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LECTURA / Continguts CM i CS 
Cicle mitjà Cicle superior 

Dimensió comunicativa 
1. Comprensió de les informacions escrites més habituals de classe, de la vida 

quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels 
formats possibles i de forma conjunta a partir del text, imatges o esquemes que 
el componen. 

1. Comprensió de les informacions escrites en algun dels formats possibles que fan 
referència a qualsevol àmbit de l'escola i de la vida quotidiana (material de 
treball, instruccions, anotacions, fullets informatius, documentals, publicitat, 
cartes, articles del diari, reportatges, entrevistes entre altres) 

2. Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, 
durant i després de la lectura (planificació, anticipació, idea principal, 
identificació de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat 
d'autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus que 
formen part del text). 

2. Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, 
durant i després de la lectura. A més de saber aplicar les de cursos anteriors, 
caldrà un èmfasi especial per esbrinar les intencions de l'autor del text, mostrar 
una actitud crítica envers el que es llegeix, comprensió de vocabulari en 
contextos, realització d'inferències; formulació, comprovació i reelaboració 
d'hipòtesis, captació de les idees principals. 

3. Ús d'estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o en veu 
alta amb el professorat. 

3. Lectura en veu alta de manera que s'ajusti el to de veu, la velocitat i l'entonació a 
l'auditori. 

4. Lectura, comprensió i anàlisi guiada d'informacions i relats procedents de 
documents audiovisuals i de mitjans de comunicació 

4. Lectura silenciosa i comprensió guiada a diferents propòsits i intencions de 
temes treballats a classe 

5. Saber contestar preguntes a partir del text la resposta de les quals comporta 
reelaboració, relació amb els coneixements de cadascú o elaboració d'inferències. 

5. Respondre preguntes a partir d'un text la resposta de les quals comporti 
reelaboració. 

6. Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, però 
també per llegir qualsevol text que es té a l'abast: un rètol, un avís, un títol d'un 
llibre, una notícia de diari, una informació d'Internet, entre altres. 

6. Recerca d'informació en un llibre o enciclopèdia a partir de consultar els índexs i 
els glossaris, en cas que n'hi hagi 

 7. Lectura i interpretació d'esquemes, gràfics i mapes conceptuals per saber 
extreure'n la idea principal i les relacions entre els elements 

7. Interès pels textos escrits com a font d'informació i d'aprenentatge i com a mitjà 
de comunicació, d'aprenentatges i experiències. 

8. Interès pels textos escrits com a font d'informació i aprenentatge i com a mitjà 
de comunicació d'experiències. 

8. Sentit crític davant produccions audiovisuals: publicitat, informatius, relats de 
ficció 

9. Lectura de missatges en suport audiovisual, de manera que la informació que se 
n'extregui es faci a partir del text, imatges, gràfics i altres recursos que en formen 
part i sabent identificar les elements del llenguatge audiovisual i la seva funció 
expressiva. 

9. Coneixement del funcionament més bàsic d'una biblioteca. 10. Coneixement del funcionament d'una biblioteca-mediateca. de manera que es 
pugui trobar allò que es busca tan autònomament com sigui possible.. 
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10. Iniciació a cerques d'informació a Internet, utilització de l'hipertext i dels 
enllaços. 

11. Utilització d'Internet per buscar informació: coneixement dels cercadors més 
habituals, coneixement de les adreces de més ús, capacitat per captar informació 
a partir d'enllaços i d'organitzar-la per fer-ne un treball personal. 

 12. Ús d'eines informàtiques de comunicació: correu electrònic i entorns virtuals 
 13. Autoregulació de la comprensió d'un text: saber quan t'equivoques i què has de 

rectificar. 
 14. Valoració crítica de la capacitat lectora d'un mateix 

Dimensió literària 
11. Adquisició de l'hàbit de lectura a partir de l'ús de molts estímuls: audició, lectura 

i memorització de textos, poemes, cançons, refranys dites; biblioteca d'aula i 
d'escola, revistes escolars, gravacions, ús de mitjans audiovisuals o 
dramatitzacions. Participació en activitats literàries de l'escola i de l'entorn 
proper. 

