes D 41,8 27,6

10(3 punts) Interpretar i integrar idees i informació    OBERTA 27,5 21,2

10(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació    OBERTA 43,2 38,7

10(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 64,4 58,8

11(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 27,0 24,5

11(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 68,9 66,6

12 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  B 54,7 48,4

13 Interpretar i integrar idees i informació   C 43,4 43,4

50,2 43,5

Anotació: com que es tracta de mitjanes d'encert, la suma dels valors dels ítems de resposta oberta no és excloent.

Text: La boleta de fang

Nombre de paraules: 800 aprox.

Propòsit: experiència lectora

Text: La boleta de fang (TOTAL)
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O bé pot centrar-se en el fet que sempre s'utilitzava abans l'altra argila.  
 
Exemple:  
 
> Perquè la gent utilitzava l'altra argila. 

 
 
 
La boleta de fang, ítem 3 
 
 
Al començament de la història, què desitjava la boleta de fang? 
 
 
Procés: Realitzar inferències directes 
 
Resposta de nivell mitjà  
 

 Resposta acceptable (1 punt)  
 
La resposta fa una inferència adequada dels sentiments de la boleta de fang al 
començament del conte, demostrant que es comprèn que la boleta de fang 
desitjava ser utilitzada, igual que la resta de l'argila de la capsa (desig a curt 
termini).  

 
Exemple:  
 
> Que l’escollissin.  

 
O bé pot centrar-se en les conseqüències de ser utilitzada igual que la resta de 
l'argila (desig a llarg termini) i tenir un ús o una finalitat, o sentir-se realitzada.  

 
Exemple:  
 
> Que la convertissin en un objecte i l'utilitzessin molt. 

 
 
 
La boleta de fang, ítem 6 
 
 
El nen va posar en perill la boleta de fang. Quin era aquest perill? 
 
 
Procés: Realitzar inferències directes 
 
Resposta de nivell alt  
 

 Resposta acceptable (1 punt)  
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La resposta integra idees del conte per interpretar la naturalesa del perill per a 
la boleta de fang, mostrant comprensió que estava en risc d’assecar-se o 
d’endurir-se. (També s'accepta que l'alumne interpreti que la boleta de fang 
estava en perill de mort).  

 
Exemple: 
 
> El perill per a la boleta de fang era que pogués assecar-se. 

 
 
 
La boleta de fang, ítem 8 
 
 
Quina cosa meravellosa va succeir després que la boleta passés molta estona 
ajaguda a la vora de la finestra? Per què va ser tan meravellós per a la boleta 
de fang? 
 
Procés: Localitzar i recuperar informació explícita 
 
Resposta de nivell avançat (2 punts)  
 
Resposta de nivell mitjà (1 punt)  
 

 Comprensió total (2 punts)  
 
La resposta demostra comprensió total dels esdeveniments del conte en relació 
amb la recuperació de la boleta de fang, especificant que la pluja que va entrar 
per la finestra va ser una cosa meravellosa. A més, la resposta explica que la 
pluja va humitejar de nou l'argila, o bé que va evitar que s'endurís.  

 
Exemple:  
 
> La cosa meravellosa va ser la pluja, perquè va humitejar l'argila.  
 

 Comprensió parcial (1 punt)  
 

La resposta demostra comprensió parcial dels esdeveniments del conte en 
relació amb la recuperació de la boleta de fang, descrivint la cosa meravellosa 
com la pluja que entra per la finestra, o bé que l'argila s’humiteja i s’estova de 
nou. Tanmateix, la resposta no estableix connexió entre la pluja i el seu efecte 
físic en l'argila. 
 

Exemple:  
 
> Va fer que s’estovés. 
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La boleta de fang, ítem 10 
 
 
Descriu els sentiments de la boleta de fang al principi i al final de la història. 
Explica els motius del canvi. 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació  
 
Resposta de nivell avançat (3 punts) 
 
Resposta de nivell alt (2 punts) 
 
Resposta de nivell mitjà (1 punt) 
 

 Comprensió total (3 punts)  
 
La resposta demostra comprensió total si integra idees, extretes de diferents 
parts del text, que donen suport plenament a una interpretació de per què 
canvien els sentiments de l'argila en el transcurs del conte. Descriu 
adequadament els sentiments de l'argila al començament i al final i inclou 
informació extreta del conte per explicar per què han canviat. En el curs de 
l'explicació, la resposta mostra comprensió d'un dels aspectes següents sobre 
el sentiment d'orgull de l'argila al final de la història: se sent realitzada, útil o 
bonica/estètica.   
 

Exemple:  
 
> Al principi, l'argila estava trista. Al final, se sentia orgullosa perquè 
s'havia convertit en tassa.  
 

 Comprensió satisfactòria ( 2 punts)  
 
La resposta demostra comprensió satisfactòria si integra idees, extretes de 
diferents parts del text, que donen suport a una interpretació de per què 
canvien els sentiments de l'argila en el transcurs del conte. Descriu 
adequadament els sentiments de l'argila al començament i al final, incloent 
informació del conte per explicar per què han canviat. Tanmateix, l'explicació no 
demostra comprensió d'un dels aspectes següents: sentir-se realitzada, útil o 
bonica/estètica.  
 

Exemple:  
 
> Estava trista al principi. Però estava contenta al final pel que la nena 
havia fet. 
 

O bé ofereix una explicació adequada del sentiment al començament o al final 
(però no en ambdós moments) i en l’explicació d’aquest sentiment mostra 
comprensió d'un dels aspectes següents sobre l'orgull de l'argila al final: sentir-
se realitzada, útil o bonica/estètica.  
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Exemple:  
 
> Està contenta perquè l'han convertit en alguna cosa, contenta amb la 
seva forma i contenta de veure's a la lleixa al costat de la resta de les 
tasses.  
 

 Comprensió mínima (1 punt)  
 
La resposta demostra comprensió limitada de com canvien els sentiments de 
l'argila en el transcurs del conte. Fa una descripció adequada dels sentiments 
al principi o al final, o en ambdós moments, però no inclou informació adequada 
treta de la història per explicar per què han canviat.  
 

Exemple:  
 
> Estava trista al principi. Però contenta al final.  

 
O bé ofereix una explicació del canvi que inclou sentiments de realització, 
utilitat o estètica, però no descriu els sentiments al principi o al final.  
 

