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  Material de formació  

Fase 2 – Activitat 1 – Currículum de primer curs ES O: continguts en paral·lel 

 

 

Primer curs ESO 
Dimensió comunicativa 
Participació en interaccions orals, escrites i audi ovisuals 
Català Castellà Llengua estrangera 
Participació en la construcció de la relació 
social a l’interior de l’aula i del centre. 
 

Participació en la construcció de la relació 
social a l’interior de l’aula i del centre. 

Participació amb pronunciació i entonació 
adequades en: 

• en converses pautades a l’entorn 
escolar 

• simulacions relacionades amb 
experiències i interessos personals 

Participació en activitats de relació social  i 
comunicació amb altres comunitats escolars, 
amb l’entorn immediat i amb la societat en 
general. 

Participació en activitats de relació social  i 
comunicació amb altres comunitats escolars, 
amb l’entorn immediat i amb la societat en 
general. 

Participació en converses sobre altres àrees 
de coneixement. 
Ús d’estratègies de comunicació per resoldre 
les dificultats durant la interacció. 

Participació en converses per comprendre,  
escriure i reflexionar sobre processos de 
comunicació en tota mena de situacions.  

Participació en converses per comprendre,  
escriure i reflexionar sobre processos de 
comunicació en tota mena de situacions. 

Comunicació per correu postal, correu 
electrònic i entorns virtuals. 
 

Participació en interaccions per mitjà del 
correu electrònic i entorns virtuals de 
comunicació. 

Participació en interaccions per mitjà del 
correu electrònic i entorns virtuals de 
comunicació. 

 

Participació en situacions de comunicació 
característiques de les activitats de les 
diferents matèries per a: 

• L’organització i la gestió de les tasques 

Participació en situacions de comunicació 
característiques de les activitats de les 
diferents matèries per a: 

• L’organització i la gestió de les tasques 
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d’aprenentatge. 
• La recerca i aportació d’informació 
• La petició d’aclariments 
• La col·laboració del treball en grup 
• La col·laboració en el recull final 

d’activitats. 

d’aprenentatge. 
• La recerca i aportació d’informació 
• La petició d’aclariments 
• La col·laboració del treball en grup 
• La col·laboració en el recull final 

d’activitats. 
Valoració de la interacció com a eina per a: 

• Prendre consciència de l’apropiació i 
comprensió dels coneixements i de les 
idees. 

• La regulació dels processos de 
comprensió i expressió del procés 
d’aprenentatge (activitats individuals i  
treball cooperatiu). 

• Prendre consciència del sentiments 
propis i aliens. 

• La regulació de la conducta 

Valoració de la interacció com a eina per a: 
• Prendre consciència de l’apropiació i 

comprensió dels coneixements i de les 
idees. 

• La regulació dels processos de 
comprensió i expressió del procés 
d’aprenentatge (activitats individuals i 
treball cooperatiu). 

• Prendre consciència del sentiments 
propis i aliens. 

• La regulació de la conducta 

 

Valoració de les normes de cortesia i dels 
marcadors lingüístics de relacions socials: 

• Selecció de formes de tractament 
• Convencions en el torn de paraula 
• Estratègies d’interacció 

Valoració de les normes de cortesia i dels 
marcadors lingüístics de relacions socials: 

• Selecció de formes de tractament 
• Convencions en el torn de paraula 
• Estratègies d’interacció. 

 

Ús de les diferents estratègies comunicatives 
d’inici, manteniment i finalització les 
interaccions. 

Ús de les diferents estratègies comunicatives 
d’inici, manteniment i finalització les 
interaccions. 

 

Actitud de cooperació i respecte crític envers 
les diferències d’opinió en les situacions de 
treball compartit. 

Actitud de cooperació i respecte crític envers 
les diferències d’opinió en les situacions de 
treball compartit. 
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Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisua ls  
Català Castellà Llengua estrangera 
Comprensió i interpretació de les informacions 
més rellevants de textos de la vida quotidiana i 
dels mitjans de comunicació pròxims als 
interessos de l’alumnat: 

• Orals 
• Escrits 
• Audiovisuals 

Comprensió i interpretació de les informacions 
més rellevants de textos de la vida quotidiana i 
dels mitjans de comunicació pròxims als 
interessos de l’alumnat: 

• Orals 
• Escrits 
• Audiovisuals 

Comprensió de preguntes i diàlegs breus 
relacionats amb les activitats 
habituals dels àmbits personal i de l’aula o 
l’entorn educatiu. 
 

