
 

 
                                                                                                         Criteris d'avaluació i promoció de Llengua i Literatura Catalana i Castellana de l'Educació Primària.  
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 01 Comunicació oral    

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

1 –Comprendre tot tipus de 

missatges orals que es 

produeixen en activitats 

d’aula, situacions 

d’aprenentatges i vida 

quotidiana, i en diferents 

suports. 

 

 

1 –Comprendre tot tipus de 

missatges orals que es 

produeixen en activitats 

d’aula, situacions 

d’aprenentatges i vida 

quotidiana, i en diferents 

suports. 

1-Comprendre i extreure 

informació rellevant de 

produccions orals, 

presentades en qualsevol 

mitjà, distingint entre les 

idees principals i les 

secundàries 

1-Comprendre i extreure 

informació rellevant de 

produccions orals, 

presentades en qualsevol 

mitjà, distingint entre les 

idees principals i les 

secundàries 

1-Comprendre produccions 

orals (conferències, 

exposicions, explicacions), 

provinents de diferents 

mitjans. Tenir capacitat per 

fer-ne una síntesi també 

oral a partir de les idees 

principals que s’hi han 

exposat. 

1-Comprendre produccions 

orals (conferències, 

exposicions, explicacions), 

provinents de diferents 

mitjans. Tenir capacitat per 

fer-ne una síntesi també 

oral a partir de les idees 

principals que s’hi han 

exposat. 

2- Participar de forma 

adequada en les 

situacions comunicatives 

habituals en el context 

escolar i social, respectant 

les normes d’interacció 

oral i mostrar interès i 

respecte quan parles els 

altres. 

 

2- Participar de forma 

adequada en les situacions 

comunicatives habituals en 

el context escolar i social, 

respectant les normes 

d’interacció oral i mostrar 

interès i respecte quan 

parles els altres. 

 

2-Participar activament en 

les converses de classe i 

utilitzar un llenguatge 

comprensible per a les 

funcions bàsiques 

2-Participar activament en 

les converses de classe i 

utilitzar un llenguatge 

comprensible per a les 

funcions bàsiques 

2-Participar activament en 

les converses de classe i 

utilitzar un llenguatge 

comprensible per a les 

funcions bàsiques, com ara 

relacionar-se, aprendre, 

expressar experiències 

viscudes, imaginar. Saber 

escoltar els altres i respectar 

els torns de paraula 

2-Participar activament en 

les converses de classe i 

utilitzar un llenguatge 

comprensible per a les 

funcions bàsiques, com ara 

relacionar-se, aprendre, 

expressar experiències 

viscudes, imaginar. Saber 

escoltar els altres i 

respectar els torns de 

paraula 

3- Realitzar exposicions 

orals de textos memoritzats 

o de producció pròpia 

referits a coneixements, 

vivències o fets, adaptant 

el to de veu o el gest a la 

situació comunicativa, i 

amb utilització d’imatges o 

audiovisuals, si la situació 

ho requereix. 

 

 

3- Realitzar exposicions orals 

de textos memoritzats o de 

producció pròpia referits a 

coneixements, vivències o 

fets, adaptant el to de veu 

o el gest a la situació 

comunicativa, i amb 

utilització d’imatges o 

audiovisuals, si la situació ho 

requereix. 

 

 

3-Exposar temes de 

manera ordenada i 

comprensible a partir d’un 

guió i utilitzant els recursos 

adequats (to de veu, 

gesticulació) i suports 

visuals sempre que sigui 

convenient. 

3-Exposar temes de 

manera ordenada i 

comprensible a partir d’un 

guió i utilitzant els recursos 

adequats (to de veu, 

gesticulació) i suports 

visuals sempre que sigui 

convenient. 

3-Exposar temes de 

producció pròpia oralment 

(exposicions, processos, 

comentaris d’actualitat...) 

amb preparació prèvia, i 

adaptant l’entonació, el to 

de veu o el gest a la 

situació comunicativa. 

Utilització de material 

gràfic. 

3-Exposar temes de 

producció pròpia oralment 

(exposicions, processos, 

comentaris d’actualitat...) 

amb preparació prèvia, i 

adaptant l’entonació, el to 

de veu o el gest a la 

situació comunicativa. 

Utilització de material 

gràfic. 
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 02 Comprensió lectora    

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

1 - Llegir en veu alta textos 

de diferents tipologies 

adequats a l’edat amb 

ritme (velocitat i entonació), 

seguint el text amb la vista, 

sense repeticions, salts i/o 

canvis de paraula o de línia, 

sense titubejar i amb 

pronunciació correcta de 

tots els sons, també els 

diferencials de la llengua 

catalana. 

* Annex 2  

( Proves ACL i V. L. ) 

1 - Llegir en veu alta textos de 

diferents tipologies adequats 

a l’edat amb ritme (velocitat 

i entonació), seguint el text 

amb la vista, sense 

repeticions, salts i/o canvis de 

paraula o de línia, sense 

titubejar i amb pronunciació 

correcta de tots els sons, 

també els diferencials de la 

llengua catalana. 

