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1. MARC TEÒRIC 

Amb el següent projecte volem impulsar el desenvolupament de l’aprenentatge de la 
llengua anglesa,  promocionant la competència comunicativa com a eix  vertebrador 
del procés d’ensenyament-aprenentatge. Des de Chomsky fins Hymes, passant també 
per Lyons, hem vist com l’ estudi sobre l’aprenentatge de les llengües ha anat 
avançant. La llengua, la comunicació, és una necessitat real i no un full que hem de 
completar amb respostes correctes per obtenir simplement un resultat. Ser 
competents vol dir més que això, conèixer la llengua, no només gramaticalment sinó 
també en la seva vessant pragmàtica i la comunicativa. 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ  

Tenint en compte les mancances de l’alumnat en l’aprenentatge de la primera llengua 
estrangera creiem adient engegar un projecte que pugui aportar a l’escola una millora 
de qualitat en l’ensenyament. Per tant, volem enfocar el nostre projecte des de 4 
vessants que aportaran a l’escola un augment de la qualitat: 

 

1. L’aprenentatge de la primera llengua estrangera a partir de P-4. 

2. Desdoblament del grup/classe a partir de 4t. 

3. CLIL: Aprenentatge integrat de continguts d’altres matèries  i les llengües 
estrangeres. 

4. Aula de llengua anglesa 
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3. OBJECTIUS 

Objectius generals:  

1. Augmentar el grau de competència comunicativa en llengua anglesa  de 
l’alumnat del Centre des d’un enfocament comunicatiu i funcional. 

Objectius específic:  

1. Introduir l’aprenentatge de l’anglès a l’Educació Infantil per promoure i 
motivar els infants vers la llengua i cultura anglesa des d’una perspectiva 
lúdica i dinàmica. 

2. Refermar‐lo a Primària per tal de millorar la competència comunicativa en 
anglès a totes les etapes. 

3. Millorar l’expressió i comprensió oral de tot l’alumnat de l’escola. 

4. Ampliar i reforçar el Currículum de llengua estrangera amb el suport de les 
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. 

5. Fomentar una actitud social positiva cap a l'aprenentatge de llengües 
estrangeres. 

6. Disposar d'una aula específica d'anglès plenament equipada. 

 

 

4. L’APRENENTATGE DE LA PRIMERA  LLENGUA ESTRANGERA 
 DURANT ELS PRIMERS ANYS: INTRODUCCIÓ DE LA LLENGUA 
ANGLESA A EI4 I EI5  

Un fet important a tenir en compte és que, malgrat s’està promocionant la introducció 
d’una segona llengua estrangera en molts dels països que conformen la Unió Europea, 
l’ anglès continua sent la primera llengua estrangera amb la qual l’alumnat té el primer 
contacte. 

Tot i que els anys d’inici en l’aprenentatge varien segons el país, segons l’informe 
elaborat per Erydice - Eurostat (2012), podem observar que la majoria de països solien 
introduir la primera llengua estrangera al primer any d’Educació Primària. En 
l’actualitat però, hem de remarcar que aquest ensenyament de la llengua estrangera 
s'inicia també a Educació Infantil.  

És aquest marc europeu i les necessitats contextuals i de l’alumnat, que ens han fet 
creure adient promoure el contacte dels infants amb la llengua anglesa des de 
l’Educació Infantil (EI4 i EI5). La metodologia que l’escola defensa en aquesta àrea 
consisteix en crear situacions comunicatives reals, promovent jocs en grup, explicant 
contes i utilitzant la llengua com a vehicle de comunicació i no només com a eina 
gramatical, de manera que es proporciona l’accés a l’aprenentatge dins un ambient 
natural. (Painter:2005) 

No és nou dir que el bilingüisme del que som, per fortuna, tots partícips, no ens tanca 
cap porta. Millor dit, ser competents en L1 i L2 facilita l’aprenentatge de L3 (llengua 
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estrangera) que en contextos diferents seria considerada L2. (Clyne, M. ; Lasagabaster, 
D :2012). Quan parlem d’L1 i L2 no ens referim només a les llengües Catalana i/o 
Castellana. Hem de tenir en compte que el nostre entorn ens apropa més a aquest 
bilingüisme degut a la immigració.  Per tant el concepte previ que teníem del 
multilingüisme s’amplia. 

