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  Material de formació  

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

 

 

Tercer curs ESO 
Dimensió comunicativa 
Participació en interaccions orals, escrites i audi ovisuals 
Català Castellà Llengua estrangera 
Participació en les interaccions orals, escrites i 
audiovisuals que tenen com a eix la 
construcció de la relació social a l’interior de 
l’aula i del centre. 

Participació en les interaccions orals, escrites i 
audiovisuals que tenen com a eix la construcció de 
la relació social a l’interior de l’aula i del centre. 

Participació en converses i simulacions sobre temes 
quotidians i de interès personal amb diverses 
finalitats comunicatives. 

Participació en activitats de relació social i 
comunicació amb altres comunitats escolars, 
amb l’entorn immediat al centre i amb la 
societat en general (cartes al director, notícies 
a la premsa, ràdio local o per al web del 
centre). 

Participació en activitats de relació social i 
comunicació amb altres comunitats escolars, amb 
l’entorn immediat al centre i amb la societat en 
general (cartes al director, notícies a la premsa, 
ràdio local o per al web del 
centre). 

Interacció en tasques de comunicació simulades o 
no amb diverses funcions comunicatives, fent ús 
autònom de les convencions més habituals 
i pròpies de la conversa, i d’estratègies per superar 
les interrupcions i per iniciar i concloure intercanvis 
comunicatius. 

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 converses relacionades amb 
continguts d’altres àrees curriculars, formulant 
preguntes i respostes adequades per a la cerca i 
elaboració de les informacions pertinents i amb l’ús 
d’estratègies de comunicació per resoldre les 
dificultats durant la interacció. 



Itinerari 

 ESCRIURE A L’INSTITUT: ESCRIURE A LES CLASSES DE 
LLENGUA 

 

2 

 

 

Ús d’estratègies comunicatives per reformular 
els missatges i adaptar-se als interlocutors en 
contextos multilingües d’interacció. 

Ús d’estratègies comunicatives per reformular els 
missatges i adaptar-se als interlocutors en 
contextos multilingües d’interacció. 

Participació en interaccions orals, escrites i 
audiovisuals en les tasques acadèmiques per al 
processament de la informació i l’activació de 
processos cognitius. 

Detecció de les dificultats de comunicació i ús 
d’estratègies comunicatives de resolució dels 
conflictes amb l’ús de  recursos verbals i no 
verbals. 

Detecció de les dificultats de comunicació i ús 
d’estratègies comunicatives de resolució dels 
conflictes amb l’ús de  recursos verbals i no 
verbals. 

Comprensió i interpretació global de les 
interaccions, tot utilitzant estratègies com ara: ús 
dels coneixements previs sobre el tema o la situació 
o identificació de paraules clau, intervenint de 
manera adequada a les demandes de la situació 
comunicativa. 

Participació en les interaccions orals, escrites i 
audiovisuals (sobretot en l’ús de les TIC) que 
són necessàries per a l’organització i gestió de 
les tasques acadèmiques, per a la recerca i 
exposició d’informació, per als intercanvis 
d’opinió i l’exposició de les conclusions i dels 
aprenentatges de les diferents matèries 
curriculars. 

Participació en les interaccions orals, escrites i 
audiovisuals (sobretot en l’ús de les TIC) que són 
necessàries per a l’organització i gestió de les 
tasques acadèmiques, per a la recerca i exposició 
d’informació, per als intercanvis d’opinió i 
l’exposició de les conclusions i dels aprenentatges 
de les diferents matèries curriculars. 

Participació en intercanvis senzills amb parlants 
nadius sempre que l’interlocutor utilitzi un registre 
estàndard de la llengua i parli amb lentitud i 
claredat. 

Valoració de la interacció com a eina per 
prendre consciència dels coneixements i de 
les idees, per a la regulació dels processos de 
comprensió i expressió propis de tot procés 
d’aprenentatge, tant en activitats individuals 
com en les de treball cooperatiu. 

Valoració de la interacció com a eina per prendre 
consciència dels coneixements i de les idees, per 
a la regulació dels processos de comprensió i 
expressió propis de tot procés d’aprenentatge, tant 
en activitats individuals com en les de treball 
cooperatiu. 

Ús d’estratègies comunicatives per reformular els 
missatges i adaptar-se als interlocutors i per a 
superar les interrupcions en la comunicació en 
llengua estrangera. 

Reflexió sobre les diferències entre els usos 
orals informals i formals de la llengua i 
consciència de les situacions comunicatives 
en què resulten adequats. 

