
VALORACIONS ÚS DEL PADLET 

Alguns han dit... 
 

Xavier Arias 1r C 

Crec que el Padlet fa que els alumnes tinguin més ganes de llegir, que siguin més 
creatius, el fet de pensar sols i de donar la nostra opinió, sigui bona o dolenta, 
lliurement. Jo he posat diferents fotos i explicacions sobre el llibre. Amb els companys 
hem fet un petit vídeo donant la nostra opinió sobre el llibre, sobre els diferents 
personatges, la seva manera de ser i els seus pensaments/sentiments cap a l’Adriana, 
la protagonista, i la veritat és que m’ha agradat tota l’amistat i el carinyo que tenen 
entre tots. 

Crec que és una activitat divertida i educativa pels lectors més petits, com és el nostre 
cas. 

 

Gustavo Baquerizo 1r C 

M’ ha agradat  aquest llibre I Un Dia Serà Demà.  
 
M’ha agradat perquè l’Adriana té molts amics que l’ajuden amb els seus problemes. 
Ella pensa que és molt diferent als altres, però la part que més m’ha agradat és la part 
de la unió de totes les persones i he pogut expressar-me gràcies a PADLET una 
pissarra col·laborativa on ens podem expressar amb un llibre, un vídeo etc… 



 
M’ha agradat aquesta pissarra col·laborativa perquè aquí ens expressem molt i amb 
confiança i això que és la primera vegada que ho vaig utilizar,el que m’agrada és que 
ho podem compartir amb els professors sense ensenyar l’IPAD. 
 

 

 

Erika Robleda 1r C 

A mi, el Padlet m’ha semblat molt bona idea per a que puguem expressar-nos i dir les 
nostres opinions sobre el llibre. També ens ha ajudat a entendre millor el llibre. Entre 
tots hem dit coses que són molt interessants, tant per a llegir com per a entendre i 
saber que està bé i que està malament. Quan  ho posem en comú segur que jo 
aprendre dels altres i els altres aprendran de mi, potser estarem d’acord o potser no, 
però respectarem les opinions dels altres. 
El llibre m’ha semblat molt interessant, perquè no només ens parla del futur, també 
ens parla sobre els valors que s’han de tenir cap a els altres, i com respectar-los. Són 
uns nens molt bons i amables, que siguin del pis que siguin, respectaran l’Adriana, 
encara que no la coneixen de res, igualment la estimen e intenten que no se’n vagi al 
centre especial. Segur que seran una bona societat quan siguin grans i respectaran a 
tothom encara que siguin diferents. 
Els amics que té l’Adriana, són únics i es nota que mai la deixaran de costat, sempre 
estaran amb ella. 
 

 

 

 



 
 
Bianca Fernández 1rC 
 
Aquesta ha sigut la primera vegada que he fet servir el Padlet i m’ha semblat una bona 
manera de motivar-nos a llegir el llibre.  
M’ho he passat molt bé fent servir el Padlet i també n'he creat més. 
La idea de posar les idees del llibre ‘I un dia serà demà’ en comú i discutir sobre les 
opinions dels altres no només serveix per saber les opinions dels altres, sinó també en 
ensenya a escoltar-nos i dialogar sobre el que pensem. 
 

 