En referència als avantatges del bilingüisme esmentats en el paràgraf anterior i fent 
una ullada al passat, en concret al BOE art.5.3 1630/2006 on es diu: 

“Corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera 
aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo 
de la Educación infantil, especialmente en el último año. “ 

Podem extreure'n la conclusió de que introduir la llengua anglesa de manera lúdica i 
progressiva és necessari ja que hem d’obrir les portes al coneixement i adaptar-nos a 
les necessitats reals amb les quals ens anirem trobant.  No parlem només del petit 
grup al què podem pertànyer en l’actualitat; sinó que hem d’anar més enllà i proveir al 
nostre alumnat de les eines que podran utilitzar en un futur.  

Com hem esmentat anteriorment, l’aprenentatge d’una llengua estrangera a les 
primeres etapes de l’ensenyament proporciona als nens i nenes noves maneres 
d’expressar-se i comunicar-se, la qual cosa contribueix al seu desenvolupament 
integral com a persones (Phillips, S: 1993). Per això, volem que la nostra metodologia 
sigui clara: aprendre tot parlant, jugant i cantant, creant i experimentant. El nostre 
objectiu és introduir‐los de manera lúdica i progressiva a aquesta llengua, cada cop 
més necessària per desenvolupar‐se satisfactòriament en el món actual. 

Les tasques han de ser adients al nivell i fàcils d’entendre. Tenint en compte l’edat dels 
infants es recomana no introduir la llengua escrita. Treballar la llengua a partir de 
contes, cançons i jocs aporta a les sessions de llengua anglesa la predisposició a 
escoltar, interactuar i col·laborar amb la resta del grup alhora que potencia l’interès 
per l’aprenentatge. 

Actualment, la introducció a Educació Infantil de la llengua anglesa la fan dues 
especialistes que compten en tot moment amb l’ajuda, participació i presència de la 
mestra tutora dels grups.  

 Enguany s’ha ampliat aquest primer contacte a P-4. En aquest nivell es dedica una 
sessió de 30 minuts a cada grup els divendres a la tarda. Puntualment, la sessió es fa 
conjunta quan la tasca ho requereix. Els horaris són flexibles ja que s’adapten a les 
situacions específiques del nivell i de l’alumnat.  

 A P-5 la sessió també es fa els divendres a la tarda quinzenalment. El temps dedicat és 
d’aproximadament uns 45 minuts, en els quals l’especialista d’anglès també col·labora 
en l’execució de tasques rutinàries habituals pròpies del grup classe, com ara 
organitzar i endreçar el material de l’alumnat. 

Cada sessió està clarament estructurada amb un seguit de rutines (cançó de 
benvinguda i comiat) que situen l’alumnat en el context apropiat i el fan anar-se 
familiaritzant amb l’idioma. Progressivament es van introduint noves cançons i jocs, 
sempre en consonància amb el Currículum de l’etapa infantil i amb el beneplàcit i la 
col·laboració de les tutores corresponents.  
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5. DESDOBLAMENT DEL GRUP/CLASSE 

5.1. CLIL - AICLE: APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGÜES 
ESTRANGERES. EDUCACIÓ ARTÍSTICA (CM I CS) 

Tal i com esmentava Marsh, D. (2002) s’ha d’enfocar l’aprenentatge de les llengües no 
com una assignatura separada, sinó com a part integrada a una altra àrea no lingüística 
d’ensenyament on ambdues parts, llengua i aprenentatge, s’uneixen per crear un 
context  motivador i que aportarà un ensenyament real i innovador a l’escola. 