Reflexió sobre les diferències entre els usos orals 
informals i formals de la llengua i consciència de 
les situacions comunicatives en què resulten 
adequats. 

Comunicació a través de correspondència amb 
persones que parlen la llengua estrangera a través 
de correu postal i correu electrònic i entorns virtuals 
de comunicació. 
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Pràctica de procediments bàsics d’assertivitat i 
de manteniment de les pròpies conviccions en 
la interacció amb altres parlants. 

Pràctica de procediments bàsics d’assertivitat i de 
manteniment de les pròpies conviccions en la 
interacció amb altres parlants. 

 

Participació en debats de temes acadèmics o 
escolars pautats i reglamentats. 

Participació en debats de temes acadèmics o 
escolars pautats i reglamentats. 

 

Ús de les diferents estratègies comunicatives 
que ajuden a l’inici, manteniment i finalització 
de les interaccions i desenvolupament de les 
de les dificultats de comunicació amb l’ús 
d’elements verbals i no verbals que faciliten la 
realització de les interaccions necessàries per 
aprendre. 

Ús de les diferents estratègies comunicatives que 
ajuden a l’inici, manteniment i finalització de les 
interaccions i desenvolupament de les de les 
dificultats de comunicació amb l’ús d’elements 
verbals i no verbals que faciliten la realització de 
les interaccions necessàries per aprendre. 

 

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. 

 

Assumpció de les responsabilitats i 
coavaluació dels processos i dels resultats en 
les situacions de treball compartit. 

Assumpció de les responsabilitats i coavaluació 
dels processos i dels resultats 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 orals, escrits i 
audiovisuals de la vida quotidiana i dels 
mitjans de comunicació pròxims als interessos 
de l’alumnat, amb atenció als textos predictius, 
persuasius i gèneres periodístics (notícia, 
crònica, reportatge, entrevista, opinió), 
reconeixent les diferències entre informació i 
opinió. 

Comprensió i interpretació de les informacions 
més rellevants de textos orals, escrits i 
audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans de 
comunicació pròxims als interessos de l’alumnat, 
amb atenció als textos predictius, persuasius i 
gèneres periodístics (notícia, crònica, reportatge, 
entrevista, opinió), reconeixent les diferències 
entre informació i opinió. 
 

Comprensió d’instruccions, preguntes i missatges 
en contextos reals i simulats. 

Comprensió de textos orals, escrits i 
audiovisuals de la vida acadèmica de 
l’alumnat, amb atenció a les característiques 
específiques dels narratius, descriptius , 
expositius de fets, explicatius d’idees i 
conceptes, instructius, argumentatius i els que 
expressen opinió raonada en les diferents 
matèries curriculars. 

Comprensió de textos orals, escrits i audiovisuals 
de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a 
les característiques específiques dels narratius, 
descriptius, expositius de fets, explicatius d’idees i 
conceptes, instructius, argumentatius i els que 
expressen opinió raonada en les diferents matèries 
curriculars. 
 

Anticipació i formulació d’hipòtesi del contingut 
general d’allò que s’escolta amb suport d’elements 
verbals (to de veu) i no verbals (icònics i gestuals ). 

Anàlisi de seqüències audiovisuals que 
reflecteixen la relació entre els recursos 
visuals i sonors i els elements verbals, i 
adquisició de criteris bàsics per tal d’observar, 
interpretar, analitzar, valorar i prendre postura 
davant dels missatges audiovisuals. 

Anàlisi de seqüències audiovisuals que 
reflecteixen la relació entre els recursos visuals i 
sonors i els elements verbals, i adquisició de 
criteris bàsics per tal d’observar, interpretar, 
analitzar, valorar i prendre postura davant dels 
missatges audiovisuals. 

Comprensió d’instruccions per al correcte 
desenvolupament i resolució de tasques de 
descoberta, individuals o de grup, i per al 
processament de la informació de diferents fonts, 
en suport i format de tipologia diversa. 
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Identificació de l’estructura comunicativa dels 
missatges orals, escrits i audiovisuals 
treballats: les intencions de l’emissor 
mitjançant les modalitats oracionals i l’ordre 
jeràrquic de les idees expressades, entre 
d’altres. 

Identificació de l’estructura comunicativa dels 
missatges orals, escrits i audiovisuals treballats: 
les intencions de l’emissor mitjançant les 
modalitats oracionals i l’ordre jeràrquic de les idees 
expressades, entre d’altres. 
 