* Annex 2 

( Proves ACL i V. L. ) 

1 - Llegir en veu alta textos 

de diferents tipologies 

adequats a l’edat amb 

ritme (velocitat i entonació), 

seguint el text amb la vista, 

sense repeticions, salts i/o 

canvis de paraula o de línia, 

sense titubejar i amb 

pronunciació correcta de 

tots els sons, també els 

diferencials de la llengua 

catalana. 

* Annex 2 

( Proves ACL i V. L. ) 

1 - Llegir en veu alta textos 

de diferents tipologies 

adequats a l’edat amb ritme 

(velocitat i entonació), 

seguint el text amb la vista, 

sense repeticions, salts i/o 

canvis de paraula o de línia, 

sense titubejar i amb 

pronunciació correcta de 

tots els sons, també els 

diferencials de la llengua 

catalana. 

* Annex 2 

( Proves ACL i V. L. ) 

1 - Llegir en veu alta textos de 

diferents tipologies adequats 

a l’edat amb ritme (velocitat 

i entonació), seguint el text 

amb la vista, sense 

repeticions, salts i/o canvis de 

paraula o de línia, sense 

titubejar i amb pronunciació 

correcta de tots els sons, 

també els diferencials de la 

llengua catalana. 

* Annex 2 

( Proves ACL i V. L. ) 

1 - Llegir en veu alta textos de 

diferents tipologies adequats 

a l’edat amb ritme (velocitat i 

entonació), seguint el text 

amb la vista, sense 

repeticions, salts i/o canvis de 

paraula o de línia, sense 

titubejar i amb pronunciació 

correcta de tots els sons, 

també els diferencials de la 

llengua catalana. 

* Annex 2 

( Proves ACL i V. L. ) 

2 - Respectar en la lectura 

en veu alta els signes de 

puntuació (el punt i la 

coma) fent les pauses 

adequades i  

fent els canvis d’entonació 

davant la presència de 

signes d’admiració i 

d’interrogació. 

2 - Respectar en la lectura en 

veu alta els signes de 

puntuació (el punt i la coma) 

fent les pauses adequades i  

fent els canvis d’entonació 

davant la presència de 

signes d’admiració i 

d’interrogació. 

2 -  Respectar en la lectura 

en veu alta els signes de 

puntuació (el punt, la 

coma, els punts suspensius, 

els signes d’interrogació i 

admiració al final de la 

frase) fent les pauses i els 

canvis d’entonació 

adequats. 

2 -  Respectar en la lectura 

en veu alta els signes de 

puntuació (el punt, la coma, 

els punts suspensius, els 

signes d’interrogació i 

admiració al final de la frase) 

fent les pauses i els canvis 

d’entonació adequats. 

 

2 -  Respectar en la lectura 

en veu alta els signes de 

puntuació (el punt, la coma, 

els punts suspensius, els signes 

d’interrogació i admiració al 

final de la frase) fent les 

pauses i els canvis 

d’entonació adequats. 

 

2 -  Respectar en la lectura en 

veu alta els signes de 

puntuació (el punt, la coma, 

els punts suspensius, els signes 

d’interrogació i admiració al 

final de la frase) fent les 

pauses i els canvis 

d’entonació adequats. 

 

3 -  Fer lectures expressives 

de poemes. 

3 -  Fer lectures expressives de 

poemes. 

3 -  Fer lectures expressives 

de poemes. 

3 -  Fer lectures expressives 

de poemes. 

3 -  Fer lectures expressives de 

poemes i dramatitzacions. 

3 -  Fer lectures expressives de 

poemes i dramatitzacions. 

4 -  Fer hipòtesis de textos 

escrits a partir de la lectura 

del títol, l’observació 

 d’imatges… 

 

4 -  Fer hipòtesis de textos 

escrits a partir de la lectura 

del títol, l’observació 

 d’imatges… 

 

4 -  Fer hipòtesis de textos 

escrits a partir de la lectura 

del títol, l’observació 

d’imatges, la ressenya  de la 

contraportada… 

4 -  Fer hipòtesis de textos 

escrits a partir de la lectura 

del títol, l’observació 

d’imatges, la ressenya  de la 

contraportada… 

4 -  Fer hipòtesis de textos 

escrits a partir de la lectura 

del títol, l’observació 

d’imatges, la ressenya  de la 

contraportada… 

4 -  Fer hipòtesis de textos 

escrits a partir de la lectura 

del títol, l’observació 

d’imatges, la ressenya  de la 

contraportada… 

5 -  Comprendre la idea 

principal dels textos escrits i 

audiovisuals, adequats a 

l’edat, a partir de preguntes 

de formulació diversa. 

 

 

5 -  Comprendre la idea 

principal dels textos escrits i 

audiovisuals, adequats a 

l’edat, a partir de preguntes 

de formulació diversa. 

 

5 -  Comprendre i extreure 

informació així com l’idea 

principal de textos escrits i 

audiovisuals adequats a 

l’edat. 