Comprensió de textos de la vida acadèmica de 
l’alumnat. Característiques específiques dels 
textos: 

• Narratius  
• Descriptius 
• Conversacionals 

Comprensió de textos de la vida acadèmica de 
l’alumnat. Característiques específiques dels 
textos: 

• Narratius  
• Descriptius 
• Conversacionals 

 

Anàlisi pautada dels diferents codis 
informatius que es troben en un missatge 
audiovisual: paraula, text, elements icònics, 
so. 

Anàlisi pautada dels diferents codis 
informatius que es troben en un missatge 
audiovisual: paraula, text, elements icònics, 
so. 

Comprensió d’instruccions bàsiques per a la 
correcta resolució de tasques. 
 

Identificació de l’estructura comunicativa dels 
missatges: les intencions de l’emissor i l’ordre i 
jerarquia de les idees expressades. 

Identificació de l’estructura comunicativa dels 
missatges: les intencions de l’emissor i l’ordre i 
jerarquia de les idees expressades. 

Comprensió i interpretació de missatges 
senzills, tot utilitzant estratègies bàsiques 

• identificació de paraules clau 
• ús del context verbal i no verbal  
• ús dels coneixements previs  
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Cerca d’informació i hàbits de consulta per 
comprendre i ampliar el contingut dels 
missatges, utilitzant estratègies de cerca: 

• Escrites: llibres, enciclopèdies, 
revistes, diaris 

• Cercadors a Internet, enciclopèdies i 
diaris virtuals. 

• Fonts audiovisuals de comunicació 

Cerca d’informació i hàbits de consulta per 
comprendre i ampliar el contingut dels 
missatges, utilitzant estratègies de cerca: 

• Escrites: llibres, enciclopèdies, 
revistes, diaris 

• Cercadors a Internet, enciclopèdies i 
diaris virtuals. 

• Fonts audiovisuals de comunicació 

Obtenció d’informació específica en textos 
orals i audiovisuals sobre assumptes 
quotidians i predictibles, presentats en formats 
i suports de tipologia diversa. 
 

Ús d’estratègies de recollida d’informació oral: 
• Aprendre a escoltar 
• Saber seleccionar 
• Valorar les diferents informacions 

Ús d’estratègies de recollida d’informació oral: 
• Aprendre a escoltar 
• Saber seleccionar 
• Valorar les diferents informacions 

Comprensió general i identificació del tema i 
inferència de significats d’un text oral, escrit o 
audiovisual sobre diversos temes adequats a 
la seva edat i relacionats amb l’àmbit educatiu 
i personal:  

• pel context visual 
• pels coneixements previs  
• per la comparació de paraules o frases 

similars en les llengües que coneixen  
Contrastació dels continguts dels textos 
analitzats amb els coneixements propis, abans 
i després de la lectura. 

Contrastació dels continguts dels textos 
analitzats amb els coneixements propis, abans 
i després de la lectura. 

 

Cerca del significat del lèxic desconegut a 
partir del context, analitzant la forma de les 
paraules o usant diccionaris, amb la 
contextualització de les accepcions 

Cerca del significat del lèxic desconegut a 
partir del context, analitzant la forma de les 
paraules o usant diccionaris, amb la 
contextualització de les accepcions 
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Expressió de missatges orals, escrits i audiovisual s 
 
Català Castellà Llengua estrangera 
Producció de textos orals, escrits i 
audiovisuals amb intencions comunicatives 
diverses i de diferents contextos d’espai i 
temps: 

• Narratius 
• Descriptius 

Producció de textos orals, escrits i 
audiovisuals amb intencions comunicatives 
diverses i de diferents contextos d’espai i 
temps: 

• Narratius 
• Descriptius 

Formulació de preguntes sobre accions i fets 
habituals a l’aula. 
 

Composició de textos orals, escrits i 
audiovisuals propis de l’àmbit acadèmic, 
especialment: 

• Resums sobre les tasques i 
aprenentatges fets 

• Exposicions senzilles sobre les 
tasques i aprenentatges fets 

• Conclusions sobre les tasques i 
aprenentatges fets. 

Composició de textos orals, escrits i 
audiovisuals propis de l’àmbit acadèmic, 
especialment: 

• Resums sobre les tasques i 
aprenentatges fets 

• Exposicions senzilles sobre les 
tasques i aprenentatges fets 

• Conclusions sobre les tasques i 
aprenentatges fets. 

