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Les competències de l’àmbit lingüístic

� Estan vinculades a les àrees de llengua amb un clar caire transversal

� L’àmbit lingüístic és una eina imprescindible per a totes les àrees

� Calen acords de centre en referència als continguts, a la metodologia i a 
l’avaluació

� S’ha tingut molt en compte l’adquisició i la pràctica dels processos 
comunicatius

� S’identifiquen els continguts clau , imprescindibles, que es relacionen amb les 
competències

� En la seva adquisició gradual s’ha tingut en compte el grau d’autonomia de 
l’alumnat, la complexitat dels textos i dels processos i els suports o les ajudes 
que s’ofereixen a l’alumne
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Competències 

bàsiques 

Àmbit lingüístic 

Primària

Comprensió lectora

Expressió escrita

Comunicació oral

Plurilingüe

i intercultural

1.Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i escolars en diferents formats i suports

3.Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el 
component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals.

2.Emprar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el 
contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.

4.Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement 
propi

5. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari..

10. Interactuar en situacions on intervé més d’un interlocutor, utilitzant estratègies que 
afavoreixin la comunicació oral

11. Llegir obres i conèixer alguns autors/es significatius de la literatura catalana, 
castellana i universal.

13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana, i mostrar 
interès per l’ús de la llengua catalana..

Literària

6. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de 
text, a les intencions i al destinatari.

7. Revisar el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la 
situació comunicativa

8. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

9. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.

14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, de l’Estat espanyol, 
d’Europa i del món

12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions
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Plurilingüe i intercultural

1- Fluïdesa

2- Estratègies

3- Estructura

4- Informació

5- Planificar

6- Produir 

7- Revisar

8- Escoltar

9- Parlar

10- Conversar

11- Lectura

12- Creació

13- Comunitat

14- Diversitat

Comprensió lectora

Expressió escrita

Comunicació oral

Literària

Dimensions i competències: paraules clau
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La dimensió de comprensió lectora

1. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en 
diferents formats i suports.

2. Emprar estratègies de comprensió per obtenir 
informació, interpretar i valorar el contingut d’acord 
amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de 
la lectura.

3. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format 
de cada gènere textual i el component semàntic de les 
paraules i de les estructures morfosintàctiques més 
habituals.

4. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la 
informació per adquirir coneixement propi.

Comprensió
lectora

Seguiment de  la competència 3 
al llarg del document
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La gradació de la competència 3

� 1 Identificar el tipus de text per poder planificar el tipus de lectura. Analitzar 
l’estructura de paraules o expressions del vocabulari usual per deduir-ne el 
significat i interpretar el significat dels connectors més freqüents i les 
estructures morfosintàctiques bàsiques.

� 2 Utilitzar l’estructura interna dels textos per inte rpretar-los analíticament i 
també de manera global. Deduir el significat de paraules o expressions i 
interpretar el significat de les estructures morfosintàctiques bàsiques .

� 3 Utilitzar les característiques lingüístiques especí fiques de cada tipus de 
text per interpretar-los de manera analítica i global. Interpretar el significat del 
lèxic i de les estructures morfosintàctiques .

(En blau els aspectes relacionats amb la tipologia textual)

“ Cada competència s’ha graduat en tres nivells de co nsecució, que van des de 
l’assoliment fins a l’excel·lència en la competènci a.”



777

Continguts clau de la competència 3

� Tipologia textual: característiques d’organització interna (analògica i digital) i 

lingüístiques (lèxic, morfologia i sintaxi: vocabulari, funcions dels verbs, dels

determinants, dels noms, dels pronoms...). 

� Lèxic: vocabulari usual i específic

� Component semàntic de la llengua: comparació, derivació, composició, sentit 

figurat...

� Els connectors que enllacen oracions 

� Els signes de puntuació que organitzen el text en paràgrafs, que marquen el 

final de l’oració o que organitzen els elements de la frase.

� Estratègies de cerca: paraules clau, sinònims...

� Fonts d’informació. Suport paper i  digital

� Lectura silenciosa
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Taula de continguts clau

L’annex 1 al final del document 

exemplifica la relació entre continguts clau 

i competències
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Les orientacions metodològiques de la competència 3

� Utilitzar situacions comunicatives reals: (revistes i blogs de centre, 
correspondències escolars, festes populars...)

