
L’AVALUACIÓ 
 

   L’avaluació de l’experiència va incloure tres blocs al final del primer trimestre que 

es relacionaven amb la lectura expressiva i comprensiva de les llegendes, la 

presentació de l’storyboard i l’animació final, que es va visionar a la classe. Les tres 

notes formaven part del 45 % de la nota trimestral segons els criteris d’avaluació 

recollits a la programació. Al tercer trimestre, els millors grups van fer una exposició 

oral a les classes de 1r d’ESO i aquesta també va ser avaluada en el percentatge 

d’allò que anomenem “procediments o treballs de classe”. 

 

   Els criteris que vaig emprar per avaluar la lectura expressiva van ser la dicció, 

l’entonació i el ritme correctes interpretant els signes de puntuació de forma 

apropiada. 

 

   Per avaluar la creació de l’story-board vaig tenir en compte el dibuix, d’una 

banda, i el text de cada vinyeta, per l’altra. El dibuix va ser valorat del 0 al 5 segons 

els següents ítems: traç, netedat, color, claredat i expressió, plans i angles. El breu 

text que calia incloure a cada vinyeta es valorava, també, del 0 al 5 tenint en 

compte la coherència, cohesió, adequació i correcció del contingut. 

 

   Per avaluar l’animació amb stop-motion final vam tenir en compte els següents 

criteris: 

 

a) El moviment dels personatges és prou fluïd o no. 

b) Presència/absència de text o de veus en off que narrin la llegenda. En el cas 

que hi hagi text oral o escrit, és coherent i correcte i està ben cohesionat o 

no? 

c) Correlació del text amb les imatges. 

d) Ús de plans i angles diferents. 

e) Personatges modelats amb plastilina o ninots: estan ben caracteritzats o no? 

f) Escenografia: s’adequa al context històric i espacial de la llegenda? 

g) Efectes sonors i banda sonora: s’adiu la música amb les imatges?  

h) Crèdits i títol: són adequats?  Respecten les normes ortogràfiques? 

 