Utilització de respostes adequades a les 
informacions requerides en les activitats 
d’aula. 
 

Composicions de textos orals, escrits i 
audiovisuals propis de l’àmbit acadèmic, 
especialment textos: 

• Narratius. 
• Descriptius 
• Expositius 

Composicions de textos orals, escrits i 
audiovisuals propis de l’àmbit acadèmic, 
especialment textos: 

• Narratius. 
• Descriptius 
• Expositius 

 

Producció de textos orals curts, amb 
estructura lògica i amb pronunciació adequada 
a partir d’un model treballat prèviament a 
l’aula. 

Lectura en veu alta amb dicció, entonació i 
ritme adequats a la situació comunicativa i la 
seva funció, amb la possibilitat d’usar els 
recursos de: 

• Les tic. Enregistrament de veu. 

Lectura en veu alta amb dicció, entonació i 
ritme adequats a la situació comunicativa i la 
seva funció, amb la possibilitat d’usar els 
recursos de: 

• Les tic. Enregistrament de veu. 

Compleció i transformació de textos senzills 
en suport paper i digital. 
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• Els mitjans de comunicació. Ràdio 
 

• Els mitjans de comunicació. Ràdio 
 

Lectura en veu alta amb dicció, entonació i 
ritme correctes : 

• Interpretant els signes de puntuació de 
forma apropiada. 

• Incidint en el posicionament del lector 
respecte del text llegit. 

Lectura en veu alta amb dicció, entonació i 
ritme correctes : 

• Interpretant els signes de puntuació de 
forma apropiada. 

• Incidint en el posicionament del lector 
respecte del text llegit. 

Elaboració guiada de textos curts coherents, i 
amb correcció ortogràfica i puntuació 
adequada, amb diverses intencions 
comunicatives. 
 

Planificació per aconseguir coherència en les 
relacions internes i externes dels continguts de 
textos orals, escrits i audiovisuals: 

• Cerca de documentació 
• Pluja d’idees i la seva selecció i 

ordenació. 

Planificació per aconseguir coherència en les 
relacions internes i externes dels continguts de 
textos orals, escrits i audiovisuals: 

• Cerca de documentació 
• Pluja d’idees i la seva selecció i 

ordenació. 

Elaboració de notes i escrits breus per a la 
comunicació personal en suport paper i digital. 
 

Elaboració d’un còmic. Elaboració d’un còmic. Producció de textos, en suport paper i digital, 
que mostrin cura en la presentació. 

Utilització dirigida de la biblioteca - mediateca 
del centre i dels recursos de les TIC com a 
font d’informació per a la realització dels 
treballs escrits propis de cada matèria 
curricular. 

Utilització dirigida de la biblioteca - mediateca 
del centre i dels recursos de les TIC com a 
font d’informació per a la realització dels 
treballs escrits propis de cada matèria 
curricular. 

 

Ús de la conversa i de les tècniques 
d’exploració, discussió i elaboració d’idees 
mitjançant l’ús d’esquemes que estructurin 
visualment les idees. 

Ús de la conversa i de les tècniques 
d’exploració, discussió i elaboració d’idees 
mitjançant l’ús d’esquemes que estructurin 
visualment les idees. 

 

Textualització i revisió per aconseguir 
coherència dels continguts de textos orals, 
escrits i audiovisuals. 

Textualització i revisió per aconseguir 
coherència dels continguts de textos orals, 
escrits i audiovisuals. 
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Adequació dels textos als registres col·loquial 
o formal i acadèmic, segons ho requereixi la 
situació comunicativa del missatge. 

Adequació dels textos als registres col·loquial 
o formal i acadèmic, segons ho requereixi la 
situació comunicativa del missatge. 

 

Ús dels elements lingüístics i discursius 
essencials per a la cohesió interna de les 
idees dins dels textos orals, escrits o 
audiovisuals: 

• Connectors textuals bàsics. 
• Concordança dins del sintagma verbal 

amb el temps i persona.. 

Ús dels elements lingüístics i discursius 
essencials per a la cohesió interna de les 
idees dins dels textos orals, escrits o 
audiovisuals: 

• Connectors textuals bàsics. 
• Concordança dins del sintagma verbal 

amb el temps i persona.. 