Comprensió de la informació general i específica de 
textos i documents orals, escrits o audiovisuals 
adequats a l’edat, en suport i format de tipologia 
diversa, autèntics i semi autèntics, sobre temes 
quotidians d’interès personal i educatiu. 

Cerca d’informació i hàbits de consulta per 
comprendre i ampliar el contingut dels 
missatges, utilitzant estratègies prèvies a la 
cerca i amb el recurs de fonts diverses: 1) 
escrites: cerca bibliogràfica i documental en 
llibres, enciclopèdies, revistes, diaris; 2) 
l’estratègia prèvia a l’ús dels cercadors 
d’Internet; 3) fonts audiovisuals i electròniques 
de comunicació: CD-ROM, DVD i altres. 

Cerca d’informació i hàbits de consulta per 
comprendre i ampliar el contingut dels missatges, 
utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb el 
recurs de fonts diverses: 1) escrites: cerca 
bibliogràfica i documental en llibres, enciclopèdies, 
revistes, diaris; 2) l’estratègia prèvia a l’ús dels 
cercadors d’Internet; 3) fonts audiovisuals i 
electròniques de comunicació: CD-ROM, DVD i 
altres. 

Ús d’estratègies per a la comprensió com ara: ús 
dels coneixements previs sobre el tema o la situació 
i/o identificació de paraules clau, de funcions 
comunicatives, de la intenció de qui parla, i dels 
elements paralingüístics. 

Representació mitjançant esquemes, 
diagrames i mapes conceptuals de la 
interrelació de les idees i els seus matisos. 
Síntesi dels arguments i resultats d’una 
conversa, col·loqui, entrevista o debat. 

Representació mitjançant esquemes, diagrames i 
mapes conceptuals de la interrelació de les idees i 
els seus matisos. Síntesi dels arguments i 
resultats d’una conversa, col·loqui, entrevista o 
debat. 

Iniciativa per llegir de forma autònoma textos escrits 
o audiovisuals relacionats amb els seus interessos i 
com a font de plaer i de descoberta. 

Ús d’estratègies i tècniques de processament 
de la informació, tant de captació, elaboració i 
síntesi com d’ampliació, i organització de la 
informació en fitxes, taules, quadres i gràfics, 
mitjançant recursos de les TIC. 

Ús d’estratègies i tècniques de processament de la 
informació, tant de captació, elaboració i síntesi 
com d’ampliació, i organització de la informació 
en fitxes, taules, quadres i gràfics, mitjançant 
recursos de les TIC. 

 

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

Contrastació dels continguts de textos analitzats 
amb els coneixements propis, abans i després de 
la lectura. 
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Valoració crítica en l’acceptació del contingut 
de missatges orals i escrits, tot desenvolupant 
l’anàlisi intratextual i intertextual dels 
continguts expressats, per tal de fer possible 
la interpretació del missatge des de diverses 
perspectives (única, múltiple, 
complementària). 

Valoració crítica en l’acceptació del contingut de 
missatges orals i escrits, tot desenvolupant l’anàlisi 
intratextual i intertextual dels continguts 
expressats, per tal de fer possible la interpretació 
del missatge des de diverses perspectives (única, 
múltiple, complementària). 

 

Lectura, anàlisi i crítica de la funció persuasiva 
de la publicitat. 

Lectura, anàlisi i crítica de la funció persuasiva de 
la publicitat. 

Lectura, comprensió i valoració del llenguatge de la 
publicitat identificant les peculiaritats dels 
documents autèntics de diferents procedències 
culturals. 
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Expressió de missatges orals, escrits i audiovisual s 
Català Català Llengua estrangera 
Producció de textos orals, escrits i 
audiovisuals amb intencions comunicatives 
diverses i de diferents contextos d’espai i 
temps: expositius, persuasius, predictius i dels 
gèneres periodístics (notícia, crònica, 
reportatge, entrevista, opinió). 
 

Producció de textos orals, escrits i audiovisuals 
amb intencions comunicatives diverses i de 
diferents contextos d’espai i temps: expositius, 
persuasius, predictius i dels gèneres periodístics 
(notícia, crònica, reportatge, entrevista, opinió). 
 

Utilització de respostes espontànies i adequades, i 
iniciativa en la formulació de preguntes en les 
situacions de comunicació a l’aula o l’entorn 
educatiu. 

