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1. Introducció 
 
Des dels inicis del segle XXI, un dels reptes més importants del sistema educatiu a 
Catalunya, i a bona part dels territoris de parla catalana, ha estat l’arribada als 
centres de primària i de secundària d’alumnat nouvingut d’orígens culturals molt 
diversos i, a voltes, molt allunyats de la nostra realitat. Aquest fet ha produït canvis 
importants en la dinàmica educativa del país, entre els quals caldria destacar la 
necessitat de fer un replantejament de l’ensenyament i de l’aprenentatge del català 
com a segona llengua, especialment pel que fa als aprenents en edat escolar que es 
van incorporant tardanament a les nostres aules. 
 
El currículum vigent estableix per al final de l’escolaritat obligatòria els objectius per 
a l’àmbit de llengües. Pel que fa a la competència comunicativa, ens marca 
l’objectiu següent: 
 

Aconseguir la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual en les 
llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre (en la 
cerca i elaboració d’informació i en la transformació dels coneixements), per 
expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les 
riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials.1

 
Per tant, des d’un enfocament comunicatiu, aquest és l’horitzó al qual ha d’arribar, 
pel que fa al domini de la llengua vehicular, l’alumnat nouvingut. L’enfocament 
comunicatiu no ens ha de fer perdre de vista, però, que, en el context escolar, la 
llengua catalana no és només una eina per a la comunicació, sinó que també és 
llengua d’aprenentatge i de cohesió social.   

Des del punt de vista més específic de l’aprenentatge d’una L2, ens basem en les 
orientacions del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)2 sobre 
el que entenem per aprenentatge i ús d’una llengua: 

L’enfocament adoptat aquí és, de manera molt general també, un 
enfocament orientat a l’acció pel fet que considera els usuaris i aprenents de 
llengües principalment com a agents socials, és a dir, com a membres d’una 
societat que tenen unes tasques a acomplir (que no estan només 
relacionades amb el llenguatge) en unes circumstàncies i en un entorn 
determinats, i en un camp d’acció concret.3

És a dir, una aproximació a la llengua entesa com actuació social que desenvolupen 
tant els usuaris  d’aquesta llengua com les persones (infants, joves i adults) que 
l’estan aprenent. És una aproximació que pren en consideració els conceptes que 
durant la segona meitat del segle vint ens han fet considerar la llengua no 
únicament com un constructe formal d’estudi i aplicació, sinó com una capacitat 
intrínseca dels humans que els permet construir significats complexos, a l’hora 
construir-se com a individus i com a societat. 

Aquesta orientació permet considerar els usuaris i els aprenents de llengües com a 

                                          
1 Currículum educació secundària obligatòria. Departament d’Educació, 2010, pàg. 41. 
2 Consell d’Europa: Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar. 
Generalitat de Catalunya, Govern d’Andorra i Govern de les Illes Balears, 2003. El MECR és un document 
àmpliament consensuat per experts i acceptat en les línies d’actuació que proposa, per les autoritats 
educatives representades al Consell d’Europa. Constitueix actualment la referència obligada per definir 
nivells de competència lingüística, sobre la metodologia per assolir aquests nivells i per organitzar 
l’avaluació del grau d’aprenentatge dels nivells. 
3 MECR, pàg. 27. 
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agents socials, que, tal com diu el MERC, per poder desenvolupar la seva capacitat 
comunicativa en una llengua segona han d’aprendre tot una sèrie de competències 
generals, que els parlants de qualsevol llengua comparteixen en graus diferents, i 
unes competències lingüístiques específiques4. Aquesta és, a més, una aproximació 
coherent amb les orientacions que apareixen al currículum de llengües vigent per a 
l’educació obligatòria.  

Per poder organitzar els aprenentatges que permetin assolir una bona competència 
comunicativa, cal establir uns estadis que marquin el progrés dels alumnes al llarg 
d’aquest itinerari. Amb aquesta finalitat es defineixen a continuació uns objectius 
generals per als nivells de llengua A1, A2 i B1 del MECR, adaptats al context de 
l’escolaritat obligatòria.   

                                          
4 Per tal de presentar alguns conceptes d’aquesta orientació de l’aprenentatge de L2 de forma resumida, 
s’ha elaborat, a partir del contingut del MECR, un document que es publicarà a 
http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/orientacions/nivellsllengua on es defineixen els 
conceptes següents: 

- Les competències generals i les competències i habilitats  lingüístiques comunicatives 
implicades en l’aprenentatge de llengües. 

- Els àmbits en els quals es manifesten aquestes competències i els agents que hi participen. 
- Les tasques, estratègies i textos mitjançant els quals s’articula la competència comunicativa. 
- Les característiques dels processos d’aprenentatge de segones llengües. 
- Els factors que afavoreixen la motivació i les actituds positives que afavoreixen l’aprenentatge 

de llengües. 
- Els criteris que s’han de seguir per a l’avaluació i per a la programació dels continguts 
 

 2 

http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/orientacions/nivellsllengua


OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Objectius generals 
 
    

2. Objectius generals 

Es proposen uns objectius generals per a l’àmbit escolar a partir de les orientacions 
del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, 
avaluar (MECR). Es tracta de definir els nivells de competència que han d’anar 
assolint successivament els aprenents de català en edats d’educació obligatòria per 
arribar a esdevenir usuaris competents d’aquesta llengua en el marc del seu 
progrés acadèmic i de la seva integració a la nostra societat. En concret, es 
defineixen els tres nivells de referència següents: 

- A1 o Nivell Inicial. Es refereix a un nivell molt elemental, d’usuari bàsic que 
pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases molt senzilles, 
encaminades a satisfer les primeres necessitats de comunicació.  Pot 
comprendre rètols o cartells escrits amb mots freqüents, notificions amb 
informacions  simples, etc. Pot expressar la seva no comprensió i demanar que 
li repeteixin el que li acaben de dir.  

- A2 o Nivell d’Usuari bàsic. En aquest nivell, l’aprenent pot comprendre frases 
i expressions relacionades amb temes quotidians amb un grau mínim 
d’elaboració. Pot comunicar-se de manera senzilla en situacions habituals, 
utilitzant estructures usuals a les quals pot afegir elements que li siguin 
significatius. Pot llegir textos curts i senzills referits al seu entorn habitual. Pot 
trobar informació especifica i previsible en documents senzills escrits i 
relacionats amb el seu entorn acadèmic i social. Pot escriure notes i missatges 
curts  Manifesta una actitud positiva envers l’aprenentatge. 

