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DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 
 

 
 
 
 
 
 

Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars (C1) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Manifestar les habilitats 
necessàries per poder escoltar i 
interpretar el llenguatge verbal 

Capta el sentit global i les idees 
més rellevants d’una exposició oral. 
 

Comprèn les idees més rellevants i 
secundàries de discursos i 
exposicions.  
 

 Segueix el fil argumental. Sap 
extreure informació implícita de les 
exposicions orals.  

   És capaç de fer deduccions i de 
donar una opinió raonada sobre 
el que ha escoltat. 

Comprèn les instruccions dels 
adults i els missatges, 
argumentacions i relats (de diferent 
complexitat) 

Capta el sentit global i les idees 
més rellevants d’una exposició oral. 
 

Comprèn les idees més rellevants i 
secundàries de discursos i 
exposicions.  
 

Comprèn les idees rellevants i 
secundàries emeses en un mitjà de 
comunicació: ràdio, TV, Internet, 
(de temes generals). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa (C2) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Usa la llengua oral per expressar 
idees, desitjos, sentiments i 
emocions. 

Adequa el discurs al seu 
interlocutor. 

Elabora el discurs de manera 
ordenada d’un tema.  

Elabora un discurs ben estructurat 
i argumentat. 

 Utilitza vocabulari bàsic 
i estructura frases senzilles. 

Utilitza vocabulari específic i 
estructura frases complexes.  

Parla amb seguretat i domini del 
tema, amb un vocabulari ric i frases 
ben estructurades. 

 Quan parla vocalitza de forma clara 
i entenedora.  

Acompanya el discurs amb gestos 
i mirades als interlocutors. 

Acompanya el discurs amb un bon 
ritme i inflexions de veu i 
utilitza elements no verbals de 
manera intencionada. 

 S’acompanya amb un suport en la 
seva exposició oral (conte) 

Utilitza algun tipus de suport en les 
exposicions orals. (notícia, projecte, 
PP) 

Utilitza suports més elaborats que 
complementen la seva exposició 
(TIC, audiovisuals...). 
 



 
 

 
 
  

Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies de conversa (c3) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Escolta i participa de manera activa 
en situacions habituals de conversa 
i aprenentatge 

Escolta en situacions 
comunicatives quotidianes 
i d’aprenentatge. 
 

Escolta activament en situacions 
comunicatives quotidianes 
i d’aprenentatge donant la seva 
opinió. 

Escolta activament en qualsevol 
situació comunicativa:  

 Demana i respecta el torn de 
paraula.Respecta les idees dels 
altres. 

Demana i respecta el torn de 
paraula.Respecta les idees dels 
altres. 

Autogestiona el torn de paraula. 
Respecta les idees dels altres. 

 Demana aclariments quan ho 
necessita. 

 Demana aclariments quan ho 
necessita. 

 

 Demana aclariments quan ho 
necessita. 

No repeteix les idees ja exposades 
pels altres i n’aporta de noves al 
tema. 

Ajusta el  seu discurs a partir de 
les idees dels altres:  discrepant, 
justificant , ampliant informació de 
l’altre, exemplificant, demanant 
aclariments. 
 



DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 
 

Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports (C4) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Va a llegir amb iniciativa pròpia 
amb molta freqüència 

Incorpora la lectura com una 
activitat esporàdica d’oci. 

 Incorpora la lectura com una 
activitat freqüent d’oci. 

Mostra interès per la descoberta 
progressiva de les relacions entre 
el text oral i l’escrit, iniciar-se en l'ús 
funcional de la lectura i l’escriptura. 

Interpreta les grafies de manera 
correcta. 

  

Identifica el seu nom i els noms 
dels companys més pròxims. Sap 
explicar com ho fa per trobar el seu 
nom escrit i com el diferencia 
d’altres (reconeixememt de lletres, 
la primera lletra, més curt o més 
llarg…) 

Llegeix globalment la paraula. Llegeix frases i textos simples. Llegeix qualsevol tipus de text. 

 Llegeix amb bona pronúncia en 
frases simples. 

Llegeix amb bona pronúncia, amb 
algun error aïllat en paraules poc 
habituals. 

Llegeix amb pronúncia adequada 
en qualsevol tipus de paraules. 
 

 Llegeix de manera entenedora. Llegeix amb  l'entonació adequada 
al text. 

Interpreta el text amb bona 
entonació i expressivitat. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Llegeix amb una fluïdesa que 
permet al receptor entendre el 
contingut.  

Llegeix amb una fluïdesa 
i expressivitat que permet al 
receptor entendre amb facilitat el 
contingut del text. 

  Coneix i localitza les dades 
bibliogràfiques d’un llibre. 

Reconeix els principals subgèneres 
dels textos narratius (tipus de 
contes, rondalla, novel·la, narració, 
teatre, 
diari personal...) i poètics (poemes, 
endevinalles, rodolins, auques, 
cal·ligrames, dites i refranys...) 