Exemple:  
 
> Es va convertir en una cosa útil.  
 

 Explicacions que recolzen el sentiment d'orgull de l'argila al final del 
conte:  
 

Els exemples següents representen algunes de les diferents formes amb què 
els estudiants poden justificar l'orgull de l'argila al final del conte.  
 

Sentiment de realització:  
 
> La nena la va convertir en alguna cosa.  
> Havia arribat a ser alguna cosa.  
 
Sentiment d'utilitat:  
 
> Tenia una tasca per complir.  
> Es va convertir en tassa.  
> La gent podia utilitzar-la. 
 
Sentiment de bellesa/estètic:  
 
> La nena la va fer bonica.  
> Li agradava la seva nova forma. 
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La boleta de fang, ítem 11 
 
 
La nena és un personatge important en aquesta narració. Explica quina 
importància té en els esdeveniments. 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació  
 
Resposta de nivell avançat (2 punts) 
 
Resposta de nivell mitjà (1 punt) 
 

 Comprensió total (2 punts)  
 
La resposta mostra una comprensió total d'aquest personatge en la història, 
integrant idees preses de diferents parts del text per interpretar-ne la 
importància en el resultat de la història. Explica el paper central de la nena com 
a facilitadora del canvi de l’argila i explica com aquest paper contribueix al 
sentiment de realització. 
 

Exemple:  
 
> Va convertir l'argila en una cosa bonica.  
 

 Comprensió parcial (1 punt)  
 
La resposta demostra comprensió parcial de la importància d'aquest 
personatge en la història. La resposta identifica l'acció central de la nena com a 
facilitadora del canvi en l'argila, però no esmenta l'assumpte de la realització.  

 
Exemple:  
 
> Ella va ser qui va convertir l'argila en tassa. 
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GUIA DE PUNTUACIÓ: A LA RECERCA DE MENJAR (PIRLS 2006) 

 

Guia de puntuació per a les preguntes de resposta oberta 
 
A la recerca de menjar, ítem 5 
 
 
Per què les formigues corren per tot arreu després d’haver-hi tirat la terra? 
 
 
 
Procés: Interpretació i integració d’idees i informació 
 
Resposta de nivell alt (1 punt) 
 

 Resposta acceptable 
 

La resposta demostra que s’ha entès que les formigues corren perquè han 
perdut el camí (i, per tant, necessiten buscar-ne un de nou) o perquè busquen 
menjar. 
 

 Exemple: 
 

 > Han de construir un camí nou. 

Ítem Procés de comprensió
Resposta 

correcta

Mitjana 

d'encert 

internacional

Mitjana 

d'encert

Espanya

1 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  A 56,6 44,3

2 Localitzar i obtenir informació explícita D 66,3 55,5

3 Realitzar inferències directes B 72,5 74,0

4 Localitzar i obtenir informació explícita C 60,1 49,6

5 Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 53,2 53,4

6 Localitzar i obtenir informació explícita B 77,8 84,7

7(2 punts) Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA 21,4 21,1

7(1 punt) Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA 32,6 37,7

8 . B . .

9 Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 54,6 61,1

10 Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 51,2 58,7

11 Realitzar inferències directes 5-1-4-3-2 29,3 22,6

12 Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 25,8 32,1

13(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 23,2 32,8

13(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA . .

14 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  D 42,6 35,6

15(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 29,7 24,9

15(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 43,1 48,5

47,5 46,5

Text: A la recerca de menjar

Nombre de paraules: 750 aprox.

Propòsit: adquisició i ús de la informació

Text: A la recerca de menjar (TOTAL)

Anotació: com que es tracta de mitjanes d'encert, la suma dels valors dels ítems de resposta oberta no és excloent. No es disposa de la 

informació de l'ítem 8.
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A la recerca de menjar, ítem 7 
 
 
 
Mira el dibuix de “Estudia les cotxinilles”. Com ajuda el dibuix a saber què s’ha 
de fer en aquest experiment? 
 
 
 
Procés: Avaluar i revisar el contingut i els elements textuals 
 
Resposta de nivell alt (2 punts, 1 punt) 
 

 Comprensió total (2 punts) 
 
La resposta aporta una explicació de la necessitat del dibuix per saber com 
muntar la caixa, col·locar-hi les coses o simplement saber com ha de ser la 
caixa. 
  

Exemple: 
  

> T’ajuda a entendre com has de col·locar les tires de cartró.  
 
O bé la resposta mostra la comprensió del fet que l’aspecte de la caixa és el 
que ajuda a fer-ne una d’igual. 
  

Exemple: 
 
> T’ensenya com ha de ser la caixa. 
 

 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta descriu característiques del dibuix, sense indicar de quina manera 
són útils per fer l’experiment. 
 
 Exemple: 
 
 > Utilitza fletxes i etiquetes. 
 
 
 
A la recerca de menjar, ítem 9  
 
 
En el pas 3 del projecte de les cotxinilles, què creus que passarà si canvies les 
fulles humides a la part esquerra de la capsa? 
 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
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Resposta de nivell mitjà (1 punt) 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta infereix correctament —a partir del text— que les cotxinilles 
acabaran girant a l’esquerra, en direcció a les fulles. També és correcte afirmar 
que les cotxinilles aniran cap al menjar o que aniran en direcció contrària, 
inicialment assenyalada en l’experiment, encara que no es mencioni 
específicament el racó de l’esquerra. 
 
 Exemple: 
 

> Detectaran el menjar i el trobaran. 
 
 
 
A la recerca de menjar, ítem 10 
 
 
En què s’assembla la manera que tenen les formigues i les cotxinilles de trobar 
menjar? 
 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
 
Resposta de nivell alt (1 punt) 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta demostra que s’ha entès que les formigues i les cotxinilles troben 
el menjar a través de les antenes o tentacles que detecten l’aliment. 
 

Exemple: 
 
> Utilitzen els seus tentacles. 

 
 
 
A la recerca de menjar, ítem 12 
 
 
Explica per què és important formar capes de terra i arena a l’ampolla. 
 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
 
Resposta de nivell alt (1 punt) 
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 Resposta acceptable 
 
La resposta demostra que s’ha entès que el resultat de fer túnels (barrejant 
sorra i terra) serà visible gràcies a la barreja de diferents capes. 
 

Exemple: 
 
> Per poder veure l’efecte de la construcció de túnels de cucs. 