L'AICLE-CLIL és una metodologia d’aprenentatge de les llengües estrangeres cada cop 
més estesa, tant a Catalunya com a altres països de la Unió Europea. Aquesta 
metodologia permet desenvolupar un àrea no lingüística en un idioma estranger per 
tal de que l’alumnat es familiaritzi amb aquesta llengua i que a la vegada la utilitzi, no 
com una assignatura aïllada, sinó com un recurs real dins l’aula. Relacionat amb això, 
l'AICLE-CLIL permet desenvolupar un aprenentatge significatiu a l’alumnat donat que 
s’aprèn la llengua en un context de comunicació familiar i esporàdic per l’alumne/a. 
Aquest fet, permet un major grau d’espontaneïtat en l’ús de la llengua estrangera per 
part de l’alumnat i una oportunitat per treballar i millorar tant la seva comprensió com 
l’habilitat comunicativa oral. 

Per les seves característiques, considerem que les matèries més adients per aplicar 
l'AICLE-CLIL són l’educació artística i l’educació física. Aquestes assignatures permeten 
un nivell de comunicació bidireccional entre mestra/e i alumnes molt alt i fa que la 
llengua anglesa tingui un paper important de comunicació real i no d’una manera 
independent i desvinculada del context. 

L’àrea d’educació artística es caracteritza, entre d’altres aspectes, per que és un àrea 
dinàmica, motivadora i divertida, on els nens i nenes són lliures de posar en pràctica la 
seva creativitat i les seves idees. Aquests aspectes fan que gaudeixin d’aquesta àrea al 
mateix temps que aprenen. Per aquestes raons, la introducció de la llengua anglesa 
permet el seu ús d’una manera lúdica mentre practiquen indirectament l’anglès. 

Objectius d’àmbit lingüístic.  

El desenvolupament de l’educació artística en llengua estrangera permet: 

1. Consolidar les estructures i vocabulari propis de la llengua anglesa dins un marc 
d’ensenyament-aprenentatge real. 

2. Millorar la comprensió oral i l’habilitat comunicativa. 

3. Augmentar l’input de  llengua anglesa en la vida quotidiana de l’alumnat. 

4. Facilitar-ne l’ús en un context real i significatiu. 

Metodologia 

El desenvolupament de l'educació artística en anglès es realitza  dividint les dues 
classes de cada nivell en tres grups, quedant  aproximadament 16-17 alumnes. El fet 
 que l'educació artística ja es dugui a terme d'aquesta manera a CM  no exigeix 
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recursos humans extres,  si no simplement  que els mestres tinguin els coneixements 
suficients d'anglès per dur a terme aquesta tasca. 

A CM, l’educació artística en anglès es desenvolupa durant la mateixa  franja horària , 
on hi ha tres mestres que realitzen plàstica simultàniament, dos d’ells en llengua 
catalana i un en llengua anglesa. L’alumnat canvia  de docent a principis de cada 
trimestre per així realitzar la plàstica tant en català com en anglès. 

A CS l’educació artística en anglès es desenvolupa com a part de l’1-2-3, on l’alumnat 
realitza, al llarg d’una mateixa jornada escolar, tres matèries de manera rotatòria: 
plàstica en anglès, llengua anglesa i experimentals. 

A l'inici de cada sessió, es dóna la benvinguda a l’alumnat (Hello, good 
afternoon/morning). A continuació s'explica el que es farà a la sessió i els materials que 
s'utilitzaran (Today we are going to do....... To do that, we are going to use/need.......). 
Si durant la sessió l’alumnat té alguna dificultat se’ls ofereix l’ajuda pertinent (Do you 
need help?/Can I help you?). Per finalitzar i recollir la classe, l’alumnat és el 
responsable de deixar-ho tot en òptimes condicions (time’s up. Let's clean  up). 