 

 
 
 
 

Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut segons tipologia, complexitat i propòsit del text 
(C5)  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

En lectura de textos pot endevinar 
què diu per record, per 
visualització, per memòria o per 
comparació amb algun altre. A més 
és capaç de plantejar preguntes 
abans, durant i després de llegir. 

Anticipa el tema de què tracta el 
text a partir de preguntes que li fa el 
mestre  sobre el títol, el dibuix o la 
imatge, la portada del llibre...,  

Anticipa el tema de què tracta el 
text a partir d’elements contextuals 
de manera autònoma. 
 

 

 Identifica algunes de les idees 
rellevants. 
 

 Identifica les idees rellevants i les 
secundàries. 

 Dedueix alguna informació no 
explícita en el text. 
 

Dedueix força informació no 
explícita en el text. 
 

Dedueix la major part d’informació 
no explícita en el text. 

  Resumeix el text reorganitzant les 
idees rellevants del text. 
 

Resumeix el text reorganitzant les 
idees rellevants i comunicant-les 
amb les seves paraules. 

 Opina sobre algun aspecte del text. Opina i argumenta sobre algun 
aspecte del text. 
 

Valora el contingut d’un text des 
del punt de vista personal. 
 



 

 
 
 
 

 Interpretar el format propi de cada tipologia textual, la seva semàntica i les estructures morfosintàctiques més habituals (C6) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Reconeix si un llibre és de contes o 
de coneixements i ho sap explicar 

Disposa d’un repertori lèxic 
suficient per entendre un text. 

 Disposa d’un bon repertori lèxic. 

  Dedueix el significat de les paraules 
o expressions del vocabulari usual. 
 

Dedueix el significat de les paraules 
analitzant-ne la seva estructura 
i establint relacions entre elles 
(famílies de paraules, sufixos, 
prefixos...). 
 

  Reconeix paraules que permeten 
mantenir el referent (sinònims, 
antònims, famílies de paraules) 

 

  Utilitza els signes de puntuació més 
bàsics del text per interpretar-lo. 

Utilitza els signes de puntuació del 
text per interpretar-lo. 
 

   Interpreta el significat dels 
connectors més freqüents: i, però, 
perquè, sinó, encara que, no 
obstant. 
 



 
  

Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi (C7) (TICS) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

 Amb ajuda troba la paraula clau i 
amb ajuda s'organitza per fer la 
cerca 

Amb ajuda troba la paraula clau i és 
capaç d'organitzar-se per fer la 
cerca 

. 
Sap decidir autonomament quina ś 
la paraula clau i organitzar-se per 
fer la cerca 

  Té el dubte śi la informació pot ser 
vàlida o no. 

Reconeix si una informació té 
validesa o no: contrastant o 
Identificant qui és l’autor de la 
informació en un web o article en 
paper. 
 

  A partir d’un guió - pauta, és capaç 
d’identificar les idees claus d’un 
text. (el conte, notícia, informació 
sobre el projecte..) 

Comença a utilitzar diferentes eines 
per sintetitzar i  integrar la 
informació de la cerca, en forma d’ 
esquemes gràfics, resum, taules... 

Sintetitza i  integra la informació de 
la cerca , i  la comunica de manera 
entenedora. 



DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari C8) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

  Identifica clarament el receptor del 
text quan aquest és conegut. 
 

Identifica clarament el receptor del 
text. 

  Reconeix quin tipus de text ha 
d’escriure. 
 

Reconeix quin tipus de text ha 
d’escriure i la seva estructura. 
 

Pensa i verbalitza abans de produir 
un dibuix o paraules. 

Utilitza una guia per generar les 
idees. 
 

 Genera, de forma autònoma, gran 
quantitat d’idees relacionades amb 
el tema. 

 Utilitza una guia per ordenar les 
idees. 
 

 Utilitza suports per ordenar tota la 
informació de manera lògica i ben 
estructurada. 
 



 

Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al 
destinatari (C9) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Consciència fonològica: copsar les 
síl·labes d’una paraula, discriminar 
paraules llargues i curtes, si 
comencen igual o no (mateix so) i 
acaben igual (rimes) , el joc amb 
les paraules i les seves lletres 
(paraules amagades, com canvia el 
sentit de la paraula canviant una 
lletra)  

   

Mostra interès per la descoberta 
progressiva de les relacions entre 
el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’ 
ús funcional de la lectura i 
l’escriptura, crea de manera 
individual i col·lectiva petites frases 
i dibuixos 

 Escriu textos ben estructurats amb 
suficient informació dels gèneres 
textuals més bàsics (narració, 
descripció...). 
Utilitza l’escriptura com a mitjà 
d’expressió personal (diari, correus 
electrònics...) o de creació, encara 
que no és constant.  
 

 
Incorpora l’escriptura com una 
activitat d’oci. 
 
Produeix de manera autònoma 
textos literaris dels diversos 
gèneres 
textuals (poemes, contes, 
narracions, descripcions, diaris, 
guions teatrals...). 
 

Relaciona alguns sons amb lletres i 
sap que hi ha diversitat de sons 

 
Escriu a partir de models explícits, 
reproduint-los amb poques 
modificacions. 

Escriu a partir de models explícits, 
