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Presentació
La prova de lectura ajudarà els docents a conèixer de forma precisa els diferents
ritmes d’aprenentatge de lectura que hi ha a les seves classes. Serveix per avaluar els aspectes més importants que intervenen en l’adquisició d’aquest aprenentatge: sentir i articular el so, relacionar-lo amb la seva grafia o grafies i dominar
la mecànica per formar paraules, sempre amb l’objectiu final de comprendre el
text escrit.
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Orientació
L’etapa escolar apropiada per passar la prova de lectura és parvulari i primer curs
de cicle inicial, sempre depenent del nivell de cada escola, ja que és una prova
basada en els inicis de l’aprenentatge de la lectoescriptura.
La prova de lectura va dirigida:
A l’alumnat nouvingut provinent d’un altre país.

Com que és una prova pensada per passar a la classe té les següents característiques:
És inclusiva perquè es pot passar a tots els alumnes que estan aprenent de llegir
i d’escriure. El docent l’adaptarà a les necessitats de l’alumnat sense evidenciar
el fracàs escolar de cap d’ells.

A l’alumnat que s’incorpora de nou i prové d’una altra escola.
A un alumne en concret quan el docent necessiti aprofundir en algun aspecte del
seu nivell de lectura, avaluar el seu ritme d’aprenentatge, etc.
A tot l’alumnat de la classe:

És simple i àgil perquè és una prova fàcil de passar. Per tant, no caldrà passar-la
sencera, ja que l’alumne donarà pistes per on s’ha de començar i acabar.

Per conèixer el punt de partida de l’ensenyament de la lectoescriptura i
poder-lo realitzar d’acord amb els diferents nivells que hi ha a la classe.

És prou oberta perquè el professorat la pugui adaptar a les seves necessitats i
prou tancada per si la vol passar de manera exhaustiva.

Per conèixer quins alumnes han assolit uns continguts determinats.

És sumativa perquè cada full inclou els continguts dels fulls anteriors.

Per fer els grups de lectura.

És atractiva, amb dibuixos clars perquè l’alumnat hi posi interès.

Per saber si s’ha d’incidir més en un aspecte determinat.
Per conèixer l’evolució de l’alumnat (si es passa dues o tres vegades durant
el curs).
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Estructura i pautes d’avaluació
La prova de lectura consta de 90 pàgines seqüenciades i progressives de
menys a més dificultat i d’unes graelles que trobareu a l’Annex i que també us
podreu descarregar de la web d’Edicions l’Àlber, www.alber.cat.

El color gris indica el coneixement de la grafia.
El color groc indica la consciència del so.
El color verd indica les relacions fonogràfiques.
El color blau indica la mecànica de la lectura.
El color lila indica la comprensió lectora.

La prova s’estructura en cinc nivells de dificultat i cada nivell incorpora nous
continguts.

Per avaluar es proposen tres graus que el docent aplicarà en funció del seu
criteri personal o dels conceptes treballats a classe.
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Cada nivell està estructurat en diferents apartats, relacionats amb els diferents
aspectes a tenir en compte en la lectura. Són:

A la graella, a sota dels espais dedicats a fer les creus per a l’avaluació, el docent,
si ho necessita, pot escriure la transcripció fonètica del que pronuncia l’alumne.

1. La percepció visual i el coneixement de les lletres.
2. La consciència del so.
3. Les relacions fonogràfiques.
4. La mecànica de la lectura.
5. La comprensió lectora.

Serà el mateix docent qui passi la prova als diferents grups o classes ja que el
factor subjectivitat pot fer variar l’objectivitat de la prova. També s’ha de tenir
en compte l’objectiu, perquè el grau d’aprofundiment serà diferent si és per fer
grups de lectura o bé per avaluar-ne el progrés.

L’avaluació d’aquestes habilitats està marcada amb colors perquè els docents
puguin visualitzar fàcilment el que han d’avaluar a cada pàgina.

La prova és individual i oral (a diferència d’altres proves no es necessita cronòmetre ja que no es valora la velocitat lectora).
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Exemple:
DOCENT: 		 (assenyalant la grafia)
- Quina lletra és?...
- Com et sembla que sona?...
- On has vist aquesta lletra?
ALUMNE: 		 Identifica la grafia i en diu el que sap.
DOCENT: 		 Anota a les observacions de la graella les lletres que
		 l’alumne coneix.

Si l’alumne té algun error, se’l pot deixar que corregeixi. Si no aconsegueix llegir-ho
en dos intents, se li diu la paraula o frase i es continua.
Es pot avaluar només un aspecte determinat (per exemple: consciència fonològica o relació so-grafia) i començar la prova en el 2n, 3r o 4t nivell, segons
l’alumnat o el que interessi avaluar en aquell moment.
A la prova de lectura es proposa una manera determinada de passar-la, però,
com que molts docents tenen alguns recursos personals, es pot adaptar i trobar-hi altres possibilitats.

31

Al primer full de cada apartat de la prova hi ha en Ral, el gos dels32 Murris, que
pensa en les lletres que sortiran als fulls següents. Són els fulls marcats amb
una rodoneta de color gris. En aquest full es pot demanar a l’alumne
quines
33
grafies són, quin so tenen, on han vist aquella lletra... D’aquesta manera, els
docents podran adonar-se del que saben els alumnes sobre aquestes
lletres.
34
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3.2
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Descripció dels fulls d’avaluació: Vocals
Consciència del so i relacions

Altres observacions:

Són els fulls marcats amb una rodoneta groga i una de verda.
Hi ha un full per a cada so vocàlic.
38

39
30

40

A cada full hi ha en Ral articulant un so vocàlic escrit a la bafarada i tres dibuixos dels quals només un té el 39so que es vol avaluar (per fer àgil la prova s’ha
procurat que els altres dos fossin dibuixos amb sons ben diferenciats).
40

L’alumne ha de mirar en Ral i llegir les lletres de la bafarada.
121
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A peu de pàgina hi ha una pregunta que fa relació amb el so i que el docent
farà a l’alumne. Aquesta frase és orientativa, ja que els docents que ensenyen la
lectoescriptura acostumen a tenir recursos propis que podran adaptar.

