
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

CURRÍCULUM 
ÀMBIT LINGÜÍSTIC: 

 
LLENGUA ANGLESA



 

 

 

ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

Competències 
1. Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre textos senzills o adaptats a la vida quotidiana , dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar.  
2. Utilitzar els trets visuals, discursius i lingüístic bàsics d’un text d’estructura clara per comprendre’l. 
3. Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos. 
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CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

1. Reconeixement de mots 
més rellevants dels contes i 
cançons mitjançant flashcards. 

2.  Associació de la grafia amb 
el pictograma: colours, 
numbers 1 to 10. 

3. Reconeixement dels 
principals sons de les lletres 
en llengua anglesa i grups de 
sons per a la lectura de 
paraules. 

4. Lectura de paraules 
senzilles. 

5. Introducció als contes i 
altres textos narratius amb 
moltes imatges. 

6. Ús de diccionaris amb 
imatges. 

1. Reconeixement de mots 
més rellevants dels contes i 
cançons mitjançant flashcards 
i resseguint l’escriptura. 

2.  Associació de la grafia amb 
el pictograma: numbers 1 to 
20, weather, 

3. Lectura, lletreja i 
comprensió de paraules d’ús 
freqüent i oracions  i textos 
molt senzills. 

4. Maneig de contes i altres 
textos narratius amb alt 
contingut visual. 

5. Estratègies de recolzament 
a la lectura: context visual, 
coneixement previ del tema. 

6. Lectures de paraules i 
oracions senzilles.   

7. Ús de diccionaris d’imatges i 
de les tecnologies  de la 
informació i de la comunicació 
com element de consulta i 
d’aprenentatges. 

1. Iniciar l’ús del diccionari. 

2. Aplicar estratègies 
bàsiques per la comprensió 
del textos: what, who, when, 
where, why. 

3. Aprendre a identificar els 
personatges.  

4. Lectura correcta i 
comprensió del vocabulari 
clau de l’ús freqüent.   

5. Lectura i comprensió de 
missatges i textos senzills i 
variats. 

6.  Lectura de contes i altres 
tipus de llibres o textos. 

7. Aplicació d’estratègies 
bàsiques de lectura: Context, 
coneixement previ, 
identificació d’informació 
bàsica. 

8. Ús de diccionaris i de les 
tecnologies de la informació i 
la comunicació com mitjà de 
consulta i aprenentatge. 

 

 

1. Lectura correcta i 
comprensió de vocabulari clau 
d’ús freqüent. 

2. Comprensió de les idees 
clau de textos senzills i variats. 

3. Comprensió de les idees 
essencials de contes i altres 
textos narratius. 

4. Estratègies bàsiques de 
lectura: deducció del significat 
de paraules i oracions noves 
pel context, coneixement 
previ del tema, identificació 
d’informació bàsica, etc. 

5. Lectura de textos i treballs 
realitzats pel propi alumne. 

6. Ús de diccionaris, glossaris i 
de les tecnologies de la 
informació i la comunicació 
com mitja de consulta i 
aprenentatge. 

1. Lectura correcta i 
comprensió de paraules 
clau i oracions habituals. 

2. Compressió de textos 
diversos. 

3. Comprensió de les idees 
essencials i identificació dels 
personatges principals en 
contes i altres textos 
narratius. 

4. Estratègies de lectura: 
obtenció de la lectura global 
d’un text,... 

5. Lectura de textos i treballs 
realitzats pel propi alumne. 

6. Ús de diccionaris, glossaris i 
de les tecnologies de la 
informació i la comunicació 
com mitjà de consulta i 
aprenentatge. 

1.Lectura correcta i 
comprensió de paraules clau i 
oracions habituals. 

2.Compressió de textos 
diversos i de la seva finalitat 
dels mateixos. 

3.Comprensió de les idees 
essencials i identificació dels 
personatges principals en 
contes i altres textos 
narratius. 

4.Estratègies de lectura: 
context, coneixement previ, 
identificació de la informació 
bàsica i deducció del significat 
de les paraules i oracions 
noves pel context. 

5.Lectura de textos i treballs 
realitzats pel propi alumne. 