 

5 -  Comprendre i extreure 

informació així com l’idea 

principal de textos escrits i 

audiovisuals adequats a 

l’edat. 

 

5 -  Comprendre i extreure 

informació així com la idea 

principal i secundàries de 

textos escrits o hipertextos  

(contes, poemes, articles, 

fulletons...) i audiovisuals 

(pel·lícules, anuncis, 

informatius..) adequats a 

l’edat. 

5 -  Comprendre i extreure 

informació així com la idea 

principal i secundàries de 

textos escrits o hipertextos  

(contes, poemes, articles, 

fulletons...) i audiovisuals 

(pel·lícules, anuncis, 

informatius..) adequats a 

l’edat. 

6 -  Relacionar les pròpies 

vivències i coneixements 

amb la informació nova 

dels textos. 

6 -  Relacionar les pròpies 

vivències i coneixements 

amb la informació nova dels 

textos. 
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7 - Ordenar un text adequat 

a la seva edat. 

7 - Ordenar un text adequat 

a la seva edat. 

    

8 - Classificar paraules 

segons sons, família… 

8 - Classificar paraules segons 

sons, família… 

    

9 - Citar alguns aspectes 

rellevants de les lectures 

com: personatges, 

escenaris, temps...  

 

9 - Citar alguns aspectes 

rellevants de les lectures 

com: personatges, escenaris, 

temps...  

 

9 - Citar alguns aspectes 

rellevants de les lectures 

relacionats amb l’espai, el 

temps i/o la seqüència 

lògica. 

9 - Citar alguns aspectes 

rellevants de les lectures 

relacionats amb l’espai, el 

temps i/o la seqüència 

lògica. 

9 - Citar alguns aspectes 

rellevants de les lectures 

relacionats amb l’espai, el 

temps i/o la seqüència 

lògica. 

9 - Citar alguns aspectes 

rellevants de les lectures 

relacionats amb l’espai, el 

temps i/o la seqüència lògica. 

 

10 -  Identificar l’existència 

d’altres codis escrits. 

10 -  Identificar l’existència 

d’altres codis escrits. 

10 - Identificar l’existència 

d’altres codis escrits. 

10 - Identificar l’existència 

d’altres codis escrits. 

10 - Identificar l’existència 

d’altres codis escrits o gràfics. 

10 - Identificar l’existència 

d’altres codis escrits o gràfics. 

11 - Percebre semblances i 

diferències entre les 

llengües que hi ha a l’aula. 

 

11 - Percebre semblances i 

diferències entre les llengües 

que hi ha a l’aula. 

 

11 - Percebre semblances i 

diferències entre les llengües 

escrites de l’alumnat que hi 

ha a l’aula. 

11 - Percebre semblances i 

diferències entre les llengües 

escrites de l’alumnat que hi 

ha a l’aula. 

11 - Percebre semblances i 

diferències entre les llengües 

escrites de l’alumnat que hi 

ha a l’aula. 

11 - Percebre semblances i 

diferències entre les llengües 

escrites de l’alumnat que hi 

ha a l’aula. 

  12 -  Aplicar estratègies de 

lectura en un text escrit i/o 

audiovisual com avançar, 

retrocedir,  formular 

preguntes, identificar  

paraules clau i iniciar-se en 

l’ús del context per inferir 

significats. 

 

12 -  Aplicar estratègies de 

lectura en un text escrit i/o 

audiovisual com avançar, 

retrocedir,  formular 

preguntes, identificar  

paraules clau i iniciar-se en 

l’ús del context per inferir 

significats. 

 

12 -  Aplicar estratègies de 

lectura en un text escrit i/o 

audiovisual com avançar, 

retrocedir, utilitzar elements 

paratextuals per extreure 

informació, conèixer el 

significat d’alguna paraula 

pel context, per formular 

preguntes, identificar  

paraules clau i iniciar-se en 

l’ús del context per inferir 

significats. 

11 -  Aplicar estratègies de 

lectura en un text escrit i/o 

audiovisual com avançar, 

retrocedir, utilitzar elements 

paratextuals per extreure 

informació, conèixer el 

significat d’alguna paraula 

pel context, per formular 

preguntes, identificar  

paraules clau i iniciar-se en 

l’ús del context per inferir 

significats. 

  13 - Interpretar codis no 

lingüístics: anagrames, 

senyals de tràfic… 

13 - Interpretar codis no 

lingüístics: anagrames, 

senyals de tràfic… 

  

  14 - Localitzar informació 

senzilla utilitzant diccionaris i 

enciclopèdies o altres fonts 

d’informació com Internet. 

 

14 - Localitzar informació 

senzilla utilitzant diccionaris i 

enciclopèdies o altres fonts 

d’informació com Internet. 

 

14 - Localitzar informació 

senzilla utilitzant diccionaris i 

enciclopèdies o altres fonts 

d’informació com Internet 

tant per comprendre un 

tema com per elaborar-lo. 