3.3 Descripció dels fulls d’avaluació: Vocals
Relacions fonogràfiques i comprensió de paraules
Són els fulls marcats amb una rodoneta verda i una de lila.

L’alumne haurà d’assenyalar o dir el nom del dibuix que té el so.
En aquest full hi ha una paraula i tres dibuixos a sota.
El docent farà una creu on correspongui de la graella.
L’alumne llegirà la paraula i el docent observarà la seva pronúncia.
Nota: Com que és una prova per passar molt en els inicis de la lectoescriptura no
hi ha escrit a les bafarades la grafia “O” corresponent al so ni les lletres corresponents a la vocal neutra “A” i “E”; el full d’aquest so vocàlic només es valorarà
amb els alumnes d’aquelles zones geogràfiques que pronunciïn aquest so.

En el mateix full podrem avaluar la comprensió de la paraula si es demana a
l’alumne que senyali el dibuix corresponent.
El docent farà una creu on correspongui de la graella.
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Exemple:
DOCENT:		 Llegeix el que diu en Ral.
ALUMNE: 		 Pronuncia la lletra corresponent.
DOCENT: - Mira aquests dibuixos...què són?
ALUMNE:		 Diu el nom dels dibuixos (si l’alumne no reconeix algun dibuix,
		 el docent l’hi dirà).
DOCENT: - Quin dibuix té el so ?
ALUMNE:		 Assenyala o diu el nom del dibuix.
DOCENT:		 Fa una creu al lloc corresponent de la graella.

Exemple:
DOCENT: - Llegeix aquesta paraula.
ALUMNE:		 Llegeix.
DOCENT: - A quin dibuix correspon?
ALUMNE:		 Assenyala o diu el nom del dibuix.
DOCENT:		 Fa una creu al lloc corresponent de la graella.
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3.4

Descripció dels fulls d’avaluació: Consonants
Consciència del so
Són els fulls marcats amb una rodoneta de color groc.
Hi ha un full per a cada so consonàntic. Per tant, aquests fulls acaben al 4t nivell
amb el so
A cada full hi ha tres dibuixos dels quals només un té el so que es vol avaluar
(per fer àgil la prova s’ha procurat que els altres dos fossin dibuixos amb sons
ben diferenciats).

Exemple:
DOCENT: - Mira aquests dibuixos...què són?
ALUMNE:		 Diu el nom dels dibuixos.
DOCENT: - Quin dibuix té el so ?
ALUMNE:		 Assenyala o diu el nom del dibuix.
DOCENT:		 Fa una creu al lloc corresponent de la graella.

3.5 Descripció dels fulls d’avaluació: Consonants
Relacions fonogràfiques i comprensió de paraules
Són els fulls marcats amb una rodoneta verda i una de lila.

A peu de pàgina hi ha una pregunta que fa relació amb el so i que el docent farà
a l’alumne. Aquesta frase és orientativa, ja que els docents que ensenyen la lectoescriptura acostumen a tenir recursos propis que podran adaptar.

En aquests fulls hi ha una paraula i tres dibuixos a sota.
L’alumne llegirà la paraula i el docent observarà la seva pronúncia.

L’alumne haurà d’assenyalar o dir el nom del dibuix que té el so.
El docent farà una creu on correspongui de la graella.
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En el mateix full podrem avaluar la comprensió de la paraula si es demana a
l’alumne que assenyali el dibuix corresponent.
El docent pot tapar els dibuixos amb un paper mentre l’alumne llegeix la paraula, i destapar-los en el moment en què l’alumne ha d’associar el que ha llegit a
una de les imatges.
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El docent farà una creu on correspongui de la graella.
Exemple:
DOCENT: - Llegeix aquesta paraula (tapant els dibuixos).
ALUMNE:		 Llegeix.
DOCENT: - A quin dibuix correspon?
ALUMNE:		 Assenyala o diu el nom del dibuix.
DOCENT:		 Fa una creu al lloc corresponent de la graella.

3.6 Descripció dels fulls d’avaluació: Consonants
Domini de la mecànica de la lectura i entonació i comprensió de frases

El docent pot tapar els dibuixos amb un paper mentre l’alumne llegeix la frase, i
destapar-los en el moment en què l’alumne ha d’associar el que ha llegit a una
de les imatges.
El docent farà una creu on correspongui de la graella.
Exemple:
DOCENT: - Llegeix aquesta frase (tapant els dibuixos).
ALUMNE:		 Llegeix.
DOCENT: - A quin dibuix correspon?
ALUMNE:		 Assenyala o diu el nom del dibuix.
DOCENT:		 Fa una creu al lloc corresponent de la graella.

Són els fulls marcats amb una rodoneta blava i una de lila.
En aquests fulls hi ha una frase o un text molt curt i tres dibuixos a sota.
L’alumne llegirà la frase o el text i el docent valorarà la mecànica de la lectura
i l’entonació.
En el mateix full podrem avaluar la comprensió de la frase o del text si es demana a l’alumne que assenyali el dibuix corresponent a la frase o text.
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Les tendes de campanya són lluny
de la casa del senyor Arnau.
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