6.Ús del diccionari, glossaris, i 
tecnologies de la informació i 
la comunicació com a mitjà de 
consulta i aprenentatge. 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

1. Captar el missatge global de les produccions orals amb 
suport visual i no visual més treballades a l’aula. 
2. Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma 
escrita i usar-les oralment. 
3. Reconèixer i comprendre paraules i expressions escrites 
més treballades a l’aula. 
4. Escriure paraules, expressions conegudes i frases a 
partir de models i amb una finalitat específica. 
5. Reproduir oralment textos literaris senzills memoritzats 
amb la utilització d’imatges. 
 
 

1. Captar el sentit global de missatges escrits sobre temes 
familiars, coneguts i d’interès. 
2. Extreure informació de textos escrits lligats a temes 
coneguts i amb una finalitat comunicativa concreta. 
3. Escriure frases i textos curts significatius en situacions 
quotidianes i escolars a partir de models amb una finalitat 
determinada i amb un format establert, tant en suport 
paper com digital. 
4. Reproduir oralment poemes, cançons o breus textos 
dramàtics atenent a la pronunciació, ritme, entonació. 
5. Mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre 
les situacions d’aprenentatge. 
6. Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics 
que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o 
sexistes. 
 

1. Captar el missatge global i específic de produccions i 
interaccions orals variades procedents de diferents 
contextos relacionats amb els alumnes i el seu entorn més 
proper. 
2. Fer petites exposicions orals individuals o en grup de 
temes relacionats amb les diferents àrees del 
coneixement. 
3. Comprendre el sentit global i la informació específica 
de textos escrits de tipologia diversa i en diferents suports 
i formats. 
4. Elaborar textos escrits senzills tant en suport paper com 
digital segons un model i tenint en compte el destinatari, 
el tipus de text i la finalitat comunicativa. 
5. Mostrar cura i interès per les produccions escrites així 
com dels elements que en són propis (correcció, 
planificació, contextualització, revisió). 
6. Reproduir oralment poemes, cançons o breus textos 
dramàtics atenent a la pronunciació, ritme, entonació. 
7. Comprendre poemes, cançons, llegendes, refranys o 
dites escrits. 
8. Valorar la llengua estrangera com a instrument de 
comunicació amb altres persones i cultures, interessant-
se per les produccions tradicionals i actuals en llengua 
estrangera. 
9. Actitud de respecte cap a les persones que parlen altres 
llengües i interès per comprendre-les. 
10. Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb 
els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, sexistes, 
religiosos i classistes. 
 

 

  



 

 
 

ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

Competències 
1. Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals senzills o adaptats a la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar. 

2. Planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la situació comunicativa 

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals bàsiques. 
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CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

1. Comprensió de 
missatges quotidians i 
missatges d’ús d’aula: 
look, colour, circle. 
2. Vocabulary: greetings, 
date, weather, seasons, 
colours, numbersfrom 1 
to 10, clothes, body, 
farm animals, classroom 
objects, alphabet. 
3.  Reproducció de 
missatges quotidians: 
Can I go to thetoilet?, 
Can I drinkwater? 
4. Reproducció de textos 
de cançons simples 
relacionades amb 
colours, numbersand 
festivals . Cançons TPR 
projectada. 
5. Respondre 
adequadament a 
preguntes bàsiques 
d’informació personal: - 
What’syourname? – 
Howareyou?  
6. Produir missatges 
quotidians de salutació i 
comiat: Hello, Good 
Morning, Bye-bye.. 

1. Comprensió de 
missatges quotidians i 
missatges d’ús d’aula: 
colour, match, draw, 
copy. 
2. Vocabulary: greetings, 
date, weather, seasons, 
colours, numbersfrom 1 
to 20, clothes, body, 
farm animals, classroom 
objects. 
3. Reproducció de textos 
de cançons simples 
relacionades amb els 
dies de la setmana, el 
temps, numbers, 
festivals i chants. 
Cançons TPR projectada. 
4. Respondre 
adequadament a 
preguntes bàsiques 
d’informació personal: - 
What’syourname?, - 
Howareyou?, - Howold 
areyou?. 
5. Produir missatges 
quotidians de salutació i 
comiat: : Hello, Good 
Morning, Bye-bye.. 
 