 
 
 
A la recerca de menjar, ítem 13 
 
 
Explica per què és important posar ceba i patata a la superfície de la terra en el 
projecte del cau de cucs.  
 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
 

 Resposta acceptable (2 punts) 
 
La resposta explica adequadament que el menjar de la superfície fa que els 
cucs construeixin túnels cap amunt per menjar (i cap avall per fugir de la llum). 
 

Exemple: 
 
> Per fer que els cucs vagin cap a la part de dalt. 

 
 
 
A la recerca de menjar, ítem 15 
 
 
Quin dels tres projectes has trobat més interessant? Utilitza informació del text 
per raonar la teva resposta. 
 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
 
Resposta de nivell alt (2 punts, 1 punt) 
 

 Comprensió total (2 punts) 
 
La resposta selecciona un projecte amb informació específica relativa al text o 
pot mostrar una inferència que clarament reflecteixi la informació extreta del 
text. 
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Exemple: 
 
> El projecte de les formigues, perquè m’agradaria veure si arriben a fer 
un camí per arribar a un altre menjar diferent a la poma. 
 

 Comprensió parcial (2 punts) 
 
La resposta selecciona un projecte i dóna una explicació general relacionada 
amb el text, però que podria ser aplicable a qualsevol dels tres projectes. 
 

Exemple: 
 
> El projecte de les cotxinilles, perquè seria divertit buscar-les.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consell Superior d’Avaluació                     PIRLS 2016. Síntesi marc conceptual. Ítems alliberats 

 

169 

GUIA DE PUNTUACIÓ: EL MISTERI DE LA DENT GEGANT (PIRLS 2011) 

 

Guia de puntuació per a les preguntes de resposta oberta 
 
El misteri de la dent gegant, ítem 2 
 
 
Segons l'article, per què algunes persones fa molt temps creien en gegants?  
 
 
Procés: Fer inferències directes 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta demostra que es comprèn que fa molt de temps algunes persones 
creien en gegants perquè trobaven ossos, esquelets o fòssils grans o enormes. 
(Nota: L’alumnat no hauria d’usar simplement la paraula “gegant” com a 
sinònima de “gran” o “enorme”.) 
 

Exemples:  
 
> Perquè trobaven ossos massa grans com perquè fossin de res del que 
coneixien. 

Ítem Procés de comprensió
Resposta 

correcta

Mitjana 

d'encert 

internacional

Mitjana 

d'encert

Espanya

1 Localitzar i obtenir informació explícita C 75,0 90,0

2 Realitzar inferències directes OBERTA 53,0 57,0

3 Localitzar i obtenir informació explícita B 71,0 65,0

4 Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 25,0 12,0

5 Realitzar inferències directes A 54,0 54,0

6 Localitzar i obtenir informació explícita B 68,0 67,0

7 Realitzar inferències directes D 57,0 58,0

8(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 12,0 11,0

8(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 38,0 36,0

9 Realitzar inferències directes C 58,0 61,0

10 Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 34,0 30,0

11 Localitzar i obtenir informació explícita A 57,0 55,0

12(2 punts) Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA 10,0 5,0

12(1 punt) Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA 22,0 17,0

13(3 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 32,0 26,0

13(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 46,0 44,0

13(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA 59,0 58,0

14 Realitzar inferències directes D 52,0 57,0

47,0 46,3

Anotació: com que es tracta de mitjanes d'encert, la suma dels valors dels ítems de resposta oberta no és excloent.

Text: El misteri de la dent gegant

Nombre de paraules: 900 aprox.

Propòsit: adquisició i ús de la informació

Text: El misteri de la dent gegant (TOTAL)
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> Trobaven ossos gegants que eren massa grans per ser de l’hipopòtam 
més gran d’aleshores. 
 
> Ells trobaven ossos realment enormes. 
 
> Els ossos eren tan grans que havien de ser de gegants. 
 

 Resposta no acceptable 
 
La resposta no demostra que es comprengui per què fa molt de temps algunes 
persones creien en gegants. 
 

Exemples: 
  

> Els gegants eren realment grans. 
 
> Ells trobaven ossos gegants (l’ús de “gegants” és ambigu perquè s’usa 
com a sinònim de gran o enorme.) 
 
> Trobaven coses que havien de ser de gegants. 
 
> Algunes persones trobaven ossos de dinosaures. 
 
 

El misteri de la dent gegant, ítem 4 
 
 
 
Quina era la nova idea de Bernard Palissy? 
 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta demostra que es comprèn que la nova idea de Bernard Palissy era 
que alguns fòssils pertanyien a animals que ja no vivien a la Terra, que havien 
desaparegut completament o que s’havien extingit. 
 

Exemples: 
 

> Que els fòssils podien ser d’animals extingits. 
 
> Alguns fòssils són de criatures que ja no viuen a la terra. 

 
> La idea de Bernard Palissy era que alguns animals havien 
desaparegut completament. 

 

 Resposta no acceptable 
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La resposta no demostra que es comprengui la nova idea de Bernard Palissy. 
Es diu que els fòssils pertanyen a éssers vius o bé s’esmenta algun fet de la 
tasca de Bernard Palissy. 
 

Exemples: 
 
> Que els fòssils eren restes d’éssers vius. 
 
> Que els rèptils s’havien extingit. 
 
> Ell va trobar fòssils a l’argila. 
 
> El Bernard Palissy era un fabricant de ceràmica famós. 
 
> El Bernard estudiava els fòssils. 

 
 
 
El misteri de la dent gegant, ítem 8 
 
 
 
Gideon Mantell va pensar que la dent podia haver pertangut a diferents tipus 
d'animals. Completa la taula per mostrar què li va fer pensar això. 
 

 
Tipus d’animal 

 
Què li va fer pensar això? 

 

Un herbívor La dent era plana amb crestes. 

Una criatura gegant  

Un rèptil  

 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
 
Una criatura gegant 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta mostra la comprensió de les característiques que indiquen que la 
dent fòssil podria haver pertangut a una criatura gegant. 
 

Tipus d’animal 
 

Què li va fer pensar això? 
 

Una criatura gegant  
La resposta identifica la gran grandària de la 
dent fòssil (tan gran com la dent d’un elefant). 