Recursos 

1. Humans: 

A CM: una mestra capaç de desenvolupar l'assignatura d'educació artística en anglès i 
dos en català. 

A CS: una mestra capaç de desenvolupar l'assignatura d'educació artística en anglès.  

2. Materials:  

Diferents tipus de materials depenent dels treballs que es facin en cada moment 
(cartolines, retoladors, llapis de colors, fulls blancs, etc.). 

3. Infraestructures: 

A CM: tres aules (dues aules ordinàries i l'aula de plàstica/cinquena aula). 

A CS: l’aula de plàstica. 

 

 

6. COMPETÈNCIES 

La competència lingüística en llengua estrangera s’estructura en cinc dimensions:  

1. Comunicació oral 

2. Comprensió lectora  

3. Expressió escrita 

4. Literària 

5. Plurilingüe i intercultural 
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Dins d’aquestes dimensions podem localitzar les diferents competències que es 
treballen a partir dels continguts recollits a l’annex 1.  

Entre aquestes competències n’esmentem les següents a mode d’exemple : 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

És la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets i 
opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, 
audiovisual, gràfic…) atenent la diversitat de llengües, per interactuar 
lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i 
culturals. 

 Competència d’aprendre a aprendre 

És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individualment 
o en grup, en funció dels objectius i necessitats, així com dominar els diferents 
mètodes i estratègies d’aprenentatges. 

 

 

 7. AUXILIAR DE CONVERSA 

Durant el curs 2015-2016 es va treballar conjuntament amb l’ajuntament i la UAB, per 
signar un conveni de col·laboració  per tal d’acollir a l’escola alumnat de pràctiques del 
Grau de Filologia Anglesa i del Grau Traducció i Interpretació. Al llarg del curs dues 
alumnes de pràctiques, una de filologia i una de traducció van dur a terme les seves 
aportacions i es van treballar aspectes fonètics de la llengua anglesa. La seva tasca va 
ser  donar suport a les activitats programades pel professorat d’anglès, amb un 
objectiu principal: el desenvolupament de les competències comunicatives i 
lingüístiques de l’alumnat en llengua anglesa. L’auxiliar de conversa  va esdevenir un 
model lingüístic afegit  per als infants de l’escola. 

Pel que fa al curs 2016-2017 s’han realitzat les gestions pertinents però, de moment, 
no tenim estudiants de pràctiques assignats. 

 

 

8. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

L’escola vol estar sempre en constant desenvolupament, cercant la innovació i 
adaptant-se als nous mitjans, per fer del nostre alumnat persones motivades i 
preparades per a l’ús de l’anglès en la societat d’avui en dia. Totes aquestes iniciatives 
ens han de permetre, no només participar amb èxit a les proves de Competències 
Bàsiques de la Generalitat, sinó també elevar el nivell general en totes les destreses 
comunicatives de l’idioma del nostre alumnat. 

Això es porta a terme de la següent manera:  

 Avaluació del nivell competencial assolit mitjançant:  

Proves tipus test  
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Exercicis a l’aula (autocorregits pels mateix alumnat) 

Participació a l’aula  

Activitats de competència oral (teatre, presentacions, cançons, role-play, jocs) 

Autoavaluació de l’alumnat de les tasques realitzades 

 Avaluació de la pràctica docent: 

Adequació de les activitats al grup- classe 

Temporalització adequada de les sessions  

Adaptació de les activitats/explicacions/jocs depenent de l’alumnat 

 

 

 

9. HORARIS 

E. INFANTIL  

 A P-4 una sessió setmanal de 30 minuts per grup. 

 A P-5 una sessió quinzenal de 45 minuts per grup, ja que en la mateixa franja 
horària també tenen música. 

 

CICLE INICIAL  

 2 sessions de 45’ per grup.  

 Part de matèria d'Educació Física impartida en llengua anglesa als dos nivells.  

 

CICLE MITJÀ  

 A 3r una sessió d’1 h 30 m i una altra d’1 h per grup.  