- B1 Nivell Llindar o Usuari independent. Es refereix al nivell en què 
l’aprenent pot comprendre les idees principals d’una informació relacionada 
amb l’entorn o amb la seva experiència. Pot  connectar frases d’una manera 
senzilla per poder donar la informació que li cal. Pot fer front a diverses 
situacions comunicatives per a les quals ha de mobilitzar vocabulari variat i ha 
de matisar les seves afirmacions; pot expressar sentiments i emocions segons 
el seu nivell de maduració. Pot produir textos acadèmics segons el seu nivell de 
maduració intel·lectual; pot narrar i descriure oralment i, de manera més 
simple, per escrit esdeveniments i situacions viscudes. A més, ha desenvolupat 
habilitats per poder continuar aprenent.  

La finalitat d’aquests objectius generals és proporcionar una base per a orientar al 
professorat i altres professionals de l’educació en la planificació de l’ensenyament 
del català com a L2 amb alumnat nouvingut en edat d’educació obligatòria. 

El objectius generals que es presenten a continuació s’han estructurat de la manera 
següent: 

• Competències comunicatives generals 
• Competències comunicatives específiques 

• Recepció oral i a través dels mitjans audiovisuals 
• Producció oral 

• Recepció escrita 
• Producció escrita 
• Interacció oral 
• Interacció escrita 

En l’apartat relatiu a les competències comunicatives generals i específiques s’han 
elaborat objectius generals per a cada un dels Nivells (A1, A2 i B1), desdoblats en 
dues fases. Aquest desdoblament s’ha fet tenint present els destinataris 
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(aprenents que es troben en edats d’educació obligatòria de primària i secundària), 
que presenten nivells de maduració  molt diversos pel que fa a capacitats cognitives 
i a l’etapa evolutiva. I encara més: els alumnes nouvinguts poden presentar, en 
totes les edats, escolaritzacions prèvies de durades i estils molt diferents, la qual 
cosa també influeix en l’itinerari curricular que se’ls ha de facilitar.  

Es defineix una primera fase, adreçada a alumnes de primària i/o amb poca 
escolarització prèvia, i una segona fase, adreçada a alumnes de cicle superior de 
primària i de secundària que han rebut ensenyaments equiparables, en molts 
sentits, als que rep un aprenent que s’incorpora a l’educació obligatòria a l’edat que 
correspon.  

En qualsevol cas, s’ha de tenir molt present que sovint una persona, a causa de les 
seves circumstàncies vitals i de les seves capacitats, pot tenir més o menys nivell 
en una habilitat específica que en una altra i que, per tant, no li podem aplicar 
automàticament tots els continguts que preveu un nivell i una fase determinats.  

En les situacions en què es pugui aplicar la segona fase de les competències 
comunicatives, es pot considerar que la primera fase és aquella que l’aprenent 
necessita per incorporar-se a aquesta segona fase. Això vol dir que, a l’hora de 
prendre decisions curriculars, s’ha de considerar si l’aprenent ha assolit en un cert 
grau aquests continguts previs i, en tot cas, s’ha valorar si aquest grau d’assoliment 
és prou sòlid per accedir a la segona fase. 

• Competències socials i interculturals 

Per a les competències social i intercultural s’han elaborat dos nivells d’objectius 
generals (primera fase i segona fase).  

Aquest apartat inclou l’adquisició d’un cert coneixement del món i de les actituds i 
valors que han de formar part dels aprenentatges per a tot l’alumnat, sense 
distinció d’edats, de procedència ni de capacitats.  

En relació amb les actituds i els valors, les fases indiquen un progrés relacionat 
amb les capacitats cognitives i de maduració de l’alumnat que fan referència als 
mateixos continguts. En aquest sentit, podríem dir que la primera fase seria 
d’aplicació per a alumnes de primària i la segona fase per a  alumnes de 
secundària.  

Pel que fa al coneixement del món, els inventaris haurien de fer una seqüenciació 
més detallada, d’acord amb les orientacions dels currículums. 

• Competència estratègica d’aprenentatge 

En aquest cas, també s’han elaborat únicament dos nivells d’objectius generals 
(primera fase i segona fase).  

Hi ha una relació clara entre la competència estratègica d’aprenentatge i el moment 
d’evolució madurativa de l’aprenent: són diferents les estratègies d’aprenentatge 
que pot aplicar un aprenent de primària i un aprenent de secundària. Es produeix, 
doncs, una correlació bastant ajustada entre l’edat dels aprenents i la fase 
corresponent (primera fase per a l’educació primària i segona fase per a l’educació 
secundària). 
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OBJECTIUS GENERALS 

2.1. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES GENERALS 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 

A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 
- Comprendre i utilitzar expressions 

quotidianes i familiars i frases molt senzilles 
que permetin satisfer les primeres 
necessitats comunicatives. 

- Demanar i donar informació sobre ell mateix 
(on viu, etc.), sobre els altres i sobre allò 
que necessita.  

- Interactuar de manera senzilla. 
- Utilitzar recursos senzills i adaptats per 

trobar en la llengua d’aprenentatge paraules 
que coneix en una altra llengua. 

- Aplicar estratègies comunicatives per 
compensar les dificultats d’expressió,
especialment les que fan referència als 
recursos semiòtics i no verbals, incloent-hi 
els paralingüístics. 

 - Utilitzar recursos adaptats per trobar en la 
llengua d’aprenentatge paraules que coneix en 
una altra llengua. 

- Comprendre frases i expressions utilitzades 
habitualment i relacionades amb temes propers 
a la seva experiència (informacions personals 
bàsiques, familiars, temps lliure, 
entreteniments, temes relacionats amb l’àmbit 
educatiu, entorn…). 

- Comunicar-se en situacions habituals que 
exigeixen un intercanvi simple i directe 
d’informació sobre temes propers. 

- Expressar en termes simples aspectes de la 
seva experiència, entorn immediat i assumptes 
relacionats amb les necessitats bàsiques 

- Aplicar estratègies comunicatives per
compensar les dificultats d’expressió, 
especialment les que fan referència als 
recursos verbals i no verbals de la comunicació. 

 - Extreure informació dels elements no 
estrictament lingüístics (il·lustracions, 
diagrames, tipografia...). 

 

- Comprendre la idea global d’una informació 
clara sobre temes que conegui o propers a 
la seva experiència personal. 

- Resoldre la major part de situacions 
lingüístiques que es produeixen en 
situacions d’aprenentatge i de relació en 
l’àmbit escolar. 