 

 Resposta no acceptable 
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La resposta no mostra la comprensió de les característiques. La resposta es 
podria referir al text de la introducció sobre els fòssils en general, en lloc de 
parlar de les hipòtesis de Gideon Mantell sobre la dent fòssil. 
 

Exemples: 
 
> Alguns pensaven que els ossos grans eren d’animals grossos. 
 
> La dent fòssil s’havia erosionat. 
 
> Sembla la dent d’un elefant. (La resposta és inadequada perquè el text 
diu “Gairebé era tan gran com una dent d'elefant. Però no s'assemblava 
gens a una dent d'elefant”.) 

 
Un rèptil 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta mostra la comprensió de les característiques que indiquen que la 
dent fòssil podria haver pertangut a un rèptil. 
 

 
Tipus d’animal 

 
Què li va fer pensar això? 

Un rèptil  

La resposta indica que:  
- la roca on es va trobar era el tipus de roca 
on es trobaven els fòssils rèptils, on vivien els 
rèptils; o bé que:  
- la dent fòssil s’assembla a la dent d’una 
iguana o d’un rèptil. 

 

 Resposta no acceptable 
 
La resposta no mostra la comprensió de les característiques. 

 
Exemples: 

 
> Menja plantes. 

 
> Els rèptils engoleixen el seu aliment. 

 
 
El misteri de la dent gegant, ítem 10 
 
 
 
Un científic va mostrar a Gideon Mantell una dent d'iguana. Per què va ser 
important això per a Gideon Mantell? 
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Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
 

 Resposta acceptable 
 
La resposta demostra que es comprèn que la dent d’iguana dóna una evidència 
a favor de la hipòtesi d’en Gideon Mantell (que la dent fòssil havia pertangut a 
un rèptil enorme). 
 

Exemples: 
 

> La dent d’iguana mostrava que el fòssil de Gideon Mantell podia ser 
d’un rèptil. 

 
> Va ajudar-lo a esbrinar a quin tipus d’animal havia pertangut la dent. 

 
> La dent va demostrar que en Gideon tenia raó. 
 
> Va donar-li una prova per defensar el que havia pensat tot aquell 
temps. 

 
O bé la resposta demostra una comprensió més general sobre el fet que la dent 
d’iguana s’assemblava a la dent fòssil. 
 

Exemples: 
 
> La dent d’iguana era igual que la dent fòssil. 
 
> En Gideon Mantell podia veure que semblaven el mateix. 
 
> Ell podia dir que eren el mateix. 
 
> S’havia passat anys buscant una dent coincident. 
 
> Era plana i tenia crestes. 

 

 Resposta no acceptable 
 
La resposta no demostra la comprensió del significat de la dent d’iguana. 
 

Exemples: 
 

> En Gideon Mantell volia ser famós. 
 
> Ell pensava que observar una dent d’iguana podia ser interessant. 

 
> Volia aprendre més sobre els rèptils. 

 
> Mostrava que en Gideon era intel·ligent. (La resposta és superficial 
perquè se centra en les característiques personals en lloc del 
descobriment.) 
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> El senyor Mantell volia comparar les dents. (La resposta no indica el 
significat de la comparació). 

 
 
 
El misteri de la dent gegant, ítem 12 
 
 
 
Mira les dues imatges de l'Iguanodon. Què t'ajuden a entendre? 
 
 
 
Procés: Avaluar i examinar el contingut i els elements textuals 
 

 Comprensió total (2 punts) 
 
La resposta demostra que es comprèn que les imatges mostren els canvis en 
els conceptes científics, o bé que les imatges mostren diferents concepcions 
humanes de l’Iguanodon. 
 

Exemples: 
 
> Que, actualment, els científics pensen que l’Iguanodon és diferent a 
com l’imaginava en Gideon Mantell. 
 
> Mostren com canvia la manera com les persones creuen que és 
l’Iguanodon. 
 
> Mostren que persones diferents tenen idees diferents sobre com és 
l’Iguanodon. 
 
> Com de diferents són les idees. 
 
> En Gideon pensava que els ossos mostraven que l’Iguanodon 
caminava sobre quatre potes, però posteriorment els científics van 
canviar d’opinió. 

 
O bé la resposta indica que les imatges mostren els errors que en Gideon 
Mantell o altres persones podrien haver comès. 
 

Exemples: 
 
> Mostra que el senyor Mantell va fer algunes coses malament. 
 
> Que les persones, a vegades, s’equivoquen. 

 Comprensió parcial (1 punt) 
 
La resposta demostra una comprensió més general de la causa de les 
diferències dels Iguanodons en les dues imatges. 
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Exemple: 

 
> Mostren que es veuen diferents. 

 
O bé la resposta descriu una diferència entre les dues imatges, sense esmentar 
els canvis en els conceptes científics o en les concepcions humanes. 
 

Exemple: 
 

> Un té quatre potes i l’altre, dues. 
 
O bé la resposta fa una referència explícita a una de les imatges sense 
esmentar els canvis en els conceptes científics ni en les concepcions humanes. 
 

Exemple: 
 

> En Gideon Mantell pensava que tenia una banya. 
 

 Comprensió nul·la 
 
La resposta no demostra la comprensió del propòsit de les imatges. La 
resposta podria descriure les característiques específiques d’una de les 
imatges o donar una descripció dels punts en comú de les imatges. 
 
O bé la resposta podria suggerir que és el mateix Iguanodon qui canvia en el 
temps, en lloc dels conceptes científics o de les concepcions humanes 
(interpretació inadequada). 
 

Exemples: 
 
> Mostren com eren. 

 
> Ajuden a entendre com els Iguanodons canvien amb els anys. 
 
> M’indiquen que ells menjaven plantes. 
 
> Els Iguanodons tenien quatre potes. 
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El misteri de la dent gegant, ítem 13 
 
 
 
Descobriments posteriors van demostrar que Gideon Mantell estava equivocat 
pel que fa a l'aspecte de l'Iguanodon. Omple els buits per completar la taula. 
 

 
Quin aspecte pensava Gideon 
Mantell que tenia l'Iguanodon 

 

Quin aspecte pensen els científics 
d'avui que tenia l'Iguanodon 

L’Iguanodon caminava sobre 
quatre potes.  

 

 
L'Iguanodon tenia un unglot al 
dit gros. 

L'Iguanodon feia 30 metres de 
llargada. 