1. Vocabulary: greetings, 
date, weather, seasons, 
numbersfrom 1 to 50, 
food, sports, subjets, 
timetable, watercycle. 
2. Reproducció de 
missatges d’ús d’aula: 
read, write, cross, tick. 
3. Reproducció de textos 
de cançons senzilles 
relacionades amb food, 
sportsand festivals. 
Cançons TPR projectades 
amb lyrics. 
4. Respondre 
adequadament a 
preguntes bàsiques 
d’informació personal: 
How do youfeeltoday?.. 
5. Produir frases senzilles 
basant-se en un model. 
6.  Produir missatges 
quotidians de salutació i 
comiat i missatges d’ús 
d’aula. 
 
 

1. Vocabulary: greetings, 
date, weather, seasons, 
numbersfrom 1 to 100, 
ordinal numbers, 
actions, time, parts of 
thehouse, places in a 
city. 
2. Reproducció de 
missatges d’ús d’aula: 
read, write, cross, tick 
underline, highline, 
complete . 
3. Reproducció de textos 
de cançons relacionades 
amb actions, festivals, 
chants. Cançons TPR 
projectades amb lyrics. 
4. Respondre 
adequadament a 
preguntes bàsiques 
d’informació personal: 
Where do youlive?. 
5. Produir frases senzilles 
basant-se en un model. 
6. Produir missatges 
quotidians de salutació i 
comiat i missatges d’ús 
d’aula. 

1. Vocabulary: shops in a 
city, leisuretime, 
transports, actions, 
time. 
2. Reproducció de 
missatges d’ús d’aula: 
highline, write . 
3. Reproducció de textos 
de cançons projectades 
amb lyrics. 
4.  Respondre 
adequadament a 
preguntes bàsiques 
d’informació personal: 
Myfamilyandlikes: I’ve 
onesister,...I like.... 
5. Produir frases senzilles 
o basant-se en un 
model. 
6. Produir missatges 
quotidians de salutació i 
comiat: Seeyou 
tomorrow!. 

1. Vocabulary: The Solar 
System, atthe 
restaurant, family, good 
habits. 
2. Reproducció de 
missatges d’ús d’aula: fill 
in . 
3. Reproducció de textos 
de cançons amb lyrics i 
del seu interès. 
4. Presentar-se 
correctament i de 
manera completa. 
5. Produir frases sense 
model. 
6. Produir missatges 
quotidians de salutació i 
comiat ( apropiats al 
moment). 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

1. Captar el missatge global de les produccions orals amb 
suport visual i no visual més treballades a l’aula. 

 

2. Entendre i participar activament de les interaccions 
orals treballades. 

 

3. Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma 
escrita i usar-les oralment. 

 

4. Reproduir textos orals tenint en compte l’entonació, el 
ritme, i l’entonació segons el model ofert. 

1. Captar el missatge global i específic de les produccions i 
interaccions orals més habituals que es produeixen a 
l’aula. 

 

2. Emprar oralment la llengua estrangera en situacions 
pròpies d’aula. 

 

3. Produir textos orals seguint un model i atenent a la 
pronunciació, ritme, entonació per explicar fets i 
conceptes relacionats amb un mateix i el món que 
l’envolta o per transmetre informació d’altres àrees 
curriculars. 
 

1. Captar el missatge global i específic de produccions i 
interaccions orals variades procedents de diferents 
contextos relacionats amb els alumnes i el seu entorn més 
proper. 

 

2. Expressar-se amb certa fluïdesa en les produccions i 
interaccions orals més habituals en l’àmbit escolar i 
personal. 

 

3. Participar amb naturalitat en les interaccions orals (fer 
preguntes, demanar aclariments o disculpes, donar les 
gràcies) i mostrar interès en les produccions orals  pròpies 
i respecte per les produccions orals dels altres. 

 

4. Emprar la llengua estrangera amb correcció tenint en 
compte l’entonació, el ritme i les estructures pròpies per 
transmetre informacions diverses d’acord amb una 
finalitat comunicativa i emprant els recursos disponibles. 

 

5. Fer petites exposicions orals individuals o en grup de 
temes relacionats amb les diferents àrees de 
coneixement. 

 

  



 

 
 
 
ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

Competències 
1. Planificar textos senzills a partir de la identificació dels elements més rellevants de la situació comunicativa. 

2.Produir textos senzills amb adequació a la situació comunicativa i amb ajut de suports.  

3. Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació comunicativa amb l’ajut de suports específics. 
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CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

1. Copiar paraules a 
partir de produccions 
orals i seguint un 
model.  
 
 
 
 
 

1. Copiar paraules a 
partir de produccions 
orals i seguint un 
model treballat 
oralment. 
2. Escriure paraules 
treballades oralment 
amb i sense model.  
3. Reconeixement dels 
signes ortogràfics 
bàsics (capital 
lettersand dots). 
 