 

Ús de la puntuació del text escrit en relació 
amb l’organització oracional i amb la forma del 
text: 

• Els paràgrafs  i la distribució i 
ordenació de les idees expressades. 

Ús de la puntuació del text escrit en relació 
amb l’organització oracional i amb la forma del 
text: 

• Els paràgrafs  i la distribució i 
ordenació de les idees expressades. 

 

Ús dels elements icònics específics de cada 
matèria curricular en la producció de textos 
orals, escrits i de les presentacions 
audiovisuals pròpies de l’àmbit acadèmic. 

Ús dels elements icònics específics de cada 
matèria curricular en la producció de textos 
orals, escrits i de les presentacions 
audiovisuals pròpies de l’àmbit acadèmic. 

 

Estructuració del text en relació amb els 
aspectes formals i seguiment de les normes 
bàsiques de presentació dels treballs escrits. 

Estructuració del text en relació amb els 
aspectes formals i seguiment de les normes 
bàsiques de presentació dels treballs escrits. 

 

Ús de les tècniques de tractament textual amb 
les TIC: 

• Processador de text, diccionaris 
electrònics, correctors. 

Ús de les tècniques de tractament textual amb 
les TIC: 

• Processador de text, diccionaris 
electrònics, correctors. 
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Interès per la bona presentació dels textos 
orals, amb respecte a les normes gramaticals, 
ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements 
icònics utilitzats. 

Interès per la bona presentació dels textos 
orals, amb respecte a les normes gramaticals, 
ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements 
icònics utilitzats. 

 

Interès per la bona presentació dels textos 
escrits i audiovisuals, tant en suport paper 
com digital: 

• Respecte a les normes gramaticals, 
ortogràfiques, tipogràfiques i dels 
elements icònics utilitzats. 

Interès per la bona presentació dels textos 
escrits i audiovisuals, tant en suport paper 
com digital: 

• Respecte a les normes gramaticals, 
ortogràfiques, tipogràfiques i dels 
elements icònics utilitzats. 

 

 
Coneixements del funcionament de la llengua i el se u aprenentatge 
 
Català Castellà Llengua estrangera 
Observació de les diferències rellevants entre 
el discurs oral i escrit. 

Observació de les diferències rellevants entre 
el discurs oral i escrit. 

Ús del coneixement lingüístic de la llengua 
pròpia, i d'altres, per facilitar el 
nou aprenentatge. 

Identificació del registre col·loquial, 
reconeixement de la interacció emissor -
receptor i el paper que juga el llenguatge no 
verbal en la conversa. 

Identificació del registre col·loquial, 
reconeixement de la interacció emissor -
receptor i el paper que juga el llenguatge no 
verbal en la conversa. 

Inferència de regles de funcionament de la 
llengua estrangera a partir de 
l’observació d’algunes regularitats. 

Identificació i coneixement de les 
característiques dels discursos descriptius, 
narratius i de la conversa. 

Identificació i coneixement de les 
característiques dels discursos descriptius, 
narratius i de la conversa. 

Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i 
habituals en la comunicació 
oral i escrita. 

Identificació i ús:  
• D’alguns connectors al servei de la 

cohesió del text, especialment d’enllaç, 
temporals i de lloc. 

• D’alguns mecanismes de referència 

Identificació i ús de:  
• D’alguns connectors al servei de la 

cohesió del text, especialment d’enllaç, 
temporals i de lloc. 

• D’alguns mecanismes de referència 

Reflexió guiada sobre l’ús i el significat 
d'elements lingüístics adequats a les 
diferents funcions i intencions comunicatives. 
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interna:  la coherència verbal i nominal 
al llarg del text i els procediments de 
manteniment del referent. 

 

interna:  la coherència verbal i nominal 
al llarg del text i els procediments de 
manteniment del referent. 

Identificació dels camps lexicosemàntics que 
apareixen en els missatges i augment del 
coneixement i domini de:  

• El lèxic nou 
• Els mecanismes de formació de 

paraules (derivació, composició) 
• Frases fetes i refranys. 

Identificació dels camps lexicosemàntics que 
apareixen en els missatges i augment del 
coneixement i domini de:  

• El lèxic nou 
• Els mecanismes de formació de 

paraules (derivació, composició) 
• Frases fetes i refranys. 

Sensibilització envers la pronúncia dels 
fonemes que presenten una 
especial dificultat en les llengües estrangeres. 

Reconeixement del paràgraf com a unitat de 
sentit i de la puntuació com a mecanisme 
organitzador del text escrit. 

