
                   ESTRUCTURES   LINGÜÍSTIQUES   COMUNES 
 
1.  INTRODUCCIÓ : 

• Quan es parla d’"estructures lingüístiques comunes" es fa referència als continguts lingüístics 
comuns entre la llengua catalana i la llengua castellana.  

• El que l’alumne pot fer amb la llengua, i amb totes les llengües que coneix i que va coneixent, són els 
aprenentatges veritablement transferibles, uns aprenentatges comuns i compartits entre les 
diferents llengües.* LLADÓ, J  i  LLOBERA, M. Reflexions i propostes per al tractament de llengües en els centres 
d’ensenyament. Ed. Moll; Palma, 2006 

• TSJC avala que les ELC s’ensenyin en català ( fonètica, ortografia, puntuació i les categories 
gramaticals ). 

 
2. MARC LEGAL :  

• Instruccions de principi de curs / 
 
Educació Primària  ( estruc.ling. comunes) 

CI- 105 hores per cicle  - 1,5h.  aprox.  Setmanals per curs 
CM- 70 hores per cicle - 1 h.    aprox.  Setmanals per curs 
CS- 70  hores per cicle - 1 h.    aprox.  Setmanals per curs 
      

 Educació secundària ( no hi ha dotació horària específica per fer estructures ling. Comunes ) 
 

• Currículum educació primària – Decret 142/2007 
  

En relació  directa amb la dimensió plurilingüe i intercultural, però tenint en compte també la dimensió 
comunicativa, hi ha un conjunt de continguts que són comuns a totes les llengües ensenyades. No té sentit 
que cada llengua torni a plantejar-los des de l’inici com si fossin específics, ben al contrari, cal introduir-los 
més sistemàticament i reflexivament en la llengua de l’escola per ser aplicats en les altres, i facilitar, així, la 
transferència necessària d’aprenentatges entre llengües. (...) 
 
No és possible fer un llistat exhaustiu ni exclusiu d’aquests continguts, caldrà però considerar, entre 
d’altres, a més dels que apareixen explícitament en la dimensió plurilingüe i intercultural, la majoria 
dels recursos comunicatius, com són les estratègies lectores o la redacció de resums i esquemes; 
els aspectes més globals com els tipus de text o altres de més concrets, com la puntuació o la 
terminologia gramatical  ( ...) 
 
Cal que el professorat de llengües es posi d’acord  en :  

 
COM s’introdueix el treball d’aquest continguts 
QUI ho fa 
COM es farà en les altres llengües ( diferències i assegurar interiorització) 
AFAVORIR la transferència a noves situacions comunicatives 

  
 

3. APLICATIU : 
 

• les estructures ling. comunes  
no són dins l’apartat de llengua catalana (?), sinó dins d’organització i gestió (2.4) 

 
• descripció :    
 El treball ben executat de les estructures ling. comunes ajuda a assolir els objectius de l’aprenentatge de la 
llengua catalana, castellana i llengües estrangeres de l’educació primària i secundària. L’eix vertebrador de 
l’ensenyament de llengües de Catalunya gira entorn del tractament d’aquestes llengües i en com s’organitza 
l’ensenyament-aprenentatge de les estructures lingüístiques comunes. 

 
• diagnosi – 5 

 El centre ha reflexionat sobre el tractament de les ELC. 
L’acord del tractament de llengües i de les ELC involucra tots els professors de l’àrea de llengua, tot considerant 
els principis bàsics de la seva metodologia :evitar repetició de continguts /evitar anticipació d’aprenentatges/ 
atendre continguts específics 
El centre ha pres la decisió de treballar les estratègies lingüístiques comuns amb material que les té en 
compte, així com el fet del tractament de la llengua catalana com a primera llengua d’aprenentatge. 
Cada curs s’avalua la metodologia de les ELC i se’n millora la didàctica. 