 

1. Escriure salutacions. 
2. Produir frases senzilles 
seguint un model. 
3. Reconeixement dels 
signes ortogràfics bàsics 
(capital lettersand dots). 
 

1. Escriure paraules 
conegudes i d’ús freqüent 
associant grafia, 
pronunciació i significat. 
2. Escriure informació 
personal.  
3. Produir frases senzilles 
amb i sense model 
relacionats amb situacions 
de la vida quotidiana, 
utilitzant el diccionari com 
a suport.  
4.Incorporar els punts i 
final en les frases com a 
signe de puntuació 
important i reconeixement 
de l’apòstrof. 

1. Escriure paraules conegudes i 
d’ús freqüent respectant 
l’ortografia. 
2. Coneixement dels signes 
ortogràfics bàsics i la seva norma 
d’ús (apòstrof, “I” en majúscula). 
3. Associar grafia, pronunciació i 
significat de les paraules, frases i 
expressions treballades a classe.  
4. Escriure un text senzill de 
manera lliure basant-se en un 
model i utilitzant el diccionari o els 
recursos TAC com a suport.  
5. Corregir els errors en les 
paraules més habituals. 

1. Produir un text breu 
relacionat amb situacions de 
la vida quotidiana utilitzant 
un diccionari com a suport.  
2. Escriure texts utilitzant 
vocabulari, formes i 
estructures bàsiques pròpies 
de la llengua anglesa 
(contraccions). 
3. Escriure texts utilitzant 
connectors bàsics: and, but, 

then, because... 

4. Escriure texts utilitzant 
diferents formes verbals 

(present, passat i futur). 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

1. Reconèixer mots en la seva forma escrita i 
usar-les oralment. 
2. Reconèixer  i comprendre paraules  i 
expressions escrites més treballades a l’aula 
 

1. Escriure paraules, expressions conegudes i frases a 
partir de models i amb una finalitat específica. 
2. Escriure textos breus de diferent tipologia a mà i amb 
ordinador aplicant-hi els coneixements ortogràfic i 
textuals treballats.  
3. Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la puntuació. 
4. Valorar els avenços en escriptura i tenir consciència de 
les mancances.  
5. Mostrar seguretat en l’ortografia de base 
6. Comprendre que la llengua és un instrument de 
comunicació. 

1. Elaborar textos escrits senzill tant en suport paper com digital 
segons un model i tenint en compte el destinatari, el tipus de text i 
la finalitat comunicativa. 
2. Mostrar cura i interès per les produccions escrites així com dels 
elements que en són propis ( correcció, planificació, 
contextualització i revisió).  
3. Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per 
aprendre i apropar-se a altres cultures i mostrar respecte per totes. 
 



 

 

 
ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

Dimensió literària 

Competències 
1. Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o autèntics, adequats a l’edat. 

2. Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per gaudir-ne i fomentar el gaudi dels altres. 
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CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

1. Reproducció oral de   textos 

literaris seleccionats de 

diferents tipologies (chant, 

poem, song). 

2.Comprensió de textos 

literaris senzills d’estructura 

repetitiva (contes, poemes, 

cançons...), preferiblement 

amb suport d’àudio i/o vídeo. 

3. Dramatització de fragments 

seleccionats de contes i altres 

textos literaris senzills 

d’estructura repetitiva. 

4. Identificació d’algun dels 

elements fonamentals d’un 

relat curt: el personatge 

principal. 

5. Coneixement el 

funcionament bàsic de la 

biblioteca de l’aula d’anglès. 

6. Utilització de la biblioteca 

de l’aula d’anglès per a la 

cerca de textos literaris 

d’interès propi de tot tipus i 

format (àlbums il·lustrats, 

còmics, contes ...). 

7. Mostra d’interès per la 

lectura en general a través de 

la visualització de llibres 

adequats a l’edat. 

 
 
 

1. Reproducció oral de   textos 

literaris seleccionats de 

diferents tipologies (chant, 

poem, song). 

2. Comprensió de textos 

literaris senzills d’estructura 

repetitiva (contes, poemes, 

cançons...), preferiblement 

amb suport d’àudio i/o vídeo. 