Reconeixement del paràgraf com a unitat de 
sentit i de la puntuació com a mecanisme 
organitzador del text escrit. 

Ús d’estratègies bàsiques d’aprenentatge per 
recordar, organitzar i revisar 
continguts lingüístics (lèxic, funcions i 
conceptes) situats en contextos 
comunicatius. 

Deducció de lleis ortogràfiques a partir de 
l’observació de les regularitats. 

Deducció de lleis ortogràfiques a partir de 
l’observació de les regularitats. 

Identificació d’estratègies per a la comprensió i 
interpretació de missatges i 
documents: identificació de paraules clau, del 
context verbal i no verbal, i 
coneixements previs sobre la situació. 

Reconeixement que cada llengua té un 
funcionament propi i que no sempre hi ha 
paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en 
semàntica ni en morfologia. 
 

Reconeixement que cada llengua té un 
funcionament propi i que no sempre hi ha 
paral·lelisme entre si, ni en ortografia ni en 
semàntica ni en morfologia. 

Reconeixement i acceptació de les 
oportunitats que ofereixen els materials 
de consulta, els mitjans audiovisuals i les 
tecnologies de la informació i de la 
comunicació per a l'aprenentatge de 
continguts lingüístics i per a l’adquisició 
de competències lingüístiques comunicatives 
en llengua estrangera. 
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Desenvolupament d’estratègies de correcció 
lingüística i revisió gramatical dels textos:  

• Ús i  consulta de diccionaris 
• Eines informàtiques de revisió de 

textos 
• Compendis gramaticals  
• Reculls de normes ortogràfiques. 

Desenvolupament d’estratègies de correcció 
lingüística i revisió gramatical dels textos:  

• Ús i  consulta de diccionaris 
• Eines informàtiques de revisió de 

textos 
• Compendis gramaticals  
• Reculls de normes ortogràfiques. 

Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de 
llengües i valoració 
(fortaleses i dificultats) del propi progrés. 

Acceptació de l’error com a part del procés 
d’aprenentatge i actitud positiva de superació. 

Acceptació de l’error com a part del procés 
d’aprenentatge i actitud positiva de superació. 

Reconeixement i acceptació de l’error com a 
part del procés d’aprenentatge 
i actitud positiva de superació. 

Ús d’estratègies d’autoavaluació i 
autocorrecció del procés de realització i els 
resultats de les produccions orals i escrites. 

Ús d’estratègies d’autoavaluació i 
autocorrecció del procés de realització i els 
resultats de les produccions orals i escrites. 

Reflexió sobre maneres d’organitzar el treball 
personal de manera efectiva 
per a progressar en l'aprenentatge autònom. 

Conscienciació de l’autodiagnòstic de les 
fortaleses i dificultats del progrés en 
l’aprenentatge lingüístic i comunicatiu. 

Conscienciació de l’autodiagnòstic de les 
fortaleses i dificultats del progrés en 
l’aprenentatge lingüístic i comunicatiu. 

Interès per aprofitar les oportunitats 
d’aprenentatge creades en el context de 
l’aula i fora de l’aula. 

Organització i valoració del treball individual 
per progressar en l’aprenentatge de manera 
autònoma i per a la millora personal. 
Organització i valoració del treball en equip per 
a la construcció col·lectiva del coneixement. 

Organització i valoració del treball individual 
per progressar en l’aprenentatge de manera 
autònoma i per a la millora personal. 
Organització i valoració del treball en equip 
per a la construcció col·lectiva del 
coneixement. 

Valoració del treball individual per a la millora 
personal i del treball en equip 
per a la construcció col·lectiva del 
coneixement. 
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DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA 
 
Català Castellà Llengua estrangera 
Lectura d’obres de literatura juvenil, tradicional i 
popular adequades a l’edat seguint un itinerari 
literari que parteixi dels coneixements previs del 
lector. 

Lectura d’obres de literatura juvenil, 
tradicional i popular adequades a l’edat 
seguint un itinerari literari que parteixi dels 
coneixements previs del lector. 

Interès per conèixer i per la lectura i audició de 
produccions tradicionals orals i escrites de la 
llengua estrangera (rimes, cançons, contes, 
llegendes). 

Coneixement d'autors i d'obres contemporànies o 
clàssiques  a partir de:  

• Les lectures comentades 
• Visionats de materials audiovisuals 
• Recitats,  representacions o audicions de 

poemes. 