Composició, en suport paper o digital, de 
textos narratius, descriptius, expositius de fets, 
explicatius d’idees i conceptes, instructius i 
argumentatius, propis de les diferents matèries 
curriculars, elaborats a partir de la informació 
obtinguda en la biblioteca o mediateca escolar 
o en altres fonts d’informació i organitzada per 
mitjà d’esquemes, mapes conceptuals, fitxes i 
resums, amb l’ús adequat dels elements 
icònics pertinents. 

Composició, en suport paper o digital, de textos 
narratius, descriptius, expositius de fets, 
explicatius d’idees i conceptes, instructius i 
argumentatius, propis de les diferents matèries 
curriculars, elaborats a partir de la informació 
obtinguda en la biblioteca o mediateca escolar o 
en altres fonts d’informació i organitzada per mitjà 
d’esquemes, mapes conceptuals, fitxes i resums, 
amb l’ús adequat dels elements icònics pertinents. 

Producció oral de cançons, poemes, rimes, i de 
descripcions i narracions breus sobre experiències i 
esdeveniments tenint cura de la pronúncia i 
entonació adequades a la situació. 

Elaboració de textos escrits que tinguin com a 
funció la millor presentació oral dels aspectes 
treballats en les diferents matèries curriculars 
o en altres situacions comunicatives formals. 

Elaboració de textos escrits que tinguin com a 
funció la millor presentació oral dels aspectes 
treballats en les diferents matèries curriculars o en 
altres situacions comunicatives formals. 

Producció de textos orals i escrits amb ús del 
registre adequat a l’interlocutor a qui van dirigits. 

Presentació ordenada i clara d’informacions 
elaborades en les activitats acadèmiques amb 
l’ús dels mitjans i tecnologies de la informació i 
la comunicació, amb atenció especial al 
llenguatge audiovisual que cal utilitzar per a 
una comunicació eficaç. 

Presentació ordenada i clara d’informacions 
elaborades en les activitats acadèmiques amb l’ús 
dels mitjans i tecnologies de la informació i la 
comunicació, amb atenció especial al llenguatge 
audiovisual que cal utilitzar per a una comunicació 
eficaç. 

Producció semi controlada de textos, en suport 
paper o digital, que mostrin coherència, amb 
ortografia i puntuació correctes, estructurats en 
paràgrafs i amb presentació acurada, elaborats a 
partir de diverses intencions comunicatives, i 
prenent com a referència models treballats 
prèviament. 
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Lectura en veu alta amb dicció, entonació i 
ritme correctes (interpretant els signes de 
puntuació de forma apropiada), tot 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), tot incidint en el posicionament 
del lector respecte del text llegit. 

 

Procediment de planificació per aconseguir 
coherència en les relacions internes i externes 
dels continguts de textos orals, escrits i 
audiovisuals: documentació, pluja d’idees i la 
seva selecció i ordenació. 

Procediment de planificació per aconseguir 
coherència en les relacions internes i externes dels 
continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: 
documentació, pluja d’idees i la seva selecció i 
ordenació. 

 

Utilització autònoma de la biblioteca -
mediateca del centre, així com de las 
tecnologies de la informació i la comunicació 
com a font d’informació i de models per a la 
realització dels treballs escrits propis de cada 
matèria curricular. 

Utilització autònoma de la biblioteca -mediateca 
del centre, així com de las tecnologies de la 
informació i la comunicació com a font d’informació 
i de models per a la realització dels treballs escrits 
propis de cada matèria curricular. 

 

Creació i utilització d’esquemes i mapes 
conceptuals en format digital, com a suport en 
les exposicions orals, per tal de ser projectats 
amb mitjans audiovisuals. 

Creació i utilització d’esquemes i mapes 
conceptuals en format digital, com a suport en les 
exposicions orals, per tal de ser projectats amb 
mitjans audiovisuals. 

 

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

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

 

Coneixement i aplicació dels diferents 
registres lingüístics en relació amb els 
diferents àmbits d’ús. Distinció entre el registre 
col·loquial, estàndard, acadèmic i culte. 

Coneixement i aplicació dels diferents registres 
lingüístics en relació amb els diferents àmbits d’ús. 
Distinció entre el registre col·loquial, estàndard, 
acadèmic i culte. 
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Ús dels elements lingüístics i discursius 
essencials per a la cohesió interna de les 
idees dins dels textos orals, escrits o 
audiovisuals: connectors textuals, tractament 
de les formes verbals i adequació del registre 
dels textos orals, escrits o audiovisuals a les 
funcions comunicatives, en especial a les de 
les activitats acadèmiques. 