- Resoldre les situacions comunicatives més 
habitual de l’àmbit social. 

- Produir un discurs senzill i coherent sobre 
temes propers a la seva experiència 
personal, escolar i social. 

- Utilitzar estratègies comunicatives per 
superar buits de comprensió i expressió en 
produccions orals i escrites. 
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Els intercanvis comunicatius que poden 
desenvolupar els aprenents en aquest nivell es 
caracteritzen per: 
- Estar relacionats amb l’entorn conegut 

(carrer, escola, llocs de lleure...). 
- Estar relacionats amb les rutines diàries 

habituals (horaris, desplaçaments, àpats...) 
- Comptar amb la col·laboració de

l’interlocutor 
 

- Comptar amb la col·laboració de l’interlocutor, 
tot i que l’aprenent també és capaç d’aplicar 
determinades estratègies per compensar les 
dificultats de comunicació. 

 
Les produccions  orals i escrites que formen part 
d’aquests intercanvis es caracteritzen per: 
- Ser rellevants i significatives per als 

aprenents 
- Tenir una estructura clara i senzilla 
- No tenir uns continguts ni uns implícits 

culturals massa específics 
- Presentar recursos de suport a la 

comprensió, especialment visuals 
- Ser formalment fàcils d’entendre. És a dir, 

en el cas dels documents escrits, són fàcils 
de llegir i en el cas dels orals, no hi ha 
distorsions i el ritme de reproducció és lent 
i, si cal, amb repeticions  

- Permetre repeticions, alentiments pauses, 
fragmentacions, reparacions i 
reformulacions per facilitar les activitats de 
comprensió, expressió i interacció. 

Els intercanvis comunicatius que poden
desenvolupar els aprenents en aquest nivell es 
caracteritzen per: 

 
- Permetre realitzar activitats d’una certa 

complexitat, que van més enllà de la 
comunicació bàsica. 

- Estar relacionats amb activitats que es 
desenvolupen en els àmbits coneguts pels 
aprenents (social, escolar...). 

 
Les produccions  orals i escrites que formen part 
d’aquests intercanvis es caracteritzen per: 
- Ser rellevants i significatives per als aprenents 
- Tenir una estructura clara i senzilla 
- Tenir alguns continguts i implícits culturals de 

caràcter general.  
- Presentar recursos de suport a la comprensió. 
- Són formalment fàcils d’entendre, tot i que no 

vagin específicament adreçades a l’alumne/a i 
que presentin interacció entre més de dues 
persones. En el cas dels documents escrits, són 
fàcils de llegir i en el cas dels orals, el ritme de 
reproducció és lent i, si cal, amb repeticions. 

- Permetre repeticions, pauses, fragmentacions, 
reparacions i reformulacions per facilitar les 
activitats de comprensió, expressió i interacció. 

Els intercanvis comunicatius que poden 
desenvolupar els aprenents en aquest nivell es 
caracteritzen per: 

- Permetre interactuar en el nou entorn 
sociocultural 

- Possibilitar una participació activa en la vida 
escolar. 

 
Les produccions  orals i escrites que formen 
part d’aquests intercanvis es caracteritzen per: 
- Ser textos funcionals no escrits 

especialment per a aprenents de L2 
- Tenir una estructura clara i senzilla i 

adequada a la tipologia textual 
corresponent 

- Tenir continguts i implícits culturals propers 
a la realitat i a les àrees de coneixement 
dels aprenents.  

- Estar presentats de forma accessible i 
estructurada, tant si són escrits (títols, 
subtítols) com orals (claredat, ritme de 
reproducció, entonació...) 

- Presentar poques dificultats de comprensió i 
ser adequats al nivell d’aprenentatge 
curricular de l’aprenent. Són fàcils de llegir 
i, en el cas dels orals, el ritme de 
reproducció és l’habitual i, si cal, amb 
repeticions. 

- Permetre adaptacions (fragmentacions, 
reparacions i reformulacions) per facilitar 
les activitats de comprensió, expressió i 
interacció. 
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2.2. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ESPECÍFIQUES  

2.2.1. RECEPCIÓ ORAL I A TRAVÉS DELS MITJANS AUDIOVISUALS 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 

A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 

Primera fase 

- Comprendre una intervenció lenta sobre 
temes propers a la realitat dels alumnes, 
articulada d’una manera acurada i amb les 
pauses necessàries per tal d’extreure la 
informació general. 

- Comprendre un text senzill, amb una 
estructura coneguda i sobre temes propers a 
la realitat i als interessos dels alumnes llegit 
en veu alta. 

- Aplicar estratègies comunicatives que
permetin completar el sentit de missatges 
breus, relacionant l’organització de la 
informació amb models ja coneguts. 

 - Comprendre episodis breus de sèries infantils 
de TV o anuncis i clips d’estructura senzilla 
amb poc contingut parlat. 

 
- Comprendre expressions i frases relacionades 

amb àrees de prioritat immediata (per 
exemple, informació personal i familiar bàsica, 
sobre activitats escolars, sobre rutines 
diàries...) adequades a l’edat i el nivell 
d’aprenentatge i sobre necessitats concretes, a 
condició que la parla sigui clara i el ritme sigui 
l’habitual o una mica més lent. 

- Comprendre la informació essencial de 
documents d’àudio curts que tractin de temes 
coneguts i previsibles si el ritme de reproducció 
és lent i clar. 

- Identificar el tema d’una informació audiovisual 
sobre temes coneguts  si el llenguatge és clar i 
va acompanyada d’imatges. 

- Aplicar estratègies comunicatives per deduir, a 
partir del context i si s’han comprès les idees 
principals d’un text, el sentit probable de 
paraules desconegudes en missatges curts que 
tractin de temes relacionats amb les rutines 
habituals o amb temes propers a la realitat de 
l’alumne/a. 

 

- Comprendre una informació sobre temes de la 
vida quotidiana o relacionats amb les seves 
experiències i els seus aprenentatges i 
reconèixer tant la informació general com la 
informació específica, sempre que l’articulació 
sigui clara i l’aprenent estigui familiaritzat amb 
l’accent. 

- Comprendre el sentit general i algunes idees 
específiques d’una intervenció clara en 
llenguatge estàndard sobre temes coneguts 
relatius a l’escola i als aprenentatges, al temps 
lliure…, de tipologies textuals adequades a l’edat 
i al nivell d’aprenentatge. 

