
Seguim amb els recursos educatius! 
Avui parlem de la importància de la llibreta 
 

 
 
Moltes vegades tenim una visió negativa de la llibreta, fins al punt de menysprear-la. 
Aquest és probablement un dels errors més grans, ja que juga un paper fonamental:  
Per un costat, acostuma a ser una part que avalua el professorat quan ens posen les 
notes (amb un percentatge elevat als primers cursos ESO) 
Per l’altre, no deixa de ser un recurs d’aprenentatge on practiquem i construïm allò que 
aprenem.  
Així doncs, és important (re)pensar sobre allò que fem quan prenem apunts, fem els 
deures, corregim... 
 
- El valor de la llibreta 
Quan pensem en l’avaluació a secundària acostumem a pensar només en els 
exàmens, però acostumen a haver-hi molts més aspectes que es tenen en compte a 
l’hora d’avaluar el nostre treball. 
En moltes situacions s’ha deixat d’utilitzar el típic examen i es fa ús d’altres 
metodologies, però el més freqüent, almenys a secundària, és trobar-se amb una 
avaluació on els controls de continguts tenen molt de pes. 
Això no vol dir que el resultat d’una avaluació serà el resultat d’un examen o de la mitja 
d’aquests. Hi ha altres elements que s’avaluen: treballs de recerca o sobre bibliografia, 
actitud, treball d’aula... 
El valor que el professorat atorga a cada aspecte dependrà de cada centre i 
departament (inclús professor/a), però sí que hi ha un element en comú sempre: la 
llibreta juga un paper fonamental a l’hora d’avaluar a l’alumnat. 
Als primers cursos d’ESO el pes de la llibreta és major i pot arribar a determinar 
l’aprovat per part d’una persona amb una nota d’exàmens que no arriba a l’aprovat. De 
fet, una persona que tingui un aprovat justet als exàmens podria suspendre si la 



llibreta no és correcta, ja que es tracta d’un element fonamental per valorar el treball 
d’aula.  
D’entrada, doncs, observem com la llibreta s’ha de tenir en compte si ens preocupen 
les qualificacions (les notes), però la seva importància va més enllà... Si ens preocupa 
l’aprenentatge, per què és important la llibreta? 
 
El quadern acostuma a considerar-se un element avorrit que només utilitzem per 
repassar abans dels exàmens. Això és així perquè no es considera la llibreta més enllà 
d’una còpia de les classes. 
Aquesta visió no ajuda a contemplar el poder educatiu de la llibreta. Si només s’utilitza 
per copiar un text o el que s’indica a una pissarra, té més sentit fer una foto. Per això 
moltes persones mostren poc interès i motivació per prendre apunts.  
 
- La llibreta i l’aprenentatge 
A un món digital, on l’ús de la tecnologia juga un paper important per aprendre 
continguts, l’ús del quadern és bàsic per expressar idees, creacions, aportacions... 
No només serveix per evidenciar el nostre procés d’aprenentatge o per organitzar allò 
que aprenem, sinó que és un espai que possibilita la reflexió sobre allò que aprenem. 
Per això, quan l’alumnat pren apunts no ha de fer-ho només transcrivint, sinó pensant 
sobre allò que es treballa a classe. Els estudiants han d’escriure plasmant les seves 
creacions, idees, dubtes i aportacions. 
 
- Molt més que un dictat 
El quadern fa moltíssims anys que s’utilitza com una eina indispensable per agafar 
apunts, però, si només es tingués en compte aquesta funció d’escrivà, l’ús de la 
llibreta es convertiria en poc més que una tortura.  
És important el registre de l’alumnat, però ho és més encara que estigui acompanyat 
de reflexió i imaginació, que compti amb dibuixos, observacions i apunts que 
demostrin que es tracta d’una eina d’aprenentatge, en una espècie de diari de camp o 
quadern de bitàcola. 
 
-Evidenciant les tasques 
A més d’aquest component reflexiu quan s’agafen apunts, també hi ha un aspecte 
bàsic: comptar amb totes les tasques. 
Quan un professor/a qualifica la vostra llibreta ho farà fixant-se en elements estètics, 
però també en el contingut d’aquesta. A més del que s’ha comentat fins ara, tindrà 
molt en compte que es presentin tots els exercicis i activitats que s’han treballat al llarg 
del curs (fins i tot els que es varen realitzar els dies que vares faltar). Si voleu obtenir 
un bon resultat, heu d’intentar presentar una llibreta al dia 
Pel que fa a l’aprenentatge, no només compta que els exercicis estiguin presents. Tan 
important és fer els exercicis com corregir-los. Quan corregim els exercicis el que fem 
és avaluar-nos, veure que hem après i que no, on ens equivoquem i com podem 
millorar. Per això és important que la llibreta compti amb la correcció de les activitats 
 
-  Criteris d’avaluació 
Per tant, quan avaluen i qualifiquen el nostre quadern, és important: 
* Capacitat reflexiva. Què la nostra llibreta no sigui una simple transcripció del discurs 
del professorat, sinó que apareguin reflexions, qüestions, marques, anotacions... 
* Treball diari. Què es presentin tots els temes tractats a classe i les diferents tasques 
amb les seves correccions corresponents. Pots utilitzar un color diferent per diferenciar 
les correccions. 
* Ordre. És important que el quadern compti amb un ordre cronològic, que segueixi 
l’ordre dels temes i sessions de classe. No té sentit mesclar fulls de diferents temes 
(això només dificultarà l’aprenentatge).  
Una opció és enumerar les pàgines i deixar un espai al principi per crear un índex. 



També és important incloure la data.  
* Ortografia. Un element important és l’ortografia. Evidentment, tractant-se la llibreta 
d’un recurs més personal per l’alumnat, és un espai on poden trobar-se més erros 
ortogràfics. Ara bé, a un món ple d’autocorreccions, la llibreta constitueix un dels pocs 
espais on continuem escrivint a mà. 
És molt important, per tant, treballar l’ortografia i l’escriptura, ja que no deixa de ser 
una eina d’estudi per l’alumnat. 
* Aspectes formals. Com a tots els treballs, existeixen una sèrie d’aspectes formals a 
tenir en compte. Normalment, si el professor/a valora un aspecte o un altre, ha de 
compartir-lo amb vosaltres prèviament, però, de manera general, és important: 
* Incloure una portada amb el nom, curs, nom de l’assignatura i trimestre. 
* Indicar l’inici de cada tema i copiar els enunciats dels exercicis o el número i on 
trobar-lo. 
* No presentar moltes marques i tatxons 
* Respectar els marges i l’interlineat 
* Escriure amb una lletra clara i entenedora 
* Incloure il·lustracions, dibuixos, esquemes o mapes  
* Ús correcte dels colors, predominant el mateix pels apunts. 
 