14 - Localitzar informació 

senzilla utilitzant diccionaris i 

enciclopèdies o altres fonts 

d’informació com Internet 

tant per comprendre un tema 

com per elaborar-lo. 

  15 - Iniciar-se en la 

comprensió del sentit literal 

i/o figurat d’un text. 

 

15 - Iniciar-se en la 

comprensió del sentit literal 

i/o figurat d’un text. 

 

15- Preveure fets, intuir la 

intenció del text, comprendre 

el sentit literal i/o figurat d’un 

text. Identificar algunes 

generalitzacions i captar el 

doble sentit o la ironia 

15 - Preveure fets, intuir la 

intenció del text, comprendre 

el sentit literal i/o figurat d’un 

text. Identificar algunes 

generalitzacions i captar el 

doble sentit o la ironia 
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 03 Expressió escrita.    

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

1 – Escriure textos, a mà o 

amb eines informàtiques i 

digitals, de diferents 

tipologies i que responguin 

a situacions diverses. 

1 – Escriure textos, a mà o 

amb eines informàtiques i 

digitals, de diferents 

tipologies i que responguin 

a situacions diverses. 

1 – Escriure textos, a mà o 

amb eines informàtiques i 

digitals, de diferents 

tipologies i que responguin 

a situacions diverses. 

1 – Escriure textos, a mà o 

amb eines informàtiques i 

digitals, de diferents 

tipologies i que responguin 

a situacions diverses. 

1 – Escriure textos, a mà o 

amb eines informàtiques i 

digitals, de diferents 

tipologies i que responguin 

a situacions diverses. 

1 – Escriure textos, a mà o 

amb eines informàtiques i 

digitals, de diferents 

tipologies i que responguin 

a situacions diverses. 

2 – Escriure amb lletra 

llegible (uniformitat i 

intensitat del traç) i saber 

utilitzar correctament els 

estris d’escriptura: llapis, 

goma, maquineta, regle...) 

 

2 – Escriure amb lletra 

llegible (uniformitat i 

intensitat del traç) i saber 

utilitzar correctament els 

estris d’escriptura: llapis, 

goma, maquineta, regle...) 

 

2 – Escriure amb lletra 

llegible (uniformitat i 

intensitat del traç) i saber 

utilitzar correctament els 

estris d’escriptura: llapis, 

goma, maquineta, regle...) 

 

2 – Escriure amb lletra 

llegible (uniformitat i 

intensitat del traç) i saber 

utilitzar correctament els 

estris d’escriptura: llapis, 

goma, maquineta, regle...) 

(Base d’orientació) 

2 – Escriure amb lletra 

llegible (uniformitat i 

intensitat del traç) i saber 

utilitzar correctament els 

estris d’escriptura: llapis, 

goma, maquineta, regle...) 

(Base d’orientació) 

2 – Escriure amb lletra 

llegible (uniformitat i 

intensitat del traç) i saber 

utilitzar correctament els 

estris d’escriptura: llapis, 

goma, maquineta, regle...) 

(Base d’orientació) 

3 – Respectar en els textos 

escrits els elements formals 

(linealitat, marges, títol, 

nom i cognoms, data...) 

3 – Respectar en els textos 

escrits els elements formals 

(linealitat, marges, títol, nom 

i cognoms, data...) 

3 – Escriure tenint en 

compte la distribució en el 

paper (linealitat, marges, 

el títol, nom i cognoms, 

data...) i adequar la 

presentació als diferents 

formats: mural, articles, 

esquemes… 

3 – Escriure tenint en 

compte la distribució en el 

paper (linealitat, marges, el 

títol, nom i cognoms, 

data...) i adequar la 

presentació als diferents 

formats: mural, articles, 

esquemes… 

(Rúbriques) 

3 – Escriure  tenint en 

compte la distribució en 

paper (linealitat, marges, el 

títol, nom i cognoms, data, 

subratllats, colors...) i 

adequar la presentació als 

diferents formats: murals, 

anuncis, articles, esquemes, 

mapes conceptuals… 

(Rúbriques) 

3 – Escriure  tenint en 

compte la distribució en 

paper (linealitat, marges, el 

títol, nom i cognoms, data, 

subratllats, colors...) i 

adequar la presentació als 

diferents formats: murals, 

anuncis, articles, esquemes, 

mapes conceptuals… 

(Rúbriques) 

4 – Pensar i planificar 

abans d’escriure, escriure i 

revisar, un cop escrit,  

textos breus (de 3 a 4 línies)  

 

4 – Pensar i planificar abans 

d’escriure, escriure i revisar, 

un cop escrit,  textos breus 

(de 3 a 4 línies)  

 

4 - Planificar (triar el tipus i 

l’estructura de text 

adequat a la finalitat 

comunicativa prevista), 

escriure i revisar textos 

breus (de 6 a 8 línies) de 

diferent tipologia (narratiu, 

còmic, diàleg..., descriptiu, 

expositiu, informatiu, 

epistolar i poètic (amb o 

sense model), ordenats i 

coherents que siguin clars i 

entenedors als receptors, 

aplicant-hi els 

coneixements ortogràfics i 

textuals treballats. 