- Comprendre les idees principals de documents 
d’àudio que tractin de temes coneguts o propers 
a la realitat dels alumnes si el ritme de 
reproducció és l’habitual i l’aprenent està 
familiaritzat amb l’accent. 

- Comprendre les idees principals i les secundàries 
d’una informació audiovisual si s’articulen amb 
una parla clara i de ritme proper a l’habitual o 
una mica més lent. 

- Comprendre l’argument de pel·lícules adequades 
a l’edat i al nivell d’aprenentatge dels alumnes si 
la imatge i l’acció són prou clares en el 
desenvolupament de la narració. 

- Aplicar estratègies comunicatives per deduir el 
significat de paraules i expressions en textos 
sobre temes coneguts. 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències comunicatives 

2.2. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ESPECÍFIQUES  

2.2.1.– RECEPCIÓ ORAL I A TRAVÉS DELS MITJANS AUDIOVISUALS  

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 

A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 

Segona fase 

- Comprendre una intervenció lenta, articulada 
d’una manera acurada i amb les pauses 
necessàries tal d’extreure la informació 
general. 

- Comprendre un text senzill, amb una 
estructura coneguda llegit en veu alta. 

- Comprendre episodis de sèries de TV o 
curtmetratges amb un contingut parlat nul o 
mínim. 

- Aplicar estratègies comunicatives que
permetin completat el sentit de missatges 
breus enquadrant l’organització de la
informació en models ja coneguts. 

 
- Identificar les idees principals d’una informació 

d’audiovisual sobre temes coneguts  si el 
llenguatge és clar i va acompanyada d’imatges. 

 - Aplicar estratègies comunicatives per deduir, a 
partir del context i si s’han comprès les idees 
principals d’un text, el sentit probable de 
paraules o expressions desconegudes en 
missatges que tractin de temes relacionats 
amb les rutines habituals o amb els 
aprenentatges. 

 

- Comprendre expressions i frases relacionades 
amb àrees de prioritat immediata o de temes 
coneguts (per exemple, informació personal i 
familiar bàsica, sobre activitats escolars i 
aprenentatges, sobre rutines diàries...) 
adequades a l’edat i el nivell d’aprenentatge i 
sobre necessitats properes, a condició que la 
parla sigui clara i el ritme sigui l’habitual. 

- Comprendre la informació essencial de 
documents d’àudio que tractin de temes 
coneguts si el ritme de reproducció és 
l’habitual o una mica més lent. 

- Comprendre una informació sobre temes de la 
vida quotidiana o relacionats amb les seves 
experiències i els seus aprenentatges i 
reconèixer tant la informació general com els 
detalls específics sempre que l’articulació sigui 
clara. 

- Distingir les idees principals i secundàries d’una 
intervenció clara en llenguatge estàndard sobre 
temes coneguts relatius a l’escola i als 
aprenentatges, al temps lliure…, de tipologies 
textuals adequades a l’edat i al nivell 
d’aprenentatge. 

- Comprendre les idees principals i alguns detalls 
específics de documents d’àudio que tractin de 
temes coneguts o relacionats amb els 
aprenentatges si el ritme de reproducció és 
l’habitual. 

- Comprendre arguments de pel·lícules i 
informacions audiovisuals adequats a l’edat i al 
nivell d’aprenentatge dels alumnes. 

- Aplicar estratègies comunicatives per deduir el 
significat de paraules i expressions en textos 
sobre temes coneguts o d’àmbits propers, 
verificar si les hipòtesis proposades són 
correctes i fer les rectificacions corresponents. 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències comunicatives 

2.2. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ESPECÍFIQUES  

2.2.2. PRODUCCIÓ ORAL 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 

A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 

Primera fase 

- Utilitzar expressions i frases senzilles per 
parlar de si mateix, d’altres persones, 
d’objectes, de llocs... 

- Aplicat estratègies comunicatives per 
compensar mitjançant elements 
paralingüístics la falta de mitjans lingüístics 

- Utilitzar expressions i frases simples en forma 
de llista per fer descripcions o presentar d’una 
manera senzilla persones, condicions de vida, 
rutines diàries, el que li agrada i el que no, etc.  

- Produir narracions breus i senzilles de caràcter 
lineal sobre fets coneguts i explicacions breus 
amb elements de coordinació (copulatius i 
disjuntius) 

- Llegir en veu alta textos o narracions 
preparats prèviament i adequats al seu nivell 
de comprensió, de manera que el contingut del 
text sigui comprensible per a l’audiència. 

- Aplicar estratègies comunicatives per planificar 
i regular la seqüència del discurs (elaboració de 
guions escrits de suport al discurs oral). 

- Fer, d’una manera raonablement fluida, una 
exposició o descripció senzilla sobre temes 
propers o relacionats amb els aprenentatges. 

- Introduir elements d’estructuració del discurs 
en relació a l’ordre de les proposicions 
(successió, simultaneïtat, causalitat i 
comparació)  

- Llegir en veu alta i amb una entonació que 
faciliti la comprensió textos preparats 
prèviament. 

- Aplicar estratègies comunicatives per adaptar 
la tasca als mitjans lingüístics disponibles 
(simplificar la tasca). 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències comunicatives 

2.2. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ESPECÍFIQUES  

2.2.2. PRODUCCIÓ ORAL 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 

A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 

Segona fase 

- Utilitzar frases senzilles qualificades o 
expressions amb una certa especificació per 
parlar de si mateix, d’altres persones, 
d’objectes, de llocs... 

- Llegir en veu alta frases o expressions 
senzilles preparades prèviament de manera 
que el missatge sigui comprensible per a 
l’audiència 

- Aplicat estratègies comunicatives per 
compensar mitjançant elements 
paralingüístics les dificultats comunicatives. 

- Utilitzar expressions i frases senzilles per fer 
descripcions o presentar persones, condicions 
de vida, rutines diàries, el que li agrada i el 
que no, projectes, preparatius, etc. amb una 
certa especificació 

- Produir narracions senzilles i articulades i 
explicacions breus amb una certa qualificació 
dels continguts i amb elements de coordinació 
(copulatius, disjuntius i adversatius) i 
connectors temporals bàsics. 

- Llegir en veu alta textos o narracions 
preparats prèviament i adequats al seu nivell 
de comprensió, de manera que el contingut del 
text sigui comprensible per a l’audiència. 

- Aplicar estratègies comunicatives per planificar, 
regular i corregir la seqüència del discurs 
(elaboració de guions escrits de suport al 
discurs oral). 