 

 
 
 
 
Procés: Interpretar i integrar idees i informació 
 
L’Iguanodon caminava sobre quatre potes 
 

 Resposta acceptable (1 punt) 
 
La resposta mostra que es comprèn que en Gideon Mantell i els científics 
actuals pensen de manera diferent com era que l’Iguanodon caminava o es 
posava dempeus. 
 

Quin aspecte pensava Gideon 
Mantell que tenia l'Iguanodon 

 
Quin aspecte pensen els científics 

d'avui que tenia l'Iguanodon 
 

L’Iguanodon caminava sobre 
quatre potes.  

L’iguanodon, a vegades, camina o es 
posa dempeus amb les dues potes 
del darrera. 

 

 Resposta no acceptable 
 
La resposta no mostra que es comprengui que en Gideon Mantell i els científics 
actuals pensen de manera diferent com era que l’Iguanodon caminava o es 
posava dempeus. 
 

Exemples: 
 
> Dues. 
 
> Es posa dempeus. 
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L'Iguanodon tenia un unglot al dit gros 
 

 Resposta acceptable (1 punt) 
 
La resposta mostra que es comprèn que en Gideon Mantell i els científics 
actuals pensen de manera diferent com era l’unglot de l’Iguanodon.  
 

 
Quin aspecte pensava Gideon 
Mantell que tenia l'Iguanodon 
 

Quin aspecte pensen els científics 
d'avui que tenia l'Iguanodon 

L’Iguanodon tenia una banya al  
cap, la cara o el nas. 
O bé,  l’unglot estava al cap, la cara 
o el nas. 

L'Iguanodon tenia un unglot al 
dit gros. 

 

 Resposta no acceptable 
 

La resposta no mostra que es comprengui que en Gideon Mantell i els científics 
actuals pensen de manera diferent com era l’unglot de l’Iguanodon. 
 

Exemples: 
 
> Banya al pit. 
 
> Pic a l’esquena. 
 
> No tenia un unglot al dit gros. 
 

L'Iguanodon feia 30 metres de llargada 
 

 Resposta acceptable (1 punt) 
 
La resposta mostra que es comprèn que en Gideon Mantell i els científics 
actuals entenen de manera diferent la llargada de l’Iguanodon. 
 

Quin aspecte pensava Gideon 
Mantell que tenia l'Iguanodon 

Quin aspecte pensen els científics 
d'avui que tenia l'Iguanodon 

L'Iguanodon feia 30 metres de 
llargada. 

L’iguanodon feia 9 metres de llarg. 

 

 Resposta no acceptable 
 

La resposta no mostra que es comprengui que en Gideon Mantell i els científics 
actuals pensen de manera diferent com era l’unglot de l’Iguanodon.  
 

Exemples: 
 

> No feia 30 metres de llarg. 
 
> 16 metres. 
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GUIA DE PUNTUACIÓ: UNA PASSEJADA PER L’ESPAI (PIRLS 2006) 

 
 

 
Guia de puntuació per a les preguntes de resposta oberta 

 
Una passejada per l'espai, ítem 3  
 
 
Quina és la diferència principal entre estar a l'espai i estar a la Terra?  
 
 
Procés: Realització d'inferències directes  

 
 Resposta acceptable  

 
La resposta identifica com la diferència principal entre l'espai i la Terra la falta 
de gravetat o aire/oxigen en l'espai, un exemple de les conseqüències 
d'aquesta falta o les temperatures extremes.  

 
Exemples:  
 
> A la Terra la força de la gravetat et manté sobre el sòl.  

Ítem Procés de comprensió
Resposta 

correcta

1 . D

2 . A

3 Realitzar inferències directes OBERTA

4(2 punts) Realitzar inferències directes OBERTA

4(1 punt) Realitzar inferències directes OBERTA

5 Realitzar inferències directes OBERTA

6 . A

7 Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA

8 Realitzar inferències directes 3-5-1-2-4

9 . C

10 Realitzar inferències directes OBERTA

11 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA

12 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA

13 . C

14 Realitzar inferències directes OBERTA

15(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

15(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

Anotació 1: no es disposa del procés de comprensió dels ítems d'opció múltiple ni de les mitjanes d'encert.

Anotació 2: com que es tracta de mitjanes d'encert, la suma dels valors dels ítems de resposta oberta no és excloent.

Text: Una passejada per l'espai

Nombre de paraules: 1.000 aprox.

Propòsit: adquisició i ús de la informació

Ítem Procés de comprensió
Resposta 

correcta

1 . D

2 . A

3 Realitzar inferències directes OBERTA

4(2 punts) Realitzar inferències directes OBERTA

4(1 punt) Realitzar inferències directes OBERTA

5 Realitzar inferències directes OBERTA

6 . A

7 Localitzar i obtenir informació explícita OBERTA

8 Realitzar inferències directes 3-5-1-2-4

9 . C

10 Realitzar inferències directes OBERTA

11 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA

12 Avaluar i analitzar el contingut i els elements textuals  OBERTA

13 . C

14 Realitzar inferències directes OBERTA

15(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

15(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

Anotació 1: no es disposa del procés de comprensió dels ítems d'opció múltiple ni de les mitjanes d'encert.

Anotació 2: com que es tracta de mitjanes d'encert, la suma dels valors dels ítems de resposta oberta no és excloent.

Text: Una passejada per l'espai

Nombre de paraules: 1.000 aprox.

Propòsit: adquisició i ús de la informació
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> A 'espai es pot flotar.  
 
> A l'espai no hi ha aire per respirar.  
 
 

 Resposta no acceptable  
 
La resposta identifica una diferència que no és la principal o no identifica una 
diferència apropiada o precisa.  

 
Exemples:  
 
> A l'espai es porta un vestit espacial.  
 
> No es poden prendre aliments sòlids a l'espai.  
 
> A l'espai no hi ha oxigen per respirar.  
 
 
 

Una passejada per l'espai, ítem 4  
 
 
 
Per què els astronautes que surten a l'espai han de portar un vestit espacial 
quan són fora del transbordador? Dóna dues raons d'acord amb l'article.  
 
 
 
Procés: Realització d'inferències directes  

 
 Comprensió total  

 
La resposta mostra comprensió de les raons per les quals s'han de portar 
vestits espacials i proporciona dues de les raons indicades a continuació: no hi 
ha aire (oxigen) per respirar; les temperatures poden arribar a ser extremes; 
l'electricitat generada per les bateries els manté vius.  