3. Dramatització de fragments 

seleccionats de contes i altres 

textos literaris senzills 

d’estructura repetitiva. 

4. Identificació d’algun dels 

elements fonamentals d’un 

relat curt: els personatges 

(principal i secundaris). 

5. Coneixement el 

funcionament bàsic de la 

biblioteca de l’aula d’anglès. 

6. Utilització de la biblioteca 

de l’aula d’anglès per a la 

cerca de textos literaris 

d’interès propi de tot tipus i 

format (àlbums il·lustrats, 

còmics, contes ...). 

7. Mostra d’interès per la 

lectura en general a través de 

la visualització de llibres 

adequats a l’edat. 

 

1. Reproducció oral  de   

textos literaris seleccionats de 

diferents tipologies (chant, 

poem, song). 

2. Comprensió de textos 

literaris senzills d’estructura 

repetitiva (contes, poemes, 

cançons...), preferiblement 

amb suport d’àudio i/o vídeo. 

3. Dramatització de fragments 

seleccionats de contes i altres 

textos literaris senzills 

d’estructura repetitiva. 

4. Iniciació a la identificació 

dels elements fonamentals 

d’un relat curt: quins són els 

personatges, on succeeix la 

història, quan es desenvolupa 

la història, quina és la idea 

principal, què succeeix i per 

què succeeix. 

5. Comprensió de textos 

literaris seleccionats,  aplicant 

estratègies específiques per 

aprofundir en el sentit del 

text. 

6. Interpretació del sentit de 

les il·lustracions del text 

literari. 

7. Audició, lectura, 

memorització i recitació de 

textos, poemes, cançons, 

refranys o dites. 

1. Reproducció oral  de   

textos literaris seleccionats de 

diferents tipologies (chant, 

poem, song). 

2. Comprensió de textos 

literaris senzills d’estructura 

repetitiva (contes, poemes, 

cançons...), preferiblement 

amb suport d’àudio i/o vídeo. 

3. Dramatització de fragments 

seleccionats de contes i altres 

textos literaris senzills de 

diversa tipologia. 

4. Iniciació a la identificació 

dels elements fonamentals 

d’un relat curt: quins són els 

personatges, on succeeix la 

història, quan es desenvolupa 

la història, quina és la idea 

principal, què succeeix i per 

què succeeix. 

5. Comprensió de textos 

literaris seleccionats,  aplicant 

estratègies específiques per 

aprofundir en el sentit del 

text. 

6. Interpretació del sentit de 

les il·lustracions del text 

literari com a recurs per a la 

comprensió. 

7. Audició, lectura, 

memorització i recitació de 

textos, poemes, cançons, 

1. Reproducció oral  i escrita 

(lectura) de   textos literaris 

seleccionats de diferents 

tipologies (chant, poem, song). 

2. Comprensió de textos 

literaris senzills de diversa 

tipologia (contes, poemes, 

cançons...), preferiblement 

amb suport d’àudio i/o vídeo. 

3. Dramatització de fragments 

seleccionats de contes i altres 

textos literaris de diversa 

tipologia. 

4. Aprofundiment en la 

identificació dels elements 

fonamentals d’un relat curt: 

quins són els personatges, on 

succeeix la història, quan es 

desenvolupa la història, quina 

és la idea principal, què 

succeeix i per què succeeix. 

5. Iniciació a la descripció dels 
personatges d’un relat curt. 
6. Comprensió de textos 

literaris seleccionats,  aplicant 

estratègies específiques per 

aprofundir en el sentit del 

text. 

7. Audició, lectura, 

memorització i recitació de 

textos, poemes, cançons, 

refranys o dites. 

8. Perfeccionament de  la 

1. Reproducció oral  i escrita 

(lectura) de   textos literaris 

seleccionats de diferents 

tipologies (chant, poem, song). 

2. Comprensió de textos 

literaris senzills de diversa 

tipologia (contes, poemes, 

cançons...), preferiblement 

amb suport d’àudio i/o vídeo. 

3. Dramatització de fragments 

seleccionats de contes i altres 

textos literaris de diversa 

tipologia. 

4. Aprofundiment en  la 

identificació dels elements 

fonamentals d’un relat curt: 

quins són els personatges, on 

succeeix la història, quan es 

desenvolupa la història, quina 

és la idea principal, què 

succeeix i per què succeeix. 