Ús dels elements lingüístics i discursius essencials 
per a la cohesió interna de les idees dins dels 
textos orals, escrits o audiovisuals: connectors 
textuals, tractament de les formes verbals i 
adequació del registre dels textos orals, escrits o 
audiovisuals a les funcions comunicatives, en 
especial a les de les activitats acadèmiques. 

 

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). 

 

Elaboració i organització del missatge 
audiovisual: combinació del text i les paraules 
amb els altres recursos visuals, icònics i 
sonors. 

Elaboració i organització del missatge audiovisual: 
combinació del text i les paraules amb els altres 
recursos visuals, icònics i sonors. 

 

Ús dels elements formals en els treballs: les 
citacions bibliogràfiques i d’altres fonts 
d’informació. L’índex i la paginació. Les 
referències intertextuals i intratextuals. Les 
notes al peu de pàgina. L’organització dels 
títols, els capítols i els apartats. La presentació 
escrita dels resultats: polidesa, correcció, els 
marges, portada. 

Ús dels elements formals en els treballs: les 
citacions bibliogràfiques i d’altres fonts 
d’informació. L’índex i la paginació. Les referències 
intertextuals i intratextuals. Les notes al peu de 
pàgina. L’organització dels 
títols, els capítols i els apartats. La presentació 
escrita dels resultats: polidesa, correcció, els 
marges, portada. 
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Ús de tècniques digitals de tractament textual: 
processadors de text per a l’organització dels 
apartats i continguts: esquemes numèric, 
sinòptic i claus; programes de presentació, 
programes de tractament de la imatge per a la 
utilització eficaç dels gràfics específics de 
cada matèria curricular i les il·lustracions. 

Ús de tècniques digitals de tractament textual: 
processadors de text per a l’organització dels 
apartats i continguts: esquemes numèric, sinòptic i 
claus; programes de presentació, programes de 
tractament de la imatge per a la 
utilització eficaç dels gràfics específics de cada 
matèria curricular i les il·lustracions. 

 

Interès per la bona presentació dels textos 
orals, respectant les normes gramaticals, 
ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements 
icònics utilitzats, i amb l’ús dels elements 
icònics que complementin i donin suport a la 
informació verbal. 

Interès per la bona presentació dels textos orals, 
respectant les normes gramaticals, ortogràfiques, 
tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats, i 
amb l’ús dels elements icònics que complementin i 
donin suport a la informació verbal. 

 

Interès per la bona presentació dels textos 
escrits i audiovisuals, tant en suport paper 
com digital, respectant 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, 
respectant 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 
Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i 
habituals en la comunicació oral i escrita. 

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

Anàlisi i reflexió sobre l’ús i el significat de diferents 
formes lingüístiques adequades a diferents 
intencions comunicatives, mitjançant la comparació 
i el contrast amb les llengües que coneix l’alumnat. 
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Reconeixement progressiu i producció de les 
peculiaritats fonètiques de cada llengua i dels 
patrons bàsics de ritme, entonació i 
accentuació de paraules i enunciats. 

Reconeixement progressiu i producció de les 
peculiaritats fonètiques de cada llengua i dels 
patrons bàsics de ritme, entonació i accentuació 
de paraules i enunciats. 

Identificació i ús d’elements lingüístics bàsics i 
habituals en la comunicació oral i escrita i 
identificació d’antònims, “falsos amics” i de paraules 
amb prefixos i sufixos més habituals. 

Identificació d’expressions comunes, de frases 
fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i 
quotidians en l’àmbit educatiu i personal i a 
continguts d’altres matèries del currículum. 

Identificació d’expressions comunes, de frases 
fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i 
quotidians en l’àmbit educatiu i personal i a 
continguts d’altres matèries del currículum. 

Reconeixement progressiu i cura de la pronúncia 
dels fonemes que presenten una especial dificultat 
en les llengües estrangeres. 

Identificació i coneixement de les 
característiques dels discursos expositius 
de fets, explicatius d’idees i conceptes, amb 
especial atenció a l’expressió de causa i 
conseqüència, instructius i argumentatius. 

Identificació i coneixement de les característiques 
dels discursos expositius de fets, explicatius 
d’idees i conceptes, amb especial atenció a 
l’expressió de causa i conseqüència, instructius i 
argumentatius. 

Sensibilització vers els patrons bàsics de ritme, 
d’entonació i accentuació de paraules i enunciats 
propis de les llengües estrangeres. 