 
Exemples:  
 
> La temperatura pot arribar a ser molt calenta o molt freda.  
 
> Els necessiten per mantenir-se frescos.  
 
> Els protegeixen de l'escalfor del sol.  
 
> L'aparell que conté les bateries té oxigen i ventiladors per mantenir-los 
vius.  

 
 Comprensió parcial  

 
La resposta només recull una de les raons indicades més amunt.  
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 Comprensió nul·la  
 
La resposta dóna una raó que resulta imprecisa, errònia o inapropiada.  

 
Exemples:  
 
> Es moririen.  
 
> Els manté vius.  
 
> Necessiten menjar i aigua.  
 
> Necessiten parlar amb la gent dins del transbordador espacial.  
 
> No poden portar roba normal.  
 
 
 
 

Una passejada per l'espai, ítem 5  
 
 
Dóna dues raons per les quals els astronautes triguen unes quantes hores a 
preparar-se per sortir del transbordador.  
 
 
Procés: Realització d'inferències directes  

 
 Comprensió total  

 
La resposta indica una comprensió general del fet que els vestits són la causa 
per la qual triguen diverses hores a preparar-se. La resposta també pot referir- 
se al fet que els vestits espacials tenen moltes peces o bé al fet que són 
aparatosos o incòmodes.  

 
Exemples:  
 
> Perquè han de posar-se vestits espacials.  
 
> Perquè han de posar-se moltes peces.  
 
> Perquè els vestits són aparatosos/incòmodes.  

 
 Comprensió nul·la  

 
La resposta proporciona una raó que és poc concreta, repetitiva, errònia o 
inapropiada.  

 
Exemples:  
 
> Els vestits espacials pesen molt. (Noteu que aquesta resposta és 
imprecisa: el text diu que els vestit espacials pesen molt a la Terra.) 
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 > Han de rascar-se el nas.  
 
> Perquè has d'esperar que s'extregui l'aire de la cambra de  
descompressió.  

 
 
 
Una passejada per l'espai, ítem 7  
 
 
Per què cal que hi hagi un tercer astronauta en la cambra de descompressió?  
 
 
Procés: Localització i recuperació d'informació explícita  

 
 Resposta acceptable  

 
La resposta indica que algú ha d'ajudar els altres a unir les peces del vestit (a 
vestir-se), o bé que abans que surtin, algú ha de tancar la comporta.  
 

Exemples:  
 
> Necessiten algú per tancar la porta de la cambra de descompressió.  
 
> Necessiten ajuda per preparar-se.  

 
 Resposta no acceptable  

 
La resposta identifica una raó poc concreta, inapropiada o errònia per la qual el 
tercer astronauta ha d'estar a la cambra.  
 

Exemples:  
 
> Per salvar-los si tenen problemes a l'espai.  
 
> Per ajudar.  
 
> Algú ha de conduir el transbordador.  
 
 
 

Una passejada per l'espai, ítem 10  
 
 
Per què la part superior és la part més important del vestit espacial?  
 
 
Procés: Realització d'inferències directes  

 
 Resposta acceptable  

 
La resposta mostra que s'ha entès que la part superior del vestit espacial conté 
el sistema que manté vius els astronautes.  
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Exemples:  
 
> Té el sistema que els manté vius.  
 
> Els manté vius.  
 
> Conté l'oxigen, les bateries i els ventiladors.  

 
> Els manté frescos. (Noteu que aquesta és una resposta acceptable, ja 
que la part superior del vestit espacial conté ventiladors.)  

 
 Resposta no acceptable  

 
La resposta posa de manifest que no s'ha entès que la part superior del vestit 
espacial està relacionada amb mantenir vius els astronautes.  
 

Exemples: 
  
> Està connectada al casc.  
 
> Té els tubs de goma perquè els astronautes es mantinguin frescos.  
(Noteu que aquesta no és una resposta acceptable, perquè es refereix a 
la roba llarga i no a la part superior del vestit espacial.)  

 
 
 
Una passejada per l'espai, ítem 11  
 
 
Per què l'autora va comentar que els astronautes "es rasquen el nas per última  
vegada" abans de sortir a l'espai?  
 
 
 
Procés: Anàlisi i avaluació del contingut, el llenguatge i els elements  
textuals  

 
 Resposta acceptable  

 
La resposta indica que els astronautes no poden rascar-se sense treure's el 
casc.  

 
Exemples:  
 
> Perquè si es treuen el cas a l'espai, es moriran.  
 
> Perquè no se'l poden rascar fins que acabi la passejada per l'espai.  
 
> S'haurien de treure el casc, i això no es pot fer a l'espai.  

 
 Resposta no acceptable  
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La resposta dóna una raó imprecisa o inapropiada del perquè es rasquen el 
nas per últim cop.  
 

Exemples:  
 
> Per tenir sort.  
 
> Perquè no es poden moure a l'espai.  
 

 
 
Una passejada per l'espai, ítem 12  
 
 
Digues una raó que expliqui per què els requadres numerats ajuden el lector a 
entendre la informació.  
 
 
Procés: Anàlisi i avaluació del contingut, el llenguatge i els elements  
textuals  

 
 Resposta acceptable  

 
La resposta mostra que s'ha entès que els requadres faciliten la comprensió 
dels passos que s'han de seguir per posar-se un vestit espacial.  

 
Exemples:  
 
> Els requadres diuen el que has de fer en primer lloc.  
 
> Et donen instruccions pas a pas.  
 
> T'ajuden a saber l'ordre que has de seguir en llegir sobre les peces del 
vestit espacial.  
 
> Mostren l'orde amb què es posen les diferents peces del vestit.  

 
 Resposta no acceptable  

 
La resposta proporciona una descripció poc concreta, errònia o inapropiada de 
la raó per la qual s'usen els requadres.  

 
Exemples:  
 
> Et diuen com posar-te un vestit espacial.  
 
> Perquè no sigui tan complicat.  
 
> Ajuden a entendre la informació.  
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Una passejada per l'espai, ítem 14  
 
 
Per què la cambra de descompressió és una part important del transbordador 
espacial? Dóna dues raons que apareguin a l'article.  
 
 
Procés: Realització d'inferències directes  

 
 Comprensió total  

 
La resposta proporciona una raó per la qual la cambra de descompressió és 
important.  
 