5. Iniciació a la descripció dels 
personatges d’un relat curt. 
6. Comprensió de textos 

literaris seleccionats,  aplicant 

estratègies específiques per 

aprofundir en el sentit del 

text. 

7. Audició, lectura, 

memorització i recitació de 

textos, poemes, cançons, 

refranys o dites. 

8. Perfeccionament de  la 



 

 8. Iniciació a la lectura 

expressiva (pronunciació, to 

de veu, entonació, pauses...) i 

entenedora de textos literaris 

(en veu alta, davant del grup 

classe o asseguts). 

9. Producció de textos literaris 

senzills a partir dels models 

observats i analitzats. 

10. Utilització dels recursos de 

la biblioteca de l’aula d’anglès. 

Consulta del catàleg digital. 

11. Comunicació de les 

preferències literàries 

personals. 

12. Mostra d’interès per la 

lectura i l’escriptura de textos 

literaris senzills. 

refranys o dites. 

Iniciació a la lectura 

expressiva (pronunciació, to 

de veu, entonació, pauses...) i 

entenedora de textos literaris 

(en veu alta, davant del grup 

classe o asseguts). 

8. Producció de textos literaris 

a partir dels models observats 

i analitzats. 

9. Utilització dels recursos de 

la biblioteca de l’aula d’anglès. 

Consulta del catàleg digital. 

10. Comunicació de les 

preferències literàries 

personals. 

11. Mostra d’interès per la 

lectura i l’escriptura de textos 

literaris senzills. 

 

lectura expressiva 

(pronunciació, to de veu, 

entonació, pauses...) i 

entenedora de textos literaris 

(en veu alta, davant del grup 

classe o asseguts). 

9. Producció de textos literaris 

de tipologia diversa partir dels 

models observats i analitzats. 

10. Producció de textos lliures. 

11. Utilització dels recursos de 

la biblioteca de l’aula d’anglès. 

Consulta del catàleg digital. 

12. Comunicació de les 

preferències literàries 

personals. 

13. Mostra d’interès per la 

lectura i l’escriptura de textos 

literaris. 

lectura expressiva 

(pronunciació, to de veu, 

entonació, pauses...) i 

entenedora de textos literaris 

(en veu alta, davant del grup 

classe o asseguts). 

9. Producció de textos literaris 

de tipologia diversa partir dels 

models observats i analitzats. 

10. Producció de textos lliures. 

11. Utilització dels recursos de 

la biblioteca de l’aula d’anglès. 

Consulta del catàleg digital. 

12. Comunicació de les 

preferències literàries 

personals. 

13. Mostra d’interès per la 

lectura i l’escriptura de textos 

literaris. 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

 
1. Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o 
es llegeix un conte, un poema o una cançó. 
2. Mostrar interès per llegir/visualitzar contes en llengua 
anglesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Tenir interès per llegir i comprendre textos literaris 
adequats a la seva edat. 
2. Aplicar estratègies afavoridores del procés de 
comprensió de textos. 
3. Conèixer el funcionament de la biblioteca de l’aula 
d’anglès i fer-ne un bon ús. 
4. Mostrar interès pels diferents tipus de textos 
proposats. 
5. Participar en les dramatitzacions de diferents tipus de 
textos literaris (poemes, cançons, contes...) 
6. Escriure petits textos literaris de diversa tipologia, 
seguint el model treballat i analitzat. 
 
 

 
1. Aplicar a les lectures les estratègies de comprensió 
treballades. 
2. Comprendre textos escrits (tale, song, chant, poem, 
idiom...) i audiovisuals (film, tvprogram...). 
3. Respondre i formular preguntes referides als textos que 
s’han llegit, mostrant comprensió. 
4. Llegir de manera autònoma textos seleccionats de 
diversos formats. 
5. Escriure textos de gèneres diversos i en diferents 
formats (poem, chant, tale, song,...), partint del procés de 
pensar, escriure, elaborar i revisar. 
6. Mostrar comprensió dels llibres de literatura llegits: 
saber explicar com és la trama, els escenaris, qui són els 
protagonistes i com són els protagonistes. 
7. Participar en representacions teatrals. 
8. Gaudir de la lectura de llibres de literatura infantil 
adequats a l’edat. 

 

 



 

 
ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

Competències 1. Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació 

C
o

n
ti

n
gu

ts
 

CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

1. Conèixer les diferents 
llengües que es parlen a 
l’escola, presentant la 
llengua anglesa com una 
d’aquestes. 
 
2.Treballar cançons 
tradicionals angleses 
relacionades amb les 
principals festivitats. 
 