 

 

4 - Planificar (triar el tipus i 

l’estructura de text 

adequat a la finalitat 

comunicativa prevista), 

escriure i revisar textos 

breus (de 6 a 8 línies) de 

diferent tipologia (narratiu, 

còmic, diàleg..., descriptiu, 

expositiu, informatiu, 

epistolar i poètic (amb o 

sense model), ordenats i 

coherents que siguin clars i 

entenedors als receptors, 

aplicant-hi els 

coneixements ortogràfics i 

textuals treballats. 

(amb ajuda de models i 

pautes) 

4. - Planificar (triar el tipus i 

l’estructura de text 

adequat a la finalitat 

comunicativa prevista), 

escriure i revisar textos de 8 

a 12 línies i de diferent 

tipologia (narratiu, còmic, 

diàleg,  descriptiu, 

expositiu, informatiu, 

epistolar i poètic) (amb o 

sense model), ordenats i 

coherents que siguin clars i 

entenedors als receptors, 

aplicant-hi els 

coneixements ortogràfics i 

textuals treballats. 

 

4. - Planificar (triar el tipus i 

l’estructura de text 

adequat a la finalitat 

comunicativa prevista), 

escriure i revisar textos de 8 

a 12 línies i de diferent 

tipologia (narratiu, cartell, 

mapa conceptual, resum, 

diàleg,  descriptiu, 

expositiu, informatiu, 

epistolar i poètic) (amb o 

sense model), ordenats i 

coherents que siguin clars i 

entenedors als receptors, 

aplicant-hi els 

coneixements ortogràfics i 

textuals treballats. 

 

5 - Respectar en els textos 

escrits els elements 

normatius (veure en 

5 - Respectar en els textos 

escrits els elements 

normatius (veure en 

5 – Respectar en els textos 

escrits els elements formals 

i normatius (veure en 

5 – Respectar en els textos 

escrits els elements formals i 

normatius (veure en 

5 – Respectar en els textos 

escrits els elements 

normatius (apartat 

5 – Respectar en els textos 

escrits els elements 

normatius (apartat 
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l’apartat funcionament de 

la llengua) i l’ortografia 

natural (al llegir la paraula 

s’ha de mantenir el 

significat) i l’ortografia 

arbitrària. * Annex I 

l’apartat funcionament de 

la llengua) i l’ortografia 

natural (al llegir la paraula 

s’ha de mantenir el 

significat) i l’ortografia 

arbitrària. * Annex I 

l’apartat funcionament de 

la llengua) i l’ortografia 

natural (al llegir la paraula 

s’ha de mantenir el 

significat) i l’ortografia 

arbitrària. * Annex I 

l’apartat funcionament de 

la llengua) i l’ortografia 

natural (al llegir la paraula 

s’ha de mantenir el 

significat) i l’ortografia 

arbitrària. * Annex I 

funcionament de la 

llengua) i l’ortografia 

(Annex I) 

 

funcionament de la 

llengua) i l’ortografia 

(Annex I) 

 

  6 - Fer esquemes, mapes 

conceptuals, subratllats, 

resums, recollir informació i 

fer treballs seguint un guió.  

6 - Fer esquemes, mapes 

conceptuals, subratllats, 

resums, recollir informació i 

fer treballs seguint un guió.  

6.- Fer esquemes, mapes, 

conceptuals, subratllats, 

resums, recollir informació i 

fer treballs seguint un guió. 

6.- Fer esquemes, mapes, 

conceptuals, subratllats, 

resums, recollir informació i 

fer treballs seguint un guió. 

 

 

 

 

 7 - Introduir elements no 

lingüístics com imatges, 

dibuixos, gràfics,... en un 

treball, mural, power 

point... que siguin clars i 

entenedors als receptors. 

7 - Introduir elements no 

lingüístics com imatges, 

dibuixos, gràfics,... en un 

treball, mural, power point... 

que siguin clars i 

entenedors als receptors. 

7. – Incorporar elements no 

lingüístics com imantares, 

dibuixos, gràfics,...en un 

treball mural, power 

point...que siguin clars i 

entenedors als receptors. 

7. – Incorporar elements no 

lingüístics com imantares, 

dibuixos, gràfics,...en un 

treball mural, power 

point...que siguin clars i 

entenedors als receptors. 

  8 - Utilitzar un processador 

de textos per elaborar 

produccions pròpies, fent 

les tasques d’obrir, tancar, 

desar, copiar, esborrar, 

importar textos i/o 

imatges, imprimir i fer servir 

el correu electrònic per 

comunicar-se. 

9 - Escriure petit guions per 

fer produccions amb 

imatges fixes (còmics, 

anuncis...) i/o en moviment 

(petites dramatitzacions). 

8 - Utilitzar un processador 

de textos per elaborar 

produccions pròpies, fent 

les tasques d’obrir, tancar, 

desar, copiar, esborrar, 

importar textos i/o imatges, 

imprimir i fer servir el correu 

electrònic per comunicar-

se. 