Identificació d’alguns mecanismes textuals que 
donen agilitat al discurs, amb especial atenció 
a les substitucions lèxiques i als connectors 
útils per ordenar, donar aclariments i detalls, 
indicar causa i conseqüència, indicar 
posicionament adversatiu. 

Identificació d’alguns mecanismes textuals que 
donen agilitat al discurs, amb especial atenció a 
les substitucions lèxiques i als connectors útils per 
ordenar, donar aclariments i detalls, indicar causa 
i conseqüència, indicar posicionament adversatiu. 

Identificació i ús d’estratègies d’aprenentatge per 
recordar, organitzar i 
revisar continguts lingüístics situats en contextos 
comunicatius. 

Reconeixement d’estratègies bàsiques per 
recordar, organitzar i revisar vocabulari. 

Reconeixement d’estratègies bàsiques per 
recordar, organitzar i revisar vocabulari. 

Reflexió sobre l’organització i ús, cada vegada més 
autònom, de recursos 
per l’aprenentatge: diccionaris, llibres de consulta, 
mitjans audiovisuals, 
materials en suport digital, entrevistes a experts. 

Reconeixement de l’estructura dels diferents 
tipus de text i la seva relació amb els 
paràgrafs. La puntuació com a mecanisme 
organitzador dels textos escrits. 

Reconeixement de l’estructura dels diferents tipus 
de text i la seva relació amb els paràgrafs. La 
puntuació com a mecanisme organitzador dels 
textos escrits. 

Identificació d’estratègies per a la comprensió i 
interpretació de missatges i documents: ús dels 
coneixements previs sobre el tema o la situació, 
identificació de paraules clau, funcions 
comunicatives, la intenció del parlant i els elements 
paralingüístics. 
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Ús de recursos per l’aprenentatge: diccionaris, 
llibres de consulta, mitjans audiovisuals i 
materials en suport digital. 

Ús de recursos per l’aprenentatge: diccionaris, 
llibres de consulta, mitjans audiovisuals i materials 
en suport digital. 

Utilització de diversitat de materials de consulta, 
documents de mitjans audiovisuals i de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació per 
a la realització d’activitats d’altres matèries 
curriculars i per al desenvolupament de 
competències lingüístiques i comunicatives en 
llengua estrangera. 

Ús de procediments per compondre enunciats 
amb estil cohesionat: aposició, adjectius i 
oracions de relatiu explicatius, construccions 
de participi i gerundi, oracions coordinades i 
subordinades. 

Ús de procediments per compondre enunciats 
amb estil cohesionat: aposició, adjectius i oracions 
de relatiu explicatius, construccions de participi i 
gerundi, oracions coordinades i subordinades. 

Participació en l’avaluació i ús d’estratègies 
d’autocorrecció de les produccions orals, escrites i 
audiovisuals. 

Coneixement de les lleis ortogràfiques que 
comporten més dificultat per aplicar-les en els 
textos propis, fent especial atenció en les que 
suposen diferències entre les llengües que 
s’aprenen. 

Coneixement de les lleis ortogràfiques que 
comporten més dificultat per aplicar-les en els 
textos propis, fent especial atenció en les que 
suposen diferències entre les llengües que 
s’aprenen. 

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

Reconeixement del grau d’incidència de 
l’estructura sintàctica d’un text en el significat. 

Reconeixement del grau d’incidència de 
l’estructura sintàctica d’un text en el significat. 

Reflexió sobre l’organització del treball personal 
com a estratègia per progressar en l’aprenentatge 
de manera autònoma. 

Ús d’estratègies per a la correcció lingüística i 
revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i 
la consulta de diccionaris, eines informàtiques 
de revisió del text, compendis gramaticals i 
reculls de normes ortogràfiques. 

Ús d’estratègies per a la correcció lingüística i 
revisió gramatical dels textos mitjançant l’ús i la 
consulta de diccionaris, eines informàtiques de 
revisió del text, compendis gramaticals i reculls de 
normes ortogràfiques. 

Interès per aprofitar les oportunitats d’aprenentatge 
creades en el context de l’aula i fora de l’aula, en 
especial per participar de manera activa en el 
treball cooperatiu. 

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. 

Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge de 
llengües i valoració (fortaleses i dificultats) del propi 
progrés, així com adopció de mesures per 
millorar l’aprenentatge. 
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Participació en l’avaluació i ús d’estratègies 
d’autoavaluació i autocorrecció, de les 
produccions orals, escrites i audiovisuals. 