 A 4t una sessió d’1 h 30 m i una altra d’1 h per grup. La sessió d’1 h es fa 
desdoblada en mig grup fent el treball d'expressió oral. 

 1 sessió setmanal de 1/2 hora de lectura en anglès per grup.  

 Part de matèria d'Educació Física impartida en llengua anglesa a 3r.  

 Durant un trimestre la matèria de Plàstica és impartida en llengua anglesa. 

 

CICLE SUPERIOR  

 Una sessió d’1 h 30 m i una altra d’1 h per grup. La sessió d’1 h es fa desdoblada 
en mig grup fent el treball d'expressió oral.  

 1 sessió setmanal de 1/2 hora de lectura en anglès per grup.  

 La matèria de Plàstica és impartida en llengua anglesa als dos nivells. 
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10. CONCLUSIONS 

Amb aquest projecte pretenem la millora de la competència comunicativa del nostre 
alumnat en llengua anglesa tot reforçant les altres habilitats lingüístiques. 

Continuem treballant el projecte que vam engegar el curs 2015-2016  basat en 
l'oralitat de la llengua. Tots sabem que el món global on vivim necessita i demanda 
gent preparada en idiomes, especialment anglès, i més concretament amb bona 
competència oral. 

L’anglès, com tota llengua, s’assimila sentint-la, parlant-la i utilitzant-la. Durant les 
primeres etapes de l’ensenyament, l’aprenentatge d’una llengua estrangera  
proporciona als nens i nenes noves maneres d’expressar-se i comunicar-se.  

A l’etapa d’Educació Primària, concretament a Cicle Inicial, es prioritza la comprensió i 
l’expressió oral i es comença a introduir de manera gradual l’expressió escrita. A partir 
de Cicle Mitjà, s’amplien progressivament els continguts relacionats amb les 
competències escrites (comprensió i expressió) fins arribar a treballar al Cicle Superior 
les 4 competències bàsiques: comprensió oral, expressió oral, comprensió escrita i 
expressió escrita. 

Volem apostar per la promoció de l'anglès com a eina imprescindible de comunicació 
en un món global. És per això que considerem molt positiu el fet de treballar en petit 
grup i per aquest motiu introduïm desdoblaments de grup de 4t a 6è que permeten  
treballar de manera més intensa l'expressió oral.  
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ANNEXE  
 

CONTINGUTS  
CICLE INICIAL 

CONTINGUTS  
CICLE MITJÀ 

CONTINGUTS  
CICLE SUPERIOR 

COMUNICACIÓ  ORAL 

- Comprensió 
d’instruccions simples de 
treball i d’actuació a 
l’aula.  

- Comprensió 
d’instruccions simples i 
encadenades d’actuació a 
l’aula.  

- Comprensió d’instruccions 
de treball i d’actuació a 
l’aula.  

- Comprensió de 
missatges quotidians 
d’intercanvi social —
saludar, acomiadar-se, 
presentar-se—, i 
missatges d’ús habitual a 
l’aula: la data, el temps, 
l’assistència, localització 
d’objectes.  

- Comprensió i 
participació en situacions 
d’intercanvi social a l’aula: 
saludar, acomiadar-se, la 
data, el temps (atmosfèric 
i l’hora), l’assistència i 
informacions personals.  

- Comprensió i participació 
en situacions d’intercanvi 
social a l’aula: saludar, 
acomiadar-se, felicitar, 
disculpar- se, demanar 
permís, donar les gràcies... i 
de textos orals relacionats 
amb temes curriculars.  

- Reconeixement i 
identificació de mots i 
textos orals breus 
acompanyats de suport 
visual i/o audiovisual.  

  

- Comprensió global d’un 
text oral d’estructura 
repetitiva, amb un 
contingut fàcil d’entendre 
i de predir amb ajut 
d’elements gestuals i 
icònics.  