Pot ser que la raó estigui relacionada amb el fet que la cambra de 
descompressió és un lloc pel qual s'ha de passar per entrar i sortir.  

 
Exemples:  
 
> S'obre a l'espai per un cantó.  
 
> És on van els astronautes quan tornen de la passejada espacial.  
 

O bé pot ser que estigui relacionada amb l'ambient de la cambra de 
descompressió.  

 
Exemples:  
 
> L'aire surt de la cambra.  
 
> Fa que l'aire es quedi dins.  
 

O amb aspectes de seguretat relacionats amb la cambra de descompressió.  
 
Exemples:  
 
> Protegeix la gent que NO surt a la passejada per l'espai.  
 
> Fa que els astronautes que són al transbordador no siguin xuclats cap 
a fora.  
 
> És on s'enganxen els cables entre el vestit espacial i el transbordador.  

 
 Comprensió nul·la  

 
Pot ser que la resposta descrigui una funció de la cambra de descompressió 
que no és important, o que no proporcioni una raó precisa o apropiada que 
expliqui que la cambra de descompressió és important.  
 

Exemples:  
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> És on es vesteixen els astronautes.  
 
> La cambra de descompressió és important.  
 
 
 

Una passejada per l'espai, ítem 15  
 
 

 
Imagina’t que vols ser astronauta. 
 
Utilitza la informació de l'article per descriure una cosa que potser t'agradaria i 
una cosa que potser no t'agradaria de ser astronauta i explica per què.  
 
 
Procés: Interpretació i integració d'idees i informació  

 
 Comprensió total  

 
La resposta exposa una descripció apropiada i basada en el text d'una cosa 
que agradaria a l'alumnat de ser astronauta i una cosa que no li agradaria, i ha 
de donar una raó per argumentar la descripció.  
(S'ha de tenir en compte que les respostes poden ser implícites o estar 
basades en una opinió personal. Perquè la resposta sigui acceptable, la raó 
donada ha de ser precisa i no pot contradir el text.)  
 
Per a les idees apropiades a cada descripció, vegeu les taules de més avall. 
L'alumnat pot ser que doni qualsevol combinació de dues d'aquestes idees.  

 
 Comprensió parcial  

 
La resposta descriu una cosa bona i/o una cosa dolenta de ser astronauta 
basant-se en el text, però només una descripció està basada en el text de 
manera precisa (explícitament o implícitament).  
Per a les idees apropiades a cada descripció, vegeu les taules de més avall. 

 
 Comprensió nul·la  

 
Pot ser que la resposta proporcioni o no una descripció bona o dolenta de ser 
astronauta que només inclogui informació precisa o informació no relacionada 
amb el text.  
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Coses acceptables que t'agradarien de ser astronauta 

 

- No tenir gravetat/ flotar/ fer tombarelles.  
- Veure la Terra des de l'espai/ veure la Terra/ veure el nostre planeta des de 
lluny.  
- Fer experiments.  
- Portar la gorra i els micròfons (perquè m'agrada parlar amb els meus amics).  
- Portar un vestit espacial (perquè la meva vida no perillaria a l'espai).  
- Caminar per l'espai.  
 

 
Coses acceptables que no t'agradarien de ser astronauta 

 

- Portar el vestit espacial (és incòmode/ voluminós/ trigues molta estona a 
posar-te'l/ té massa parts/ no et pots rascar quan et pica alguna part del cos).  
- Que els esclaten les orelles (en la cambra de descompressió).  
- Haver de reparar coses/ treballar a l'espai (pot ser perillós/ cal molt d'esforç).  
- Quedar-se sense oxigen (perquè et pots morir).  
- Flotar/ moure's a l'espai (perquè el cable prim es podria desenganxar).  

 

 
 

 
Exemples de descripcions no acceptables de coses que t’agradarien 

 

- Podria aprendre sobre l'espai.  
- Seria divertit/ una aventura.  
- Veure l'espai (perquè no l'he vist mai).  
- Em faria por.  
 

 
Exemples de descripcions no acceptables de coses que no 

t'agradarien 
 

- Podria morir-me/ podria passar alguna cosa/ és perillós.  
- El vestit espacial pesa massa.  
- El vestit espacial és massa fred/ calent.  
- El menjar (té mal gust).  
- Trobaria a faltar la meva família.  
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GUIA DE PUNTUACIÓ: EL RESCAT DEL DOFÍ (PIRLS 2006) 

 
 

Guia de puntuació per a les preguntes de resposta oberta 
 
El rescat del dofí, ítem 6  
 
 
Creus que el submarinista hauria d'haver baixat la segona vegada? Encercla la 
teva resposta  
Sí  
No  
Dóna dues raons tretes del text per explicar per què penses així.  
 
 
Procés: Interpretació i integració d'idees i informació  

 
 Comprensió total  

 
La resposta proporciona una avaluació personal basada en dos fragments amb 
informació específica presos del text que són rellevants per a la decisió del 
submarinista. Vegeu la taula de respostes acceptables de més avall. Pot ser 
que l'alumnat doni una combinació d'aquestes raons. Si la resposta inclou "sí" i 
"no", sempre que es recolzi en informació rellevant del text, serà completament 

Ítem Procés de comprensió
Resposta 

correcta

1 . B

2 . A

3 . C

4 . D

5 . A

6(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

6(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

7(2 punts) Realitzar inferències directes OBERTA

7(1 punt) Realitzar inferències directes OBERTA

8 . C

9 . B

10 . D

11(3 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

11(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

11(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

Anotació: no es disposa del procés de comprensió dels ítems d'opció múltiple ni de les mitjanes d'encert.

Anotació 2: com que es tracta de mitjanes d'encert, la suma dels valors dels ítems de resposta oberta no és excloent.

Text: El rescat del dofí

Nombre de paraules: 1.100 aprox.

Propòsit: experiència lectora

Ítem Procés de comprensió
Resposta 

correcta

1 . B

2 . A

3 . C

4 . D

5 . A

6(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

6(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

7(2 punts) Realitzar inferències directes OBERTA

7(1 punt) Realitzar inferències directes OBERTA

8 . C

9 . B

10 . D

11(3 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

11(2 punts) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

11(1 punt) Interpretar i integrar idees i informació   OBERTA

Anotació: no es disposa del procés de comprensió dels ítems d'opció múltiple ni de les mitjanes d'encert.