9 - Escriure petit guions per 

fer produccions amb 

imatges fixes (còmics, 

anuncis...) i/o en moviment 

(petites dramatitzacions). 

8-  Utilitzar un processador 

de textos per elaborar 

produccions pròpies fent 

les tasques d’obrir, tancar, 

desar, copiar, esborrar, 

importar textos o imatges, 

imprimir i fer servir el correu 

electrònic, blogs...per 

comunicar-se. 

9- Escriure guions per fer 

produccions amb imatge 

fixa (còmics, anuncis...) i/o 

en moviment (petites 

dramatitzacions) 

8-  Utilitzar un processador 

de textos per elaborar 

produccions pròpies fent 

les tasques d’obrir, tancar, 

desar, copiar, esborrar, 

importar textos o imatges, 

imprimir i fer servir el correu 

electrònic, blogs...per 

comunicar-se. 

9- Escriure guions per fer 

produccions amb imatge 

fixa (còmics, anuncis...) i/o 

en moviment (petites 

dramatitzacions) 
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 04 Literària        

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

1 - Aplicar algunes normes 

de funcionament de la 

Biblioteca (agafar el llibre 

de la prestatgeria i deixar-lo 

en el lloc indicat per la 

mestra i tractar bé els 

llibres). 

 

1 - Aplicar algunes normes 

de funcionament de la 

Biblioteca (agafar el llibre de 

la prestatgeria i deixar-lo en 

el lloc indicat per la mestra i 

tractar bé els llibres). 

 

1 - Aplicar algunes normes 

de funcionament de la 

Biblioteca (localitzar el llibre 

de la prestatgeria segons 

sigui lúdic o d’informació i 

deixar-lo en el lloc indicat 

per la mestra, tractar bé els 

llibres, seure bé, respectar 

l’ambient tranquil, fer un ús 

correcte del servei de 

préstec,  …) 

1 - Aplicar algunes normes 

de funcionament de la 

Biblioteca (localitzar el llibre 

de la prestatgeria segons 

sigui lúdic o d’informació i 

deixar-lo en el lloc indicat 

per la mestra, tractar bé els 

llibres, seure bé, respectar 

l’ambient tranquil, fer un ús 

correcte del servei de 

préstec,  …) 

1 - Aplicar algunes normes 

de funcionament de la 

Biblioteca (localitzar el llibre 

de la prestatgeria segons 

sigui lúdic o d’informació i 

deixar-lo en el lloc indicat 

per la mestra, tractar bé els 

llibres, seure bé, respectar 

l’ambient tranquil, fer un ús 

correcte del servei de 

préstec,  …) 

1 - Aplicar algunes normes de 

funcionament de la 

Biblioteca (localitzar el llibre 

de la prestatgeria segons 

sigui lúdic o d’informació i 

deixar-lo en el lloc indicat per 

la mestra, tractar bé els 

llibres, seure bé, respectar 

l’ambient tranquil, fer un ús 

correcte del servei de 

préstec,  …) 

2 -  Participar en les 

activitats literàries pròpies 

de cada centre: jocs 

literaris, revista escolar… 

2 -  Participar en les activitats 

literàries pròpies de cada 

centre: jocs literaris, revista 

escolar… 

2 -  Participar en les 

activitats literàries pròpies 

de cada centre: jocs 

literaris, revista escolar… 

2 -  Participar en les 

activitats literàries pròpies 

de cada centre: jocs 

literaris, revista escolar… 

2 -  Participar en les activitats 

literàries pròpies de cada 

centre: jocs literaris, revista 

escolar, blog... 

2 -  Participar en les activitats 

literàries pròpies de cada 

centre: jocs literaris, revista 

escolar, blog... 

3 -  Participar en 

dramatitzacions 

identificant-se amb el 

personatge que interpreta 

(recordar el text i intervenir). 

3 -  Participar en 

dramatitzacions identificant-

se amb el personatge que 

interpreta (recordar el text i 

intervenir). 

3 - Participar en 

dramatitzacions 

identificant-se amb el 

personatge que interpreta 

(recordar el text, intervenir 

en el moment precís i de 

forma adequada). 

3 - Participar en 

dramatitzacions identificant-

se amb el personatge que 

interpreta (recordar el text, 

intervenir en el moment 

precís i de forma 

adequada). 

3 - Participar en 

dramatitzacions identificant-

se amb el personatge que 

interpreta (recordar el text, 

intervenir en el moment 

precís i de forma 

adequada). 

3 - Participar en 

dramatitzacions identificant-

se amb el personatge que 

interpreta (recordar el text, 

intervenir en el moment 

precís i de forma adequada). 

4 -  Iniciar-se en la recerca 

d’informació sobre un tema 

a partir d’un guió. 

 

4 -  Iniciar-se en la recerca 

d’informació sobre un tema 

a partir d’un guió. 

 

4 - Buscar informació sobre 

un tema a partir d’un guió 

ben especificat. 

 

4 - Buscar informació sobre 

un tema a partir d’un guió 

ben especificat. 