- Comprensió global de 
textos orals de tipologia 
diversa, en diferents 
suports i formats (diàleg, 
relat, descripció). 

- Comprensió global i 
específica de textos orals de 
tipologia diversa en 
diferents suports i formats, i 
extracció d’informació per a 
la realització d’una tasca 
concreta o com a 
reforç/ampliació dels 
coneixements. 

- Comprensió específica 
del lèxic bàsic per 
entendre el contingut de 
narracions, descripcions i 
situacions, amb ajut 
d’elements gestuals i 
icònics.  
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- Reproducció de textos 
breus orals memoritzats 
com ara cançons, 
poemes, rimes, amb la 
utilització de diferents 
suports.  

- Reproducció i 
memorització de textos 
breus orals com ara 
cançons, poemes, rimes, 
amb acompanyament 
d’elements no verbals. 

- Memorització i 
reproducció de textos orals 
com ara cançons, poemes, 
rimes, narracions, textos 
breus relacionats amb 
continguts curriculars 
d’altres àrees, emprant el 
llenguatge verbal i no 
verbal.  

 - Formulació de preguntes 
i respostes en simulacions 
i diàlegs, en el context de 
l’aula i pròxims als 
alumnes.  

 

 - Identificació del lèxic 
bàsic d’un tema específic 
amb ajut d’il·lustracions o 
sense. 

- Identificació del lèxic i 
d’expressions bàsiques d’un 
tema específic. 

 - Estratègies de 
comprensió: anticipació 
del contingut, formulació 
d’hipòtesis, verificació, 
identificació de paraules 
clau.  

 

 - Pronunciació, entonació i 
ritme adequats en les 
interaccions orals 
habituals.  

- Pronunciació, entonació i 
ritme adequats en les 
interaccions orals habituals 
seguint les pautes de la 
llengua estrangera.  

  - Reconeixement per 
l’entonació de la modalitat 
de la frase (interrogació, 
exclamació...).  

  - Producció de missatges 
d’intercanvi social a l’aula i 
relacionats amb contingut 
temàtic: preguntes, 
respostes, instruccions de 
treball...  
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 - Normes que regeixen la 
comunicació oral: torn de 
paraula, to de veu, 
respecte per les 
intervencions dels altres...  

- Normes que regeixen la 
comunicació i la interacció 
oral: torn de paraula, to de 
veu, respecte per les 
intervencions dels altres...  

 - Ús de les estructures 
pròpies de la llengua 
estrangera en les 
produccions orals més 
habituals.  

- Ús de les estructures 
pròpies de la llengua 
estrangera en les 

produccions orals.  

- Reproducció del lèxic 
bàsic i dels missatges 
relacionats amb les 
situacions comunicatives 
habituals de l’aula. 

- Producció de missatges 
breus orals que permetin 
parlar sobre la vida 
quotidiana al centre o en 
els entorns més propers 
dels alumnes tant en 
activitats individuals com 
en grup.  

- Exposició oral individual o 
en grup de temes treballats 
i utilitzant suports visuals i 
digitals.  

  - Disposició per superar les 
dificultats que poden sorgir 
en una interacció tot 
utilitzant estratègies que 
facilitin la comunicació 
(repetició, utilització 
d’exemples, gest, imatges).  

  - Interès i esforç per 
comprendre les 

produccions orals a l’aula.  

- Normes bàsiques que 
regeixen la interacció 
oral: torn de paraula, to 
de veu, respecte per les 
intervencions orals dels 
altres...  

- Respecte i esforç 
d’atenció, comprensió i 
valoració per les 
intervencions orals dels 
altres.  

- Valoració de les 
produccions orals com a 
expressió del propi 
aprenentatge. 
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COMPRENSIÓ  LECTORA 

- Reconeixement i 
identificació de mots i 
textos breus 
acompanyats de suport 
visual o audiovisual.  

- Comprensió de textos 
senzills en suport paper i 
digital i de temàtica 
variada per copsar el 
sentit general i extreure’n 
informació.  