- Fer, d’una manera raonablement fluida, una 
exposició o descripció senzilla sobre coneguts o 
relacionats amb els aprenentatges. 

- Introduir elements d’estructuració del discurs 
per tal de produir textos coherents des del 
punt de vista de la tipologia textual (marcadors 
de finalitat, condició, grau de la comparació i 
conseqüència) 

- Llegir en veu alta i amb una entonació que 
faciliti la comprensió textos relacionats amb 
temes o gèneres propers als alumnes o 
relacionats amb els aprenentatges. 

- Aplicar estratègies comunicatives per adaptar 
el missatge als mitjans lingüístics disponibles. 

 

 10 



OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències comunicatives 

 
 

2.2. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ESPECÍFIQUES  

2.2.3. RECEPCIÓ ESCRITA 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 

A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 

Primera fase 

- Identificar  noms i paraules relacionats amb la 
seva experiència diària. 

- Comprendre expressions habituals i 
instruccions elementals i freqüents, si té la 
possibilitat de tornar-los a llegir i amb suport 
visual. 

- Aplicar estratègies comunicatives que 
permetin completat el sentit de missatges 
breus enquadrant l’organització de la 
informació en models ja coneguts. 

 

- Comprendre textos curts i senzills sobre temes 
corrents si contenen vocabulari molt freqüent o 
quotidià o relacionat amb l’entorn familiar i 
l’escola. 

- Identificar el tema de textos senzills 
- Aplicar estratègies comunicatives per deduir, a 

partir del context i si s’han comprès les idees 
principals d’un text, el sentit probable de 
paraules desconegudes en textos senzills  que 
tractin de temes relacionats amb les rutines 
habituals o amb temes propers a la realitat de 
l’alumne/a 

 

- Identificar la idees principals i les secundàries 
en textos sobre temes relacionats amb la seva 
experiència  i els seus interessos. 

- Identificar els marcadors del discurs que 
estructuren la informació 

- Aplicar estratègies comunicatives per deduir el 
significat de paraules i expressions en textos 
sobre temes coneguts. 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències comunicatives 

2.2. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ESPECÍFIQUES  

2.2.3. RECEPCIÓ ESCRITA 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 

A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 

Segona fase 

- Identificar  noms i paraules relacionats amb la 
seva experiència diària. 

- Comprendre frases i textos senzills i 
instruccions habituals, si té la possibilitat de 
tornar-los a llegir i amb suport visual. 

- Aplicar estratègies comunicatives que 
permetin completat el sentit de missatges 
breus enquadrant l’organització de la 
informació en models ja coneguts. 

 

- Comprendre textos curts i senzills sobre temes 
corrents si contenen vocabulari molt freqüent o 
quotidià o relacionat l’entorn familiar i l’escola. 

- Identificar la idea global en textos senzills i 
informació específica en documents senzills 
d’ús habitual en àmbits propers (horaris, 
enunciats, llistes...). 

- Aplicar estratègies comunicatives per deduir, a 
partir del context i si s’han comprès les idees 
principals d’un text, el sentit probable de 
paraules o expressions desconegudes en textos 
que tractin de temes relacionats amb les 
rutines habituals o amb els aprenentatges. 

- Identificar la idees principals i els detalls 
específics en textos sobre temes relacionats 
amb la seva experiència  i els seus interessos. 

- Identificar els marcadors del discurs i 
l’estructura del text en relació als gèneres 
discursius 

- Aplicar estratègies comunicatives per deduir el 
significat de paraules i expressions en textos 
sobre temes coneguts o d’àmbits propers, 
verificar si les hipòtesis proposades són 
correctes i fer les rectificacions corresponents. 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències comunicatives 

2.2. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ESPECÍFIQUES  

2.2.4. PRODUCCIÓ ESCRITA 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 

A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 

Primera fase 

- Reproduir noms i paraules relacionats amb la 
seva experiència diària. 

- Escriure expressions i frases simples amb una 
utilitat funcional. 

- Aplicar estratègies comunicatives per
compensar mitjançant elements semiòtics les 
dificultats  comunicatives. 

 - Aplicar estratègies comunicatives per 
compensar dificultats per completar la tasca 
(aproximacions amb un nivell de llengua més 
senzill). 

- Escriure expressions i frases senzilles unides 
amb connectors molt freqüents (i, o, després) 
sobre activitats quotidianes, per descriure 
persones, lloc i objectes propers i per narrar 
fets coneguts o imaginaris. 

- Escriure textos ben connectats sobre una 
gamma de temes de la seva àrea d’interès i 
d’aprenentatges i enllaçats en una seqüència 
textual coherent, d’acord amb la seva edat i el 
seu nivell d’aprenentatge, sempre que comptin 
amb la mediació del docent. 

- Aplicar estratègies comunicatives per adaptar 
la tasca als mitjans lingüístics disponibles 
(simplificar la tasca). 

Segona fase 

- Reproduir noms i paraules relacionades amb la 
seva experiència diària. 

- Escriure expressions i frases simples amb una 
utilitat funcional. 

- Omplir impresos i formularis relacionats amb 
les necessitats dels alumnes, sempre que 
l’estructura sigui clara o es pugui comptar 
amb ajuda d’una altra persona. 

- Aplicar estratègies comunicatives per 
compensar mitjançant elements 
paralingüístics les dificultats comunicatives. 

- Escriure textos senzills utilitzant connectors 
freqüents  (i, o, després, però, perquè, també) 
sobre activitats quotidianes, per descriure 
persones, lloc i objectes propers, per narrar 
fets coneguts o imaginaris i sobre continguts 
relacionats amb els aprenentatges. 

- Aplicar estratègies comunicatives per 
compensar dificultats per completat la tasca 
(parafrasejar, descriure, adaptat fórmules 
conegudes per a un altre context). 

- Escriure textos ben connectats sobre una 
gamma de temes de la seva àrea d’interès i 
d’aprenentatges i enllaçats en una seqüència 
coherent i organitzada segons el model textual 
corresponent, d’acord amb la seva edat i el seu 
nivell d’aprenentatge, sempre que comptin 
amb la mediació del docent. 

- Aplicar estratègies comunicatives per adaptar 
el text mitjans lingüístics disponibles. 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències comunicatives 

 

2.2. Competències comunicatives específiques  

2.2.5. Interacció oral 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 

A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 

Primera fase 

- Interactuar de manera senzilla si la 
comunicació pot comptar amb la repetició del 
discurs a un ritme més lent, la reformulació i 
la correcció.  