3. Participar en les 
festivitats per conèixer la 
cultura anglesa 
(Halloween, Christmas, 
Easter egg hunt…). 
 
 
 
 
 

1. Conèixer que la llengua 
anglesa s’escriu diferent 
de com sona, a diferència 
del català i/o el castellà. 
 
2. Treballar cançons 
tradicionals angleses 
relacionades amb les 
principals festivitats. 
 
3. Participar en les 
festivitats per conèixer la 
cultura anglesa 
(Halloween, Christmas, 
Easter egg hunt…). 

1. Valorar la necessitat de 
conèixer altres llengües i 
cultures per comunicar-se 
amb altres persones. 
 
2. Treballar les diferències 
entre les diverses cultures 
amb respecte. 
 
3. Treballar cançons, 
poemes i chants 
tradicionals anglesos 
relacionats amb les 
diferents festivitats. 
 
4. Participar en les 
festivitats per conèixer la 
cultura anglesa 
(Halloween, Christmas, 
Easter egg hunt…). 
 
 

1. Valorar la necessitat de 
conèixer altres llengües i 
cultures per comunicar-se 
amb altres persones. 
 
2. Treballar les diferències 
entre les diverses cultures 
amb respecte. 
 
3. Treballar cançons, 
poemes i chants 
tradicionals anglesos 
relacionats amb les 
diferents festivitats. 
 
4. Participar en les 
festivitats per conèixer la 
cultura anglesa 
(Halloween, Christmas, 
Easter egg hunt…). 
 
 

1. Reconèixer les 
semblances i les 
diferències entre l’anglès i 
les altres llengües que 
s’utilitzen a l’escola. 
 
2. Acceptar el 
multilingüisme com una 
realitat i ser capaç 
d’adaptar el missatges a 
cada situació. 
 
3. Treballar diferents 
aspectes de la cultura 
anglesa. 
 
4. Treballar cançons, 
poemes i chants 
tradicionals anglesos 
relacionats amb les 
diferents festivitats. 
 
5. Participar en les 
festivitats per conèixer la 
cultura anglesa 
(Halloween,Christmas, 
Easter egg hunt…). 

1. Conèixer i identificar les 
semblances i les 
diferències entre l’anglès i 
les altres llengües que 
s’utilitzen a l’escola. 
 
2. Acceptar el 
multilingüisme com una 
realitat i ser capaç 
d’adaptar el missatges a 
cada situació. 
 
3. Treballar diferents 
aspectes de la cultura 
anglesa. 
 
4. Treballar cançons, 
poemes i chants 
tradicionals anglesos 
relacionats amb les 
diferents festivitats. 
 
5. Participar en les 
festivitats per conèixer la 
cultura anglesa 
(Halloween, Christmas, 
Easter egg hunt...). 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

1. Percebre algunes característiques de les semblances 
entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn més 
proper. 

 

2. Comprendre que la llengua és un instruments de 
comunicació per aprendre i apropar-se a altres 
cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar 
respecte per a totes. 

 

3. Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua 
estrangera per a la comunicació dins de l’aula i en les 
activitats d’ensenyament-aprenentatge que es creïn 
dins de l’aula. 

1. Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre 
llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i 
cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les 
persones que parlen altres llengües i tenir interès per 
comprendre-les. 

 

2. Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics 
que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos 
o sexistes. 

1. Saber comparar produccions de diferents llengües per 
trobar-hi semblances i diferències i canviar el punt de 
vista personal per poder comprendre altres maneres de 
veure el món. 

 

2. Tenir interès per solucionar els problemes de 
comprensió i comunicació que es produeixen en 
contextos multilingües, sabent adaptar els missatges. 

 

3. Valorar la llengua estrangera com a instrument de 
comunicació amb altres persones i cultures ,interessant-
se per les produccions tradicionals i actuals en llengua 
estrangera. 

 

4. Valorar i reconèixer les diferents estratègies que 
ajuden a prendre consciència del propi aprenentatge  i 
mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre 
situacions d’aprenentatge. 

 

5. Actitud de respecte cap a les persones que parlen 
altres llengües i interès per comprendre-les. 

 

6. Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb 
els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, sexistes, 
religiosos i classistes. 

 

 