 

4 - Buscar informació sobre 

un tema per fer treballs 

individuals i/o cooperatius a 

partir d’un guió ben 

especificat. 

4 - Buscar informació sobre 

un tema per fer treballs 

individuals i/o cooperatius a 

partir d’un guió ben 

especificat. 

  5 - Iniciar-se en l’ús de les 

biblioteques virtuals i webs. 

5 - Iniciar-se en l’ús de les 

biblioteques virtuals i webs. 

5 - Fer ús de les biblioteques 

virtuals i webs. 

5 - Fer ús de les biblioteques 

virtuals i webs. 

  6 - Valorar i recomanar 

oral/o escrit, el llibre que 

han llegit, revista, 

web,programa TV, 

pel·lícula... 

6 - Valorar i recomanar 

oral/o escrit, el llibre que 

han llegit, revista, 

web,programa TV, 

pel·lícula... 

6 - Valorar i recomanar el 

llibre que han llegit, revista, 

web, programa de TV, 

pel·lícula.... 

6 - Valorar i recomanar el 

llibre que han llegit, revista, 

web, programa de TV, 

pel·lícula.... 

    7 - Identificar en 

un text literari  els trets 

culturals tradicionals propis o 

d’altres pobles i països. 

7 - Identificar en 

un text literari  els trets 

culturals tradicionals propis o 

d’altres pobles i països. 
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 05 Plurilingüe i cultural.    

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

1-Comprendre que la llengua 

és un instrument de 

comunicació, per aprendre i 

apropar-se a altres cultures, 

que hi ha a la diversitat de 

llengües i mostrar respecte 

per totes. 

1-Comprendre que la llengua 

és un instrument de 

comunicació, per aprendre i 

apropar-se a altres cultures, 

que hi ha a la diversitat de 

llengües i mostrar respecte per 

totes. 

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. 

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. 

1-Coneixer i valorar la 

diversitat lingüística i 

cultural de Catalunya, 

d’Espanya i del món, amb 

actitud de respecte cap a 

les persones que parlen 

altres llengües i interès a 

comprende-les. 

1a-Tenir interès  per 

solucionar els problemes 

de comprensió i 

comunicació que es 

produeixen en contextos 

multilingües sabent 

adaptar els missatges. 

1-Coneixer i valorar la 

diversitat lingüística i 

cultural de Catalunya, 

d’Espanya i del món, amb 

actitud de respecte cap a 

les persones que parlen 

altres llengües i interès a 

comprende-les. 

1a-Tenir interès  per 

solucionar els problemes 

de comprensió i 

comunicació que es 

produeixen en contextos 

multilingües sabent 

adaptar els missatges 

2-Percebre algunes 

característiques de les 

semblances entre lles 

llengües que hi ha a l’aula 

o a l’entorn més proper. 

2-Percebre algunes 

característiques de les 

semblances entre lles 

llengües que hi ha a l’aula 

o a l’entorn més proper. 

2-Comparar produccions de 

diferents llengües per trobar-

hi semblances i diferències. 

2-Comparar produccions de 

diferents llengües per trobar-

hi semblances i diferències. 

2-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-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. 

3-Tenir una actitud crítica 

cap a tota mena 

d’estereotips que 

reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes, 

religiosos o sexistes. 

3-Tenir una actitud crítica 

cap a tota mena 

d’estereotips que 

reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes, 

religiosos o sexistes. 

 

3-Tenir una actitud crítica 

cap a els estereotips 

lingüístics i audiovisuals  que 

reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes, religiosos o 

sexistes. 

3-Tenir una actitud crítica 

cap a els estereotips 

lingüístics i audiovisuals  que 

reflecteixen prejudicis 

racistes, classistes, religiosos o 

sexistes. 

3-Usar un llenguatge no 

discriminatori i respectuós 

amb els altres i ser crític amb 

els prejudicis racistes, sexistes, 

religiosos classistes. 

3-Usar un llenguatge no 

discriminatori i respectuós 

amb els altres i ser crític amb 

els prejudicis racistes, sexistes, 

religiosos classistes. 
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 Funcionament de la Llengua.    

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

1 - Picar, separar síl·labes 

(oral) i identificar la síl·laba 

tònica. 

1 - Picar, separar síl·labes 

(oral) i identificar la síl·laba 

tònica. 

1 - Picar, separar síl·labes i 

identificar la síl·laba 

tònica. 

1 - Picar, separar síl·labes i 

identificar la síl·laba tònica. 
  

2 - Distingir noms comuns i 

propis, singular i plural, 

 masculí i femení. 

2 - Distingir noms comuns i 

propis, singular i plural, 

 masculí i femení . 

2 - Distingir noms comuns i 

propis, singular i plural, 

masculí i femení . 

2 - Distingir noms comuns i 

propis, singular i plural, 

masculí i femení . 

2 - Distingir noms comuns i 

propis, singular i plural, 

masculí i femení . 

2 - Distingir noms comuns i 

propis, singular i plural, 

masculí i femení . 