� Treballar amb textos de tipologia diversa (narratius, instructius, informatius...)
� Observar les característiques formals, morfosintàctiques, semàntiques... dels 

textos
� Activar els coneixements previs sobre l’estructura dels textos

� Revisar l’adequació dels textos produïts pels alumnes al gènere textual

� Realitzar activitats de comprensió
� Abans de la lectura

� Durant de la lectura

� Després de la lectura

� Utilitzar referents d’aula i plantilles sobre els gèneres textuals
� ...
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Una activitat de comprensió lectora

Aplicació de Recursos al Currículum ARC 
http://apliense.xtec.cat/arc/node/18666

Una activitat de comprensió
lectora

amb criteris competencials 

basats en la tipologia textual



11

La seqüència didàctica (1)

Activitat de modelatge

a partir d’un text instructiu
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La seqüència didàctica (2)

...(dins d’un projecte de jocs del món) 

� Comentar l’estructura de la pàgina web

� Recordar l’estructura dels textos instructius: els títols, els subtítols, els apartats, 

les marques d’ordre

� Recordar les característiques dels textos instructius: la precisió en les 

explicacions, l’ús de verbs en imperatiu, l’ús de codis gràfics o simbòlics

� Anticipació del lèxic específic

� Modelatge de deducció de paraules pel context...

� La lectura silenciosa

� ...
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Una activitat transversal

Activitat: 

Juguem amb webs

c. 1. Llegir amb fluïdesa...

c. 2. Emprar estratègies de 
comprensió...

c. 3. Utilitzar l’estructura i el 
format del text...

c. 5. Planificar l’escrit...

c. 6. Produir textos de tipologia 
diversa...

c. 14. Conèixer i valorar la 
diversitat lingüística i 
cultural...

Comprensió
lectora

Expressió
escrita

Dimensió
plurilingüe
i intercultural

c. 7. Revisar el text...

Una selecció de les 
competències que es 
relacionen amb 
l’activitat
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L’avaluació de la competència 3: orientacions

Orientacions per a l’avaluació final de la competència

� Observar l’alumne quan llegeix

� Intervenir formulant preguntes
� Demanar a l’alumne que expliciti el procediment que segueix per aconseguir la 

comprensió
� No cal avaluar tots els continguts en la mateixa lectura

� Inferències lèxiques

� Manteniment d’un referent
� ...

� Avaluar no tant els coneixements sobre semàntica o gramàtica sinó l’aplicació
d’aquests coneixements a l’hora de comprendre un text
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L’avaluació de la competència 3: indicadors

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Reconeix els 
gèneres textuals 
bàsics

Identifica les 
diferents parts del 
text tenint en compte 
el gènere al qual 
pertany

Anticipa el contingut 
del text a partir del 
coneixement que té
del gènere textual

Disposa d’un repertori 
lèxic suficient per 
entendre un text

Disposa d’un bon 
repertori lèxic

Dedueix el significat 
de les paraules o 
expressions del 
vocabulari usual

Dedueix el significat 
de les paraules 
analitzant-ne 
l’estructura i establint 
relacions entre elles

Reconeix paraules 
que permeten 
mantenir els referents 
(sinònims, 
hiperònims...)

Relaciona el pronom 
amb el seu antecedent 
quan aquest és proper

Relaciona el pronom 
amb el seu antecedent

... ... ...
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Útils per compartir

criteris d’avaluació

amb els alumnes



161616

Exemple d’activitat d’avaluació

� Identificar el tipus de text i les parts més rellevants. 

� Deduir el significat de paraules per la seva estructura o a partir del context. 
� Relacionar paraules amb els seus referents. 

� Identificar lèxic bàsic/específic. 

� Establir relacions entre frases a partir del valor semàntic dels connectors.

Lectura d’un text informatiu 

inserit en una pàgina web
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Nivells d’avaluació

� Nivell 1 L’alumne reconeix que es tracta d’un text informatiu i hi distingeix les 
parts més significatives del text principal (parla dels volcans i que es farà un 
congrés sobre aquest tema). Dedueix el significat d’alguna paraula. Reconeix 
algunes paraules del lèxic específic. Reconeix hiperònims (aquesta ciutat es 
refereix a Olot). Dedueix el significat de volcànica i inactiu a partir de l’estructura 
de la paraula.

� Nivell 2 L’alumne distingeix totes les parts del text, però no hi estableix
relacions. Dedueix el significat de la majoria de paraules. Coneix la majoria de 
vocabulari que fa referència al tema. Dedueix el significat de quarantena i 
eruptius a partir de l’estructura de la paraula.

� Nivell 3 L’alumne distingeix l’estructura de la pàgina i és capaç de dir quina 
informació aporta cadascuna de les parts. Dedueix el significat de les paraules 
que no coneix utilitzant diversitat d’estratègies (informació del context, 
estructura de la paraula, coneixements previs...). Coneix el vocabulari que fa 
referència al tema. Comprèn el valor semàntic dels pronoms .