4.  PROPOSTA DE TREBALL DE LES  ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES COMUNES 
 
 
 
Estructures lingüístiques comunes 
 

 
Criteris que cal tenir en compte 

 
1. Les ELC s’introdueixen en català i es treballen en totes les 
llengües, si convé. 
 
 
2.  Els procediments / metodologia han de constituir el 
centre de l’activitat de l’aprenentatge ( no pas els conceptes 
teòrics): 

• Selecció d’activitas realment significatives ... 
• Organització de pràctiques de llengua... 
 

 
3.  Els procediments es desenvolupen de forma compartida 
entre les diferents àrees de llengua: 
 

• metodologia compartida horitzontalment i vericalment 
 

 
4.  Coordinació de llengües , sobretot entre català  i castellà, 
per evitar anticipacions i repeticions de continguts i atendre 
qüestions específiques de cada llengua 
 

• tractament contextualitzat dels continguts lingüístics 
 

 
5. Coordinació entre català,castellà i llengües estrangeres  per 
unificar didàctica  o metodologia ensenyament- aprenentatge 
de llengües. 
 
 

• Seguiment  ( trimestral, per unitats didàctiques...) 
 

• Avaluació ( a final de curs )  
                Alumnat  - de l’aprenentatge individual  
                                ( criteris comuns, consensuats) 
                 
                Professorat - del procés global d’ensenyament 
                                 - dels instruments utilitzats ... 
 
 
 
7. Selecció dels materials / llibres de les àrees de llengües 
amb criteris pedagògics similars ( quant a didàctica, 
terminologia, seqüenciació...) i complementaris ( quant a 
conceptes). 
 

 
Proposta organització de les ELC.  
 
Opció A 
Partir més aviat dels procedimets: 
 

• Estratègies lectores 
• Treball de llengua oral 
( comprensió i expressió) 
• Treball de la llengua escrita 
( comprensió i expressió) 
 (esquema, resum...) 
• Signes de puntuació 
(ll.escrita i en ll.oral ) 
• Tipologia textual 
 
• Terminologia que s’utilitza 
• Aspectes gramaticals 
(teòrics) 
 
 
 
 

 
 

Opció B  
Partir de 3 blocs generals  i incloure-hi  en 
cada un les estructures lingüístiques 
 comunes :  
 

• Llengua oral  
• Llengua escrita  
• Qüestions gramaticals 
 

                                  
                                          (...) 

 
 
 
 
 
 



5. EXEMPLES  
 
 
 A.   ANÀLISI  de COORDINACIÓ  CAT/  CAS 
 

    GRAU  DE COODINACIÓ ACTUAL  
Aspectes  
 

 
NUL 

 
MILLORABLE 

 
SATISFACTORI 

 
ÒPTIM 

         
           Propostes de millora 

Llengua oral 
 

     
 

Comprensió lectora 
 

     

Treball de lèxic 
 

     

Expressió escrita 
 

     

Gramàtica 
 

     

Literatura  
 

     

Llengua i societat 
 

     

           ... 
 

     

          ... 
 

     

 
  
 
B. ESTRATÈGIES LECTORES 
 
 

 
Dins l’horari d’ESTRUCTURES COMUNES 

 

 
Dins l’horari de CASTELLÀ 

 
A partir de les 3 dimensions que garanteixen l’èxit 
d’un bon lector. 
 

 
 
• Interpretació dels signes de puntuació. 
 
 
 
• El ritme i la velocitat lectores: treballar els 

límits de mot, de sintagmes, la lectura 
mecànica ràpida, les pauses excessivament 
llargues,... 

 
 
 

• La correcta vocalització. 
• La intenció del text, és a dir, la lectura 

expressiva lligada als diferents tipus de text: 
poesia (musicalitat), assaig, narració d’intriga, 
suspens,... 

 
 
 

 
 
 
 
• Entonació de la frase. 
• La fonètica dels sons de la llengua castellana. 

 

COMPRENSIÓ 

VELOCITAT 

EXACTITUD 