 

 3 - Concordança de 

gènere i nombre, 

manteniment del temps 

verbal. 

3 - Concordança de 

gènere i nombre, 

manteniment del temps 

verbal. 

3 - Concordança de 

gènere i nombre, 

manteniment del temps 

verbal. 

3 - Concordança de 

gènere i nombre, 

manteniment del temps 

verbal. 

  4 -  Ordenar 

alfabèticament diferents 

paraules 

4-  Ordenar alfabèticament 

diferents paraules 

 

 
 

  5 - Ordenar un text 

adequat a l’edat. 

 

5 - Ordenar un text 

adequat a l’edat. 

5 -  Ordenar un text   

adequat a l’edat o de 

producció pròpia amb 

significat. 

5 -  Ordenar un text   

adequat a l’edat o de 

producció pròpia amb 

significat. 

  6 - Utilitzar l’ús de prefixes i 

sufixes (ismes, istes, des), 

paraules derivades, 

sinònims, antònims, 

homònims...aplicats en els 

textos adequats a l’edat. 

6 - Utilitzar l’ús de prefixes i 

sufixes (ismes, istes, des), 

paraules derivades, 

sinònims, antònims, 

homònims...aplicats en els 

textos adequats a l’edat. 

 

6 - L’ ús de prefixes i sufixes 

(ismes, istes, des), paraules 

derivades, sinònims, 

antònims, homònims... 

aplicats en els textos 

adequats a l’edat o de 

producció pròpia. 

6 - L’ ús de prefixes i sufixes 

(ismes, istes, des), paraules 

derivades, sinònims, 

antònims, homònims... 

aplicats en els textos 

adequats a l’edat o de 

producció pròpia. 

  7 - Analitzar i formar 

paraules compostes a 

partir de paraules simples. 

7 - Analitzar i formar 

paraules compostes a 

partir de paraules simples. 

7- Analitzar i formar paraules 

compostes a partir de 

paraules simples. 

7 - Analitzar i formar 

paraules compostes a 

partir de paraules simples. 

  8 -  Identificar el subjecte i 

el verb. A partir de 

preguntes qui?, què fa? ... 

 

8 -  Identificar el subjecte i 

el verb. A partir de 

preguntes qui?, què fa? ... 

 

8 - Identificar el subjecte, el 

verb i els complements a 

partir de preguntes: Qui?, 

Què?, Quan?, On?... 

 

8 - Identificar el subjecte, el 

verb i els complements a 

partir de preguntes: Qui?, 

Què?, Quan?, On?... 

  9 -  Distingir oracions: 

expositives, interrogatives, 

exclamatives, 

enunciatives… 

 

9 -  Distingir oracions: 

expositives, interrogatives, 

exclamatives, 

enunciatives… 

9- Distingir oracions: 

expositives, interrogatives, 

exclamatives, 

enunciatives… 

9- Distingir oracions: 

expositives, interrogatives, 

exclamatives, 

enunciatives… 
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  10 - Identificar i utilitzar 

elements que donin 

cohesió al text: enllaços, 

connectors, frases i 

manteniment de temps 

verbals per adonar-se del 

significat dels textos. 

10 - Identificar i utilitzar 

elements que donin 

cohesió al text: enllaços, 

connectors, frases i 

manteniment de temps 

verbals per adonar-se del 

significat dels textos. 

10 - Identificar i utilitzar 

elements que donin cohesió 

al text: enllaços, 

connectors, frases i 

manteniment de temps 

verbals per adonar-se del 

significat dels textos. 

10 - Identificar i utilitzar 

elements que donin 

cohesió al text: enllaços, 

connectors, frases i 

manteniment de temps 

verbals per adonar-se del 

significat dels textos. 

11-Ser capaç d’observar el 

funcionament de la 

llengua: Canvis d’ordre 

dels elements, formació de 

paraules, formes literàries, 

analogia... 

11-Ser capaç d’observar el 

funcionament de la 

llengua: Canvis d’ordre dels 

elements, formació de 

paraules, formes literàries, 

analogia... 

11-Tenir capacitat per 

observar el funcionament 

de la llengua: els canvis de 

significat quan s’hi fan 

transformacions, la 

formació de paraules, la 

relació entre puntuació i 

sentit o el llenguatge 

literari. 

11-Tenir capacitat per 

observar el funcionament 

de la llengua: els canvis de 

significat quan s’hi fan 

transformacions, la 

formació de paraules, la 

relació entre puntuació i 

sentit o el llenguatge 

literari. 

11-Conèixer els mecanismes 

de la llengua per crear 

significat, com derivació, 

composició, sentit figurat i 

tots els treballats durant el 

curs. Aplicació en els textos 

de producció pròpia. 

11-Conèixer els 

mecanismes de la llengua 

per crear significat, com 

derivació, composició, 

sentit figurat i tots els 

treballats durant el curs. 

Aplicació en els textos de 

producció pròpia. 

(articles, adjectius, verbs, 

noms, preposicions) 

 