Anotació 2: com que es tracta de mitjanes d'encert, la suma dels valors dels ítems de resposta oberta no és excloent.

Text: El rescat del dofí

Nombre de paraules: 1.100 aprox.

Propòsit: experiència lectora
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correcta.  

 
 Comprensió parcial  

 
La resposta proporciona una raó de les de la taula que recolza la tria del sí o 
del no. Pot ser que la resposta s'expressi amb dues informacions independents 
que es refereixin al mateix.  

 
 Comprensió nul·la  

 
Pot ser que la resposta contingui un "sí" o un "no". La informació 
proporcionada per argumentar l'avaluació personal no és precisa, no està 
relacionada amb el text, o repeteix la pregunta sense afegir informació 
addicional. És possible que la resposta també contingui informació del text, 
però que l'esmentada informació sigui incongruent o inapropiada per a la 
resposta proporcionada.  

 
Exemples:  
 
> Sí. Era emocionant.  
 
> Sí, volia trobar-se amb en Bobo.  
 
> Tenia curiositat per trobar alguna cosa més.  
 
> No, era una bestiesa.  

 
 

Raons acceptables per baixar un segon cop 
 
Exemples per a la resposta "Sí":  
- La cadena d'or era molt valuosa / el tresor més gran que havien trobat / podria 
trobar més peces del tresor.  
- En Pere va dir que hi estava d'acord.  
- Potser el submarinista podria agafar la cadena en 5 minuts.  
 

 
Raons acceptables per no baixar un segon cop 

 
- Podria ser que la barca no es quedés en el seu lloc / podria ser que el 
submarinista es quedés desemparat.  
- Podria ser que se li acabés l'aire.  
- En Pere estava alarmat / posaria en perill en Pere. 
- S'acostava una tempesta (mal temps / grans onades).  
- Era perillós / podria morir (ofegar-se) / potser en Bobo no l'hauria vingut a 
salvar.  
- En Bobo no era allà (referint-se a les intencions del submarinista de ser 
salvat per en Bobo).  
- Seria difícil agafar la cadena.  
- Podria haver tornat en un altre moment.  
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El rescat del dofí, ítem 7  
 
 
La història t'avisa que la barca podria haver desaparegut quan el submarinista 
torna a la superfície la segona vegada. Explica com te n'has adonat amb dos 
exemples trets de la història.  
 
 
 
Procés: Realització d'inferències directes  

 
 Comprensió total  

 
La resposta mostra comprensió dels aspectes que presagien el que és a punt 
de passar fins al moment de la història en què el submarinista puja a la 
superfície i descobreix que la barca no hi és.  
La resposta assenyala dos aspectes de la taula de més avall.  

 
 Comprensió parcial  

 
La resposta només assenyala un aspecte de la taula de més avall.  

 
 Comprensió nul·la  

 
Pot ser que la resposta assenyali aspectes de la història que s'esdevenen 
després que el submarinista sortís a la superfície per segon cop.  

 
Exemple:  
 
> La barca no hi era.  
 

 
O pot ser que la resposta assenyali aspectes de la història que són inconnexos 
o imprecisos.  

 
Exemples:  
 
> S'estava quedant sense aire.  
 
> En Pere governava la barca.  
 

 
Aspectes que presagien la desaparició de la barca 

 

- Hi ha una tempesta / fortes ràfegues de vent / onades de fins a quatre 
metres.  
- La barca estirava amb força les cordes de l'àncora.  
- "Les cordes potser aguantaran la barca uns cinc minuts, però no més".  
- És possible que les onades tan grosses ja hagin arrossegat la barca.  
- Les cordes no subjectarien la barca més de cinc minuts.  
- Hi ha una tempesta amb fortes ràfegues de vent.  
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- Ho diu en Pere. (Observeu que aquesta és una resposta acceptable, 
relacionada amb l'advertència d'en Pere del fet que les cordes no 
subjectarien la barca més de cinc minuts.)  
 

 
 
 

El rescat del dofí, ítem 11  
 
 
Quines són les dues lliçons importants que el submarinista pot haver après de  
la història?  
Utilitza el que va passar en el text per explicar les teves respostes.  
 
 
 
Procés: Realització d'inferències directes  

 
 Comprensió àmplia  

 
La resposta proporciona una conclusió amb sentit figurat i una conclusió amb 
sentit literal a partir de la història. Les conclusions amb sentit figurat se centren 
en els conceptes de l'avarícia, l'amistat, el valor de la vida i la recompensa per 
les bones accions. Vegeu la llista de conclusions amb sentit figurat i amb sentit 
literal de més avall.  

 
 Comprensió satisfactòria  

 
La resposta pot ser que proporcioni una conclusió amb sentit figurat extreta de 
la història o bé pot ser que proporcioni dues conclusions amb sentit literal. 
Vegeu la llista de conclusions acceptables de més avall.  

 
 Comprensió mínima  

 
La resposta proporciona una conclusió amb sentit literal de la llista que hi ha 
més avall.  
 
 Comprensió no satisfactòria  

 
Pot ser que la resposta proporcioni una conclusió general basada en la història, 
però que no és important per al missatge o tema general. Pot ser que 
proporcioni una informació errònia o que no està basada en el text.  

 
Exemples:  
 
> No et deixis en Bobo.  
 
> Mai no et submergeixis sense ningú (observació general, no d'aquesta  
història).  
 
> Porta eines sempre que et submergeixis.  
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Conclusions acceptables tretes de la història 

 

Conclusions amb sentit figurat  
- No hi ha or que valgui el que val la teva vida / No ambicionis l'or o les coses 
materials.  
- Ser bo té les seves recompenses al final.  
- No posis en perill la teva vida o la dels altres (tingues els altres en compte).  
- No subestimis el poder de la naturalesa.  
- No val la pena arriscar la vida per or.  
- L'amistat et pot salvar la vida.  
- Els amics i amigues són més importants que les coses materials.  
- Una bona acció és recompensada amb una altra bona acció. 

 
Conclusions amb sentit literal  
- Sempre hauries d'escoltar aquelles persones que saben les coses.  
- Sigues amic d'un dofí perquè et pugui ajudar quan hi hagi problemes.  
- No hauries de submergir-te al mar quan fa mal temps.  
- Escolta quan algú t'adverteix d'alguna cosa.  
 

 
 

 
 

 