- Fer preguntes senzilles i respondre’n, i fer 
afirmacions senzilles i reaccionar davant les 
afirmacions de l’interlocutor en àrees de 
necessitat immediata o sobre temes dels 
àmbits propers a la seva experiència. 

- Seguir instruccions que se li adrecen amb una 
parla lenta i clara, especialment si van 
acompanyades de suport visual o de recursos 
paralingüístics. 

- Aplicar estratègies de comunicació per 
aconseguir la col·laboració de l’interlocutor per 
a la realització de la tasca. 

- Interactuar amb una facilitat raonable en 
situacions ben estructurades i habituals en 
converses curtes a condició que l’interlocutor 
l’ajudi si fa falta.  

- Comunicar-se en el marc d’una tasca senzilla i 
habitual que requereix un intercanvi
d’informació simple i directa sobre temes 
relatius al seu entorn immediat. 

 - Resoldre la major part de les situacions 
susceptibles de produir-se en l’àmbit escolar, 
d’acord amb l’edat i el nivell d’aprenentatge. 

- Portar a terme intercanvis de tipus social (a 
l’escola, el carrer...) molt breus, sempre que 
sigui en situacions habituals i l’interlocutor 
col·labori. 

- Aplicar estratègies de comunicació per 
controlar l’encaix entre l’esquema de la tasca i 
l’acció que desenvolupa. 

- Comunicar-se amb una certa seguretat sobre 
temes relacionats amb els seus interessos i els 
seus aprenentatges i intercanviar i comprovar 
les informacions, i explicar per què té una 
dificultat.  

- Expressar les seves idees i opinions sobre 
experiències pròpies i  produccions alienes 
(pel·lícules, narracions, sortides...)  

- Participar sense preparació prèvia en una 
conversa sobre un tema conegut, expressar les 
opinions personals i intercanviar informació 
sobre temes que li són coneguts, d’interès 
personal o relatius a la vida quotidiana (per 
exemple, la família, el temps lliure, l’escola, 
els lleure) 

- Aplicar estratègies per reparar la comunicació i 
per demanar l’adaptació dels discurs als seus 
mitjans lingüístics. 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències comunicatives 

2.2. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ESPECÍFIQUES  

2.2.5. INTERACCIÓ ORAL 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 

A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 

Segona fase 

- Interactuar de manera senzilla si la 
comunicació pot comptar amb la repetició del 
discurs a un ritme més lent, la reformulació i 
la correcció. 

- Fer preguntes senzilles i respondre’n, i fer 
afirmacions senzilles i reaccionar davant les 
afirmacions de l’interlocutor en àrees de 
necessitat immediata o sobre temes coneguts. 

- Pot seguir instruccions que se li adrecen amb 
una parla lenta i clara, especialment si van 
acompanyades de suport visual o de recursos 
paralingüístics. 

- Aplicar estratègies de comunicació per 
aconseguir la col·laboració de l’interlocutor per 
al manteniment de l’enfocament en la 
realització de la tasca. 

- Interactuar amb una facilitat raonable en 
situacions ben estructurades i en converses 
curtes a condició que l’interlocutor l’ajudi si fa 
falta.  

- Fer front a intercanvis i habituals sense gaire 
esforç; formular preguntes i respondre’n, i 
intercanviar idees i informacions sobre temes 
corrents en situacions previsibles de la vida 
quotidiana i de l’àmbit escolar. 

- Comunicar-se en el marc d’una tasca senzilla 
que requereix un intercanvi d’informació simple 
i directa sobre temes coneguts. 

- Portar a terme intercanvis de tipus social (a 
l’escola, el carrer...) molt breus, sempre que 
l’interlocutor col·labori. 

- Aplicar estratègies de comunicació per 
controlat l’encaix entre l’esquema de la tasca i 
l’acció i comprovar si la tasca es desenvolupa 
adequadament. 

- Comunicar-se amb una certa seguretat sobre 
temes familiars que poden ser habituals o no 
ser-ho, relacionats amb els seus interessos i 
els seus aprenentatges i intercanviar, 
comprovar i confirmar les informacions, i 
explicar per què té una dificultat.  

- Expressar les seves idees i opinions sobre 
temes abstractes relacionats amb experiències 
pròpies o amb productes culturals com ara 
pel·lícules, llibres, música, etc. 

- Resoldre la major part de les situacions 
susceptibles de produir-se en l’àmbit escolar, 
d’acord amb l’edat i el nivell d’aprenentatge.  

- Pot participar sense preparació prèvia en una 
conversa, expressar les opinions personals i 
intercanviar informació sobre temes coneguts o 
relacionats amb els aprenentatges. 

- Aplicar estratègies per aclarir malentesos  i per 
demanar l’adaptació dels discurs als seus 
mitjans lingüístics. 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències comunicatives 

2.2. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ESPECÍFIQUES 

2.2.6. INTERACCIÓ ESCRITA 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 

A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 

Primera fase 

- Demanar o transmetre per escrit informacions 
molt concretes (noms, llocs, dates, 
quantitats...). 

- Aplicar estratègies de comunicació per 
aconseguir la col·laboració de l’interlocutor per 
a la realització d’una tasca senzilla. 

- Escriure expressions o frases simples que 
responguin a fórmules estereotipades sobre 
activitats habituals, situacions d’aprenentatge o 
necessitats immediates, de les quals se’n 
deriva alguna actuació. 

- Aplicar estratègies de comunicació per
controlat l’encaix entre l’esquema de la tasca i 
l’acció que desenvolupa. 

 
- Aplicar estratègies per reparar la comunicació i 

per demanar l’adaptació dels discurs als seus 
mitjans lingüístics. 

- Transmetre informació  o idees sobre temes 
coneguts o relacionats amb els aprenentatges, 
formular i respondre preguntes i comprovar la 
informació.  

Segona fase 

- Demanar o transmetre per escrit informacions 
molt concretes (noms, llocs, dates, 
quantitats...). 

- Pot demanar o transmetre per escrit 
informació personal o sobre temes d’àmbits 
de l’entorn més proper (familiar, escolar...). 

- Aplicar estratègies de comunicació per 
aconseguir la col·laboració de l’interlocutor per 
al manteniment de l’enfocament en la 
realització de la tasca. 

- Escriure expressions o frases simples que 
responguin a fórmules estereotipades sobre 
activitats habituals, situacions d’aprenentatge 
o necessitats immediates, de les quals se’n 
deriva alguna actuació. 