15. Adquisició de l'hàbit de lectura a partir de l'ús de molts estímuls: audició, lectura 
i memorització de tot tipus de textos, debats a partir d'un tema o autor; 
biblioteca d'aula i d'escola, revistes escolars, i de les activitats literàries que 
s'organitzen des de l'escola i de l'entorn proper. 

12. Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, practicar algunes 
estratègies lectores, i aprendre a interpretar el llenguatge literari: derivació, 
composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o refranys; 
descobrir el ritme i la rima, si es tracta de poesia o cançó. 

16. Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, comparar autors, 
situar-los en l'època, aprendre a fer lectura crítica, així com per practicar algunes 
estratègies lectores, i aprendre a interpretar el llenguatge literari: comparació, 
derivació, composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o 
refranys; i descobrir el ritme i la rima, si es tracta de poesia o cançó. 

 17. Reconeixement d'aquests recursos retòrics en els missatges audiovisuals i les 
diferents funcions que juguen en el text literari i en altres textos. 

13. En la lectura en veu alta, fer atenció a la pronunciació, al to de veu i a 
l'entonació perquè tots ho entenguin. També saber que cada tipus de text 
demana una entonació i un ritme diferent. 

18. Adequació del to, l'entonació i la modulació de la veu en lectures públiques, de 
manera que atregui l'atenció de l'oient i siguin entenedores. 

14. Ús d'estratègies lectores apreses en altres situacions per a la comprensió en la 
lectura individual silenciosa o en veu alta, en petit grup o en gran grup. 

                                                                                                                                                         

15. Reconeixement de les dades bàsiques d'un llibre: autor, adaptador, traductor, 
il·lustrador, editorial, col·lecció; i dels principals agents de producció d'un relat 
de ficció audiovisual: director, guió, actors, música. 

19. Reconeixement de les dades bàsiques d'un llibre: autor, adaptador, traductor, 
il·lustrador, editorial, col·lecció, localitat i any d'edició, fent una fitxa tècnica en 
què constin aquestes dades. 

 20. Reconeixement de les dades bàsiques d'una producció audiovisual, pel·lícula, 
anunci o notícia. 

16. Coneixement del funcionament d'una biblioteca per saber on pot trobar llibres 
adequats a l'edat, i temes del seu interès i utilització de tot tipus de recursos. 

21. Coneixement del funcionament de les biblioteques per saber on es poden trobar 
llibres per a la seva edat i de temes del seu interès. 
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17. Consulta de biblioteques virtuals per trobar-hi novetats, síntesis de llibres, 
recomanacions o obres d'un tema o autor determinat. 

22. Coneixement del funcionament d'una biblioteca virtual per trobar-hi novetats, 
recensions de llibres, opinions de lectors, recomanacions d'obres, de temes o 
d'autors. 

18. Expressió de les impressions personals d'una lectura i, si cal, adoptar-hi una 
posició crítica. 

23. Expressió d'impressions personals després de les lectures i adopció d'una posició 
crítica. 

19. Participació en les converses, debats presentacions de llibres al grup classe. 24. Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe. 
20. Interpretació del sentit de les il·lustracions (colors, tècnica, estil) en referència al 

text. 
25. Comprensió dels llibres de lectura i relats de ficció audiovisual: caracterització 

dels protagonistes, comprensió de la trama, situació en el temps, comentari 
d'alguns trets del llenguatge i interpretació del sentit de les il·lustracions (colors, 
tècnica, estil) en referència al text. 

21. Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau de la narració i de relats 
audiovisuals adequats a l'edat. 

 

 26. Audició i visionat de productes audiovisuals adequats a l'edat per fomentar i 
potenciar el gust estètic. 

 27. Coneixement i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i 
d'interacció, com a fet cultural i com a possibilitat de gaudiment personal. 

 
 


