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Tipus de llibre: conte d’autor conte clàssic faula adaptació 
antologia àlbum il·lustrat llibre il·lustrat  

  
Edat - Cicle: Tema: 
 
 
Marcar amb una X els criteris que es poden aplicar per valorar aquest llibre. 

Llenguatge Suscita en el lector sentiments i emocions.  
Dóna el to que vol transmetre la història: humor, tendresa, suspens, etc.  
Caracteritza i diferencia el narrador i els personatges.  
Les formes gramaticals i el vocabulari són adequats a l’edat del lector.  

Estructura La seqüència narrativa és coherent.  
La narració segueix un curs definit: lineal – circular  --  fragmentat.  
El final resol de manera satisfactòria i convincent la cadena d’accions.  
El final de la història tanca un cicle pels personatges.  

Narrador Guia el lector dins del relat.  
La seva perspectiva és de: protagonista – observador -- omniscient  
Es diferencia clarament dels personatges.  

Personatges Responen i s’identifiquen a un perfil determinat (el trapella, l’aventurer, etc.)  
Contrasten amb el perfil determinat amb el qual se’ls identificaria.  
Reflexionen i creixen a mesura que avança la història.  

Il·lustracions La distribució dels elements aprofita al màxim el format del llibre.  
La disposició de les figures està equilibrada en l’espai.  
S’evidencia el canvi d’escena-acció en passar d’una pàgina a una altra.  
La doble pàgina representa una escena total, sense fragmentació.  
La perspectiva ubica el lector en un lloc privilegiat per mirar.  
La interacció entre diferents plans transmet la sensació de profunditat i moviment.  
La il·lustració del fons realça els elements que es volen ressaltar més.  
Els colors transmeten l’emoció del relat i aporten simbologia.  
El traç transmet moviment i intenció narrativa.  
Les vinyetes, marcs o sanefes decoratives embelleixen les pàgines.  
L’ús de tècniques diferents aporta contrastos que enriqueixen el conjunt.  
Les textures amplien l’univers visual i transmeten sensacions tàctils.  

Relació 
text / 
il·lustració 

La il·lustració, elaborada i significativa, estableix un diàleg permanent amb el text  
Text i il·lustració es complementen per proposar una veu única que narra.  
La il·lustració està en sintonia amb el text .  
La il·lustració proposa un punt de vista diferent: amplia o contradiu el text.  
Presenta elements visuals que afegeixen sorpresa a la narració: gestos, actituds,  etc  
L’elecció dels recursos gràfics contribueix a comunicar amb eficàcia el relat.  

La il·lustració 
en els llibres 
d’imatges per 
a infants 

La narració visual segueix els mateixos paràmetres exposats pels àlbums.  
Fan èmfasi en el llenguatge corporal i l’expressió facial per mostrar la visió del 
personatge, els seus desitjos i pensaments. 

 

Es dinamitza la seqüència lineal.  
Les imatges transmeten la totalitat del sentit.  
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Format Format: apaïsat -- vertical  /  Mida:            /  nº pàgines:  
Els troquelats i la forma de les pàgines són un recurs discursiu.  

Coberta És atractiva.  
Sedueix jugant amb la il·lustració, el color i la tipografia.  
Dóna informació bàsica del llibre: autor, il·lustrador, editorial, etc.  

Contracoberta Anticipa el contingut del llibre i genera ganes de llegir-lo.  
Informa sobre l’autor i l’il·lustrador.  

Guardes Són un element decoratiu que recull el color o el tema del llibre.  
Anticipen el contingut del llibre.  
Formen part de la narració.  

Altres elements Conté:  pròleg – cloenda -- annexos  
 Conte:  CD -- DVD  
Enquadernació És resistent a la manipulació  i adequada a l’edat del lector.  

Tipus de tapa:  dura --  rústica --  cartoné  
Tipografia Tipus de lletra:  majúscula – manuscrita -- impremta  

És nítida i permet llegir bé les lletres.  
Diagramació Equilibra els elements gràfics i els textuals.  
Impressió Realça els colors i diferencia les tonalitats.  