- Aplicar estratègies de comunicació per
controlar l’encaix entre l’esquema de la tasca i 
l’acció i comprovar si la tasca es desenvolupa 
adequadament. 

 - Aplicar estratègies per aclarir malentesos  i per 
demanar l’adaptació dels discurs als seus 
mitjans lingüístics. 

- Transmetre informació  o idees sobre temes 
abstractes i concrets, comprovar la informació i 
formular preguntes sobre problemes o 
exposar-los de manera força precisa. 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències comunicatives 

 

2.2. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ESPECÍFIQUES  

2.2.7. MEDIACIÓ 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 

A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 

Primera fase 

- Trobar en la llengua que està aprenent 
significats equivalents a paraules que coneix 
en una altra llengua en lèxics amb suport 
visual. 

- Utilitzar el llenguatge no verbal (gestos, 
expressions...) per explicar significats durant 
la comunicació. 

- Buscar informació en diferents suports 
(deducció de significats, diccionaris...) per 
trobar en la llengua que està aprenent 
significats equivalents a paraules que coneix en 
una altra llengua. 

- Aplicar estratègies de mediació per a 
l’explicació de significats mitjançant la 
col·laboració entre iguals i la interacció entre 
parlants de diferents status. 

- Buscar informació en diferents suports 
(diccionaris, col·laboració entre iguals, 
deducció de significats...) per trobar en la 
llengua que està aprenent significats 
equivalents a paraules que coneix en una altra 
llengua o per omplir buits de comprensió.  

Segona fase 

- Trobar en la llengua que està aprenent 
significats equivalents a paraules que coneix 
en una altra llengua en lèxics amb suport 
visual. 

- Interpretar el llenguatge no verbal per 
explicar significats durant la comunicació, 
tenint en compte les semblances i les 
diferències que existeixen entre les diferents 
cultures en l’ús d’aquest llenguatge. 

- Aplicar estratègies de reparació (deducció de 
significats, diccionaris...) per completar els 
buits de comprensió. 

- Aplicar estratègies de mediació entre el text 
escrit i l’oral mitjançant la  col·laboració entre 
iguals i la interacció en situacions
d’aprenentatge entre parlants de diferents 
status. 

 - Planificar i anticipar recursos per omplir buits 
de comprensió. 

- Buscar informació en diferents suports 
(diccionaris, col·laboració entre iguals, 
deducció de significats...) per trobar en la 
llengua que està aprenent les paraules per 
explicar els conceptes que coneix o que formen 
part dels nous aprenentatges. 

- Aplicar estratègies per reformular els 
missatges per tal de fer-los més entenedors.  
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències socials i interculturals 

 
 
 
 

2.3. COMPETÈNCIES SOCIALS I INTERCULTURALS  

USUARI BÀSIC A1 (NIVELL INICIAL)  A2 (NIVELL BÀSIC) 

USUARI INDEPENDENT B1 (NIVELL LLINDAR) 

2.3.1. IDENTIFICAR LES RELACIONS ENTRE LES CULTURES (SEMBLANCES I DIFERÈNCIES DISTINTIVES)  I VALORAR LA 
INTERCULTURALITAT COM UN VALOR I UNA RIQUESA 

Primera fase Segona fase 

- Identificar i manifestar interès per la diversitat cultural. 
- Ser conscient de l’existència de diferències culturals a partir de les 

comparacions entre les cultures presents en l’entorn escolar i social, 
distingint les diferències conceptuals d’aquelles que són més formals. 

- Desenvolupar actituds de respecte i reconeixement per la diversitat 
cultural en el marc de la convivència escolar i en altres àmbits propers 
a la realitat dels alumnes. 

- Identificar i reflexionar sobre la diversitat cultural com a fet social per 
tal de tenir elements que serveixen de base per superar els estereotips 
i els prejudicis culturals. 

- Ser conscient  de l’existència de cultures diferents a partir de les 
relacions que es poden  establir entre les cultures presents en  l’entorn 
escolar i social. 

- Reflexionar sobre les categories culturals que es manifesten en l’entorn 
més proper als alumnes. 

2.3.2. DESENVOLUPAR ACTITUDS D’EMPATIA EN LES RELACIONS AMB ELS ALTRES. 
Primera fase Segona fase 

 
- Compartir les experiències relacionades amb les vivències personals i 

les que tenen com a marc l’entorn més proper (escolar i social). 
- Col·laborar en el reconeixement de les diferents cultures en l’àmbit 

escolar mitjançant la comparació entre aquells aspectes o situacions 
que poden ser equivalents en les diferents cultures i que formen part 
de les vivències i del desenvolupament personal i afectiu dels alumnes. 

 

- Desenvolupar l’interès per compartir coneixements i experiències 
personals i culturals mitjançant les vivències de persones properes. 

- Col·laborar a fer present en l’àmbit escolar la presència de diferents 
cultures, tant en els seus aspectes més lligats a l’experiència 
immediata dels alumnes com en aquells més conceptuals o abstractes. 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències socials i interculturals 

2.3.3. CONÈIXER I APRECIAR L’ESPECIFITAT SOCIOCULTURAL I LINGÜÍSITCA  DE LA SOCIETAT D’ACOLLIDA. 
Primera fase Segona fase 

- Familiaritzar-se amb les fórmules bàsiques de relació i amb 
l’organització de la societat d’acollida. 

- Conèixer els referents culturals de la societat d’acollida, especialment 
aquells que tenen una presència vivencial en l’àmbit escolar (festes, 
celebracions, sortides a llocs i monuments emblemàtics...) per tal 
d’entendre el nou entorn i participar-hi. 

- Conèixer i valorar la riquesa i l’especificitat cultural i lingüística de la 
societat catalana. 

- Conèixer i respectar els valors democràtics i els drets de les persones 
que són la base de la nostra convivència. 

- Aplicar les fórmules de relació de l’organització social de la societat 
d’acollida. 

- Fer un ús del llenguatge no discriminatori i respectuós amb les 
diferències, 

- Conèixer els referents culturals i els principis científics i tecnològics de 
la societat d’acollida, especialment aquells que tenen a veure amb els 
aprenentatges curriculars (coneixement del medi social i natural, 
llengua i literatura, educació per al desenvolupament personal i la 
ciutadania...), com a mitjà per entendre el nou entorn social i 
participar, segons les seves possibilitats, en la nova comunitat. 

- Reflexionar participativament sobre la riquesa i l’especificitat cultural i 
lingüística de la societat catalana. 

- Aprofundir en el coneixement i reflexionar participativament sobre els 
valors democràtics i els drets de les persones que són la base de la 
nostra convivència. 