Participació en l’avaluació i ús d’estratègies 
d’autoavaluació i autocorrecció, de les 
produccions orals, escrites i audiovisuals. 

 

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

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

 

Interès per desenvolupar un pensament crític, 
obert i flexible en els processos comunicatius i 
en el context de l’aula i fora d’aquesta. 

Interès per desenvolupar un pensament crític, 
obert i flexible en els processos comunicatius i en 
el context de l’aula i fora d’aquesta. 

 

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

 

 

 

Dimensió estètica i literària 
 
Català Castellà Llengua estrangera 
Lectura autònoma o guiada, en funció del grau 
de complexitat, d’obres de literatura juvenil i de 
la literatura clàssica adequades a l’edat 
seguint un itinerari literari que parteixi dels 
coneixements previs del lector. 

Lectura autònoma o guiada, en funció del grau de 
complexitat, d’obres de literatura juvenil i de la 
literatura clàssica adequades a l’edat seguint un 
itinerari literari que parteixi dels coneixements 
previs del lector. 

Valoració i interès per conèixer, i per la lectura i 
audició de produccions tradicionals i actuals orals i 
escrites de la llengua estrangera (cançons, 
contes, llegendes, etc.). 
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Coneixement d’obres significatives de la 
cultura literària catalana i castellana, a partir 
de la lectura comentada de fragments, del 
visionat d’audiovisuals, representacions 
teatrals o recitats poètics o audició de poemes 
musicats. 

Coneixement d’obres significatives de la cultura 
literària catalana i castellana, a partir de la lectura 
comentada de fragments, del visionat 
d’audiovisuals, representacions teatrals o recitats 
poètics o audició de poemes musicats. 

Lectura, comprensió i gaudi de textos literaris 
adaptats als gustos i capacitat lectora dels 
aprenents adolescents. 

Reflexió sobre la situació de l’obra en el seu 
context, tot aprofitant els coneixements previs 
de l’alumnat i la relació amb els coneixements 
adquirits en altres matèries. 

Reflexió sobre la situació de l’obra en el seu 
context, tot aprofitant els coneixements previs de 
l’alumnat i la relació amb els coneixements 
adquirits en altres matèries. 

Lectura i comprensió de textos literaris, curosament 
seleccionats i adaptats als aprenents adolescents, 
d’autors clau de la literatura en la llengua 
estrangera. 

Reflexió sobre els elements que fan que una 
obra sigui considerada “clàssica” i sobre 
l’actualitat dels temes de les obres que han 
mantingut la seva vigència a través del temps. 

Reflexió sobre els elements que fan que una obra 
sigui considerada “clàssica” i sobre l’actualitat dels 
temes de les obres que han mantingut la seva 
vigència a través del temps. 

Reconeixement i valoració dels autors dels textos 
llegits. 

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 i expressiva de contes i 
novel·les; valoració dels personatges, de la 
veu i de la perspectiva narrativa, i del diàleg. 

Lectura comentada i expressiva de contes i 
novel·les; valoració dels personatges, de la veu i 
de la perspectiva narrativa, i del diàleg. 

 

Lectura comentada i recitat de poemes, tot 
comparant el tractament de temes recurrents 
en diferents autors, i valorant la funció dels 
elements simbòlics i dels recursos retòrics i 
mètrics en el poema. 

Lectura comentada i recitat de poemes, tot 
comparant el tractament de temes recurrents en 
diferents autors, i valorant la funció dels elements 
simbòlics i dels recursos retòrics i mètrics en el 
poema. 
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Lectura comentada i dramatitzada d’obres de 
teatre o fragments, tot reconeixent algunes 
característiques temàtiques i formals. 

Lectura comentada i dramatitzada d’obres de 
teatre o fragments, tot reconeixent algunes 
característiques temàtiques i formals. 

 

Lectura en veu alta amb dicció, entonació i 
ritme correctes, adequats al registre literari. 

Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme 
correctes, adequats al registre literari. 

 

Creació de textos literaris amb tècniques de 
foment de la creativitat i de simulació, 
versionat o elaboració a partir de models, 
utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les 
lectures (adaptant els missatges “clàssics” a 
l’actualitat , a un missatge més proper i propi o 
modificant-ne les formes o els formats). 