- Comprensió d’informacions 
relacionades amb continguts 
de diferents àrees curriculars 
i presentades en diferents 
suports.  

- Comprensió de mots i 
frases senzilles 
conegudes i treballades 
àmpliament en els 
contextos orals de l’aula.  

  

- Estratègies de lectura: 
ús del context visual i 
verbal i dels 
coneixements previs 
sobre el tema o la 
situació.  

- Estratègies de lectura 
apreses en les altres 
llengües curriculars que 
ajuden a la comprensió 
del text i que permeten la 
deducció del significat de 
mots i expressions.  

- Estratègies de lectura 
apreses de les altres llengües 
del centre que ajuden a la 
comprensió del text i que 
permeten la deducció del 
significat dels mots i 
expressions (predicció, 
suposició). 

  - Lectura de textos de 
tipologia diversa, en suport 
paper i digital, per copsar el 
sentit general i extreure’n 
informació específica.  

  - Entonació, seguint les 
pautes rítmiques de la 
llengua estrangera, en la 
lectura expressiva de textos 
senzills. 

 - Utilització de diccionaris 
il·lustrats en format 
paper i digital per a la 
comprensió de mots.  

- Utilització de diccionaris en 
format paper i digital per a la 
comprensió de mots i 
expressions. 
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- Utilització dels recursos 
de la biblioteca d’aula 
per mirar i llegir llibres 
(en diferents suports) 
escrits en la llengua 
estrangera. 

- Utilització dels recursos 
de la biblioteca d’aula i 
del centre per llegir 
llibres en diferents 
suports escrits en llengua 
estrangera.  

- Utilització dels recursos de 
la biblioteca d’aula, del 
centre i de la localitat com a 
font d’informació en 
diferents suports escrits en 
llengua estrangera.  

  - Ús d’eines digitals per a la 
recerca guiada de la 
informació en la realització 
de tasques específiques. 

 - Interès per la lectura de 
textos com a font 
d’informació i de plaer.  

- Interès per la lectura de 
textos reals i adaptats, com a 
font d’informació i de plaer. 

 

 
 

EXPRESSIÓ  ESCRITA 

- Escriptura de mots i 
textos breus a partir 
de produccions orals 
relacionades amb les 
vivències, les 
experiències i les 
activitats a l’aula. 

  

 - Estratègies i recursos de 
producció escrita apreses 
de les altres llengües 
curriculars 

- Estratègies i recursos de 
producció escrita apreses de 
les altres llengües curriculars, 
per a la producció de textos 
escrits de tipologia diversa. 

- Producció de textos 
breus seguint un 
model treballat 
oralment. 

- Producció de textos breus 
relacionats amb situacions 
de la vida quotidiana, a 
partir dels models 
treballats oralment a 
l’aula, utilitzant recursos 
TAC.  

- Producció de textos breus 
relacionats amb situacions de 
la vida quotidiana.  
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 - Utilització de textos 
escrits breus d’expressions 
i frases senzilles conegudes 
i treballades oralment.  

- Utilització d’expressions i 
frases treballades a l’aula en 
la producció de textos escrits 
(descripcions, diàlegs, 
narracions, poemes) amb el 
suport, quan calgui, dels 
recursos TAC.  

 - Ús d’eines de consulta 
com ara diccionaris 
il·lustrats per a la 
producció de textos escrits 
breus.  

 

  - Ús de les estructures pròpies 
de la llengua estrangera en 
les produccions escrites.  

 - Aplicació dels 
coneixements sobre el 
funcionament de la llengua 
estrangera (lèxics, 
morfosintàctics i 
ortogràfics) en la producció 
de textos escrits breus.  

- Aplicació dels coneixements 
sobre el funcionament de la 
llengua estrangera (lèxics, 
morfosintàctics i ortogràfics) 
en la producció de textos 
escrits.  