Coneixement d'autors i d'obres 
contemporànies o clàssiques  a partir de:  

• Les lectures comentades 
• Visionats de materials audiovisuals 
• Recitats,  representacions o 

audicions de poemes. 

Lectura, comprensió i gaudi de textos literaris 
adaptats a la capacitat lectora i els interessos i 
gustos de l’alumnat. 
 

Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar 
i interpretar el text literari abans, durant i després 
de la lectura. 

Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a 
analitzar i interpretar el text literari abans, 
durant i després de la lectura. 

 

Diferenciació dels grans gèneres literaris i 
reconeixement de les seves característiques 
principals a partir de les lectures. 

Diferenciació dels grans gèneres literaris i 
reconeixement de les seves 
característiques principals a partir de les 
lectures. 

 

Lectura comentada de relats breus i rondalles, 
mites i llegendes de diferents cultures. 
Reconeixement dels elements bàsics del relat 
literari. 

Lectura comentada de relats breus i 
rondalles, mites i llegendes de diferents 
cultures. Reconeixement dels elements 
bàsics del relat literari. 

 

Lectura comentada i recitat de poemes, 
reconeixent:  

• Els elements bàsics del ritme 
• La versificació  
• Les figures semàntiques més habituals. 

Lectura comentada i recitat de poemes, 
reconeixent:  

• Els elements bàsics del ritme 
• La versificació  
• Les figures semàntiques més 

habituals 
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Lectura comentada i dramatitzada d’obres de 
teatre o fragments, reconeixent:  

• Els aspectes formals del text teatral 
• Els elements principals de la posada en 

escena. 

Lectura comentada i dramatitzada d’obres 
de teatre o fragments, reconeixent:  

• Els aspectes formals del text teatral 
• Els elements principals de la 

posada en escena. 

 

Creació de textos literaris:  
• Tècniques de foment de la creativitat, 
• Versionat 
• Elaboració a partir de la reflexió i l’anàlisi 

de textos models. 

Creació de textos literaris:  
• Tècniques de foment de la 

creativitat, 
• Versionat 
• Elaboració a partir de la reflexió i 

l’anàlisi de textos models. 

 

Utilització dirigida de la biblioteca del centre, de 
les biblioteques virtuals i webs per al foment i 
orientació de la lectura. 

Utilització dirigida de la biblioteca del 
centre, de les biblioteques virtuals i webs 
per al foment i orientació de la lectura. 

 

Desenvolupament progressiu de  l’autonomia 
lectora i de la consideració de la lectura com a 
font de coneixement del món i d’un mateix. 

Desenvolupament progressiu de 
l’autonomia lectora i de la consideració de 
la lectura com a font de coneixement del 
món i d’un mateix. 

 

Lectura, anàlisi i ús d’altres llenguatges estètics: 
el còmic. 

Lectura, anàlisi i ús d’altres llenguatges 
estètics: el còmic. 
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DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 
 
Català – Castellà – Llengua estrangera 
Conscienciació que les llengües defineixen la identitat personal i col·lectiva i són una eina per a la comunicació i l’aprenentatge. 
Conscienciació de pertànyer a una comunitat lingüística, social i cultural. 
Interès per conèixer les varietats de la llengua catalana. 
Coneixement de la família de llengües romàniques. 
Convenciment que el coneixement d'una o dues llengües romàniques facilita l'accés a altres llengües de la mateixa família, especialment en 
llengua escrita. 
Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua, i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants 
d’altres llengües com a font d’enriquiment personal. 
Disposició per utilitzar els coneixements de llengües: intercanvis amb persones o en recerques d’informació en qualsevol dels formats 
possibles (audiovisual, Internet, material de consulta). 
Comparació i identificació de les semblances i diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferents llengües conegudes a partir de 
temes propers als interessos de l’alumnat, mitjançant eines i suports adequats. 
Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior 
Coneixement i respecte per a les persones que parlen una llengua o varietat lingüística diferent a la que es parla a la comunitat lingüística 
pròpia. 
Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració de les variacions lingüístiques i culturals. 
Percepció de les dificultats de comunicació amb persones que parlen altres llengües i plantejar possibles solucions verbals i no verbals per 
facilitar la comunicació. 
Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències. Ús de fórmules de cortesia en els intercanvis socials. 
Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació i voluntat de superar els prejudicis. 
 
 