Creació de textos literaris amb tècniques de 
foment de la creativitat i de simulació, versionat o 
elaboració a partir de models, utilitzant alguns 
aprenentatges adquirits a les lectures (adaptant 
els missatges “clàssics” a 
l’actualitat , a un missatge més proper i propi o 
modificant-ne les formes o els formats). 

 

Utilització progressivament i de manera 
autònoma de la biblioteca del centre, de les de 
l’entorn, de les biblioteques virtuals i webs per 
al foment i orientació de la lectura. 

Utilització progressivament i de manera autònoma 
de la biblioteca del centre, de les de l’entorn, 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 d’altres persones i 
cultures. 

Desenvolupament progressiu de l’autonomia 
lectora i de la consideració de la lectura com a font 
de coneixement d’altres persones i cultures. 

 

Elaboració d’opinions pròpies i de treballs 
senzills sobre lectures literàries. 

Elaboració d’opinions pròpies i de treballs senzills 
sobre lectures literàries. 

 

Identificació i interpretació dels recursos 
literaris en altres tipus de textos i altres 
funcions comunicatives, com els que s’empren 
amb funció persuasiva en la publicitat. 

Identificació i interpretació dels recursos literaris 
en altres tipus de textos i altres funcions 
comunicatives, com els que s’empren amb funció 
persuasiva en la publicitat. 
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Dimensió plurilingüe i intercultural 
 
Català – Castellà – Llengua estrangera 
Conscienciació que les llengües són elements que defineixen la identitat personal i col·lectiva, una eina potenciadora de la comunicació i l’aprenentatge i 
una porta oberta a la comprensió del món i de les altres persones. 
Conscienciació de pertinència a una comunitat lingüística, social i cultural i actitud positiva d'interès i confiança davant la diversitat de llengües i 
cultures. 
Sensibilitat per comprendre la complexitat i diversitat de relacions que cadascú manté amb les llengües i cultures. 
Interès per conèixer les varietats de la llengua catalana en els diferents territoris on es parla. Coneixement, mitjançant els enregistraments de les 
varietats més rellevants del català. Factors històrics i geogràfics explicatius d’aquestes varietats. 
Coneixement de les varietats més rellevants de la llengua espanyola, tant a la península com en altres territoris de parla hispana. Factors històrics i 
geogràfics explicatius de les varietats. 
Observació de l’evolució de les relacions entre llengües en contacte i la diversitat de situacions en què es produeixen. 
Coneixement de la família lingüística de les llengües romàniques: països on es parlen, varietats més importants, llengües en perill d’extinció o ja 
desaparegudes. 
Lectura de textos en alguna llengua romànica poc coneguda i estratègies que en facilita la seva comprensió. 

Coneixement de la diversitat de llengües que es parlen a Espanya i a Europa. Llengües que ens són més pròximes i de les quals tenim coneixement i 
llengües que ens són menys conegudes i que fins i tot utilitzen alfabets ben diferenciats. Localització en un mapa i recerca d’informació a Internet. 
Relació entre llengua i estat. 
Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua, i interès per efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres 
llengües. Importància per a la formació, instrucció i relació amb l’exterior. 
Observació d’usos multilingües quotidians en els mitjans de comunicació, al carrer o en la producció artística. 
Disposició per utilitzar els coneixements de llengües, segons el domini diferent que se’n tingui, en contextos reals i funcions diverses: intercanvis 
amb persones o en recerques d’informació en qualsevol dels formats possibles (audiovisual, Internet, material de consulta) en qualsevol de les 
matèries curriculars. 
Expressió d’emocions, afeccions i sentiments amb l’ús de diferents recursos verbals i no verbals de diverses llengües i cultures, en especial en les 
llengües estrangeres apreses a classe. 
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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 mitjançat eines i suports adequats. 
Conscienciació que cada persona organitza el món i expressa sentiments a partir de la seva llengua, que aprendre una llengua és també assumir 
aquesta manera de veure el món i d’entendre les relacions que s’estableixen amb les persones i les coses. 
Coneixement i respecte per a les persones que parlen una llengua o varietat lingüística diferent a la de la comunitat lingüística pròpia, i així mateix que 
tenen una cultura diferenciada, especialment les de l’entorn més pròxim, començant per la classe, escola, poble o barri, amb atenció preferent a les 
minoritàries i a les poc valorades socialment. 
Coneixement i valoració de la cultura, història, geografia, folklore, literatura i costums dels llocs d’origen de l'alumnat nouvingut a les aules. 
Consciència 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, especialment amb les de l'entorn més pròxim, i plantejament de 
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. 

 

 