  - Utilització de sistemes de 
comunicació digitals segurs i 
adequats a l’edat per establir 
canals de comunicació en la 
llengua estrangera i per a la 
presentació, edició i 
publicació de textos.  

 - Normes per a la bona 
presentació dels textos 
escrits. 

- Normes per a la bona 
presentació dels textos 
escrits. 
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CONEIXEMENT DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I DEL SEU APRENENTATGE 

- Diferències d’ús de la 
llengua oral i la de 
llengua escrita.  

- Diferències d’ús de la 
llengua oral i de la llengua 
escrita en situacions 
comunicatives reals o 
simulades.  

- Diferències d’ús de la 
llengua oral i de la llengua 
escrita en situacions 
comunicatives reals o 
simulades segons el tipus de 
text.  

- Aspectes fonètics, de 
ritme, accentuació i 
entonació. 
Importància per a la 
millora de la 
comprensió i 
producció orals.  

- Associació de grafia, 
pronunciació i significat a 
partir de models escrits i 
d’expressions orals. Ús 
intuïtiu de la descodificació.  

- Associació de grafia, 
pronunciació i significat.  

 - Habilitats i estratègies per 
aprendre nou lèxic, 
expressions i estructures 
(repetició, memorització, 
associació, utilització de 
suports multimèdia) de 
forma individual però també 
en grup.  

- Habilitats i estratègies per 
aprendre nou lèxic, 
expressions i estructures 
(repetició, memorització, 
associació, utilització de 
suports multimèdia) i 
reflexió sobre el propi 
aprenentatge.  

- Reconeixement i ús 
de mots i estructures 
senzilles pròpies de la 
llengua estrangera.  

- Reconeixement i ús de 
lèxic, formes i estructures 
bàsiques pròpies de la 
llengua estrangera, 
prèviament utilitzades.  

- Reconeixement i ús de 
lèxic, formes i estructures 
bàsiques pròpies de la 
llengua estrangera.  

 - Recursos TAC per al treball 
de vocabulari bàsic i 
d’ampliació i d’estructures 
lingüístiques de la llengua 
estrangera.  

- Recursos TAC per al treball 
de vocabulari bàsic i 
d’ampliació i d’estructures 
lingüístiques de la llengua 
estrangera.  

 - Recursos que ajuden a 
l’aprenentatge de la llengua 
(memorització, recitació, 
associació de mots) i reflexió 
sobre el propi aprenentatge, 
especialment per captar els 
petits avenços que 
s’assoleixen.  
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 - Aplicació dels 
coneixements sobre 
aspectes lingüístics 
coincidents apresos de les 
altres llengües curriculars.  

- Aplicació dels 
coneixements sobre 
aspectes lingüístics 
coincidents apresos de les 
altres llengües curriculars: 
signes de puntuació.  

- Correspondències 
entre els sons i les 

grafies.  

 - Normes ortogràfiques 
bàsiques.  

- Escriptura de 
paraules d’ús habitual 
a la classe. 

 - Escriptura de mots 
habituals amb dificultat 
ortogràfica.  

  - Connectors bàsics: and, 
but, then, because...  

  - Similituds i irregularitats 
bàsiques i formes 
gramaticals pròpies de la 
llengua estrangera: 
reconeixement i ús des 
d’una visió comunicativa.  
- Formes verbals (present, 
passat, futur) adequades al 
tipus de text.  

 - Valoració i confiança en la 
pròpia capacitat per 
aprendre una llengua 
estrangera com a 
instrument per a la 
realització de tasques, com a 
eina d’aprenentatge i 
d’accés al coneixement i 
com a llengua de 
comunicació dins i fora de 
l’aula. 

- Valoració i confiança en la 
pròpia capacitat per 
aprendre una llengua 
estrangera com a 
instrument per a la 
realització de tasques, com a 
eina d’aprenentatge i 
d’accés al coneixement i 
com a llengua de 
comunicació dins i fora de 
l’aula. 

 