 
 

2.3.4. ESTABLIR ELS INTERCANVIS COMUNICATIUS SEGUINT LES NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA. 
Primera fase Segona fase 

 
- Conèixer i respectar les normes i les convencions que regeixen la vida 

social, incloent-hi les que afecten els centres educatius. 
- Identificar les possibles situacions de conflicte que es puguin produir 

en la convivència social i, especialment, l’escolar a causa de les 
diferències culturals explícites o implícites i valorar el diàleg com la 
millor manera per solucionar-les. 

 
 
 

 
- Participar activament en la vida social i escolar, seguint les normes i 

els principis que la regeixen. 
- Desenvolupar actituds de reflexió i diàleg per fer front a les possibles 

situacions de discrepància o conflicte  que es puguin produir en el 
marc de la convivència social i, especialment, de l’escolar, relacionades 
amb les diferències culturals explícites o implícites o amb altres 
qüestions i que afectin la vida diària. 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 

Competències socials i interculturals 

2.3.5.DESENVOLUPAR LA COMPETÈNCIA PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 
Primera fase Segona fase 

- Identificar les dificultats lingüístiques i culturals per comunicar-se 
entre persones de procedències diferents i els recursos lingüístics i no 
lingüístics per superar-les. 

- Desenvolupar la percepció que l’aprenentatge de la nova llengua es 
relaciona amb la nova experiència cultural i que és un enriquiment per 
a l’aprenent. 

- Desenvolupar la sensibilitat cultural que permeti utilitzar les 
estratègies adequades per establir contacte amb persones d’altres 
cultures i superar les relacions estereotipades.  

- Incorporar l’aprenentatge de la nova llengua al bagatge personal i 
cultural, de manera que es pugui integrar en un marc general  i no 
s’interpreti com una amenaça per a un sistema cultural i lingüístic ja 
establert. 

2.3.6. REFLEXIONAR AMB UNA ACTITUD CRÍTICA SOBRE LES MANIFESTACIONS SOCIALS I CULTURALS DEL MÓN. 

Primera fase Segona fase 

- Identificar i verbalitzar  possibles malentesos o conflictes culturals i 
socials a partir de narracions senzilles reals o imaginàries. 

- Donar, a partir de relats o casos concrets, el seu punt de vista sobre 
conflictes que provinguin de diferències socials i culturals (reals o 
percebudes). 

- Identificar i verbalitzar possibles malentesos o conflictes culturals en 
l’entorn més immediat que presentin una certa complexitat. 

- Donar el seu punt de vista sobre conflictes socials i culturals d’una 
certa complexitat. 

- Aplicar estratègies de reflexió i mediació per a la resolució dels 
conflictes que provinguin de diferències socials i culturals (reals o 
percebudes). 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 
Competència estratègica d’aprenentatge 

 

 

2.4. COMPETÈNCIA ESTRATÈGICA D’APRENENTATGE 

USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT 
A1 (NIVELL INICIAL) A2 (NIVELL BÀSIC) B1 (NIVELL LLINDAR) 

2.4.1. DESENVOLUPAR HABILITATS PER A L’ESTUDI 

Primera fase Segona fase 
- Utilitzar eficaçment les oportunitats d’aprenentatge que creen les 

situacions d’ensenyament. 
- Identificar i  aplicar recursos lingüístics i no lingüístics que es poden 

utilitzar en el procés d’aprenentatge de la llengua, sempre que aquests 
siguin adequats a l’edat i al nivell d’aprenentatge de l’aprenent i que 
siguin introduïts pels docents. 

- Cooperar en el desenvolupament de les activitats d’aprenentatge, tant 
si són individuals com en grup. 

- Desenvolupar actituds i hàbits que afavoreixin l’aprenentatge. 

- Aprendre de manera eficaç (tant des del punt de vista lingüístic com 
sociocultural) aprofitant les situacions d’aprenentatge i els actes de 
comunicació, especialment els que es produeixen en l’àmbit escolar. 

- Utilitzar els recursos didàctics i no didàctics que es poden utilitzar en el 
procés d’aprenentatge i d’autoaprenentatge de la llengua. 

- Identificar el propi estil d’aprenentatge (punts febles i punts forts). 
- Desenvolupar una actitud que permeti treure el màxim rendiment de 

les activitats de foment de l’autoaprenetatge que es plantegin durant 
el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

2.4.2. DESENVOLUPAR ESTRATÈGIES DE DESCOBRIMENT I ANÀLISI  

Primera fase Segona fase 

- Aplicar les habilitats i les competències que li permetin integrar-se en 
un nou entorn, especialment en l’àmbit escolar. 

- Mobilitzar les competències que li permetin resoldre les situacions 
d’aprenentatge. 

- Utilitzar les noves tecnologies en situacions d’aprenentatge. 
- Distingir els elements que conformen una informació determinada 

segons la seva importància i identificar com estan organitzats. 

- Utilitzar la llengua objecte d’aprenentatge per trobar, comprendre i 
transmetre informació, especialment aquelles que fan referència als 
aprenentatges curriculars. 

- Fer un ús adequat  del coneixement de les noves tecnologies en els 
processos d’aprenentatge. 

- Identificar el valor dels elements de la informació que rep segons la 
seva importància, entendre com estan articulats i organitzats aquests 
elements i aplicar estratègies que permetin  ampliar i complementar la 
informació a partir d’altres fonts o de contribucions pròpies. 
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OBJECTIUS GENERALS PER ALS NIVELLS DE REFERÈNCIA  
A1, A2 I B1 PER A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA 
Competència estratègica d’aprenentatge 

 

2.4.3. DESENVOLUPAR ACTITUDS POSITIVES EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA 

Primera fase Segona fase 

- Desenvolupar interès per l’aprenentatge de la llengua. 
- Valorar l’assoliment de la competència comunicativa com a un mitjà 

per poder participar en la societat d’acollida. 
- Adquirir seguretat i desenvolupar l’autoestima en relació amb els 

processos i situacions d’aprenentatge i d’ús de la llengua.  

- Desenvolupar interès per l’aprenentatge de la llengua i per la reflexió 
sobre els elements lingüístics i comunicatius que formen part d’aquest 
aprenentatge. 

- Valorar l’assoliment de la competència comunicativa com a un mitjà 
per participar activament en la societat d’acollida. 

- Reconèixer i regular els factors emocionals que afecten els processos i 
situacions d’aprenentatge i d’ús de la llengua. 
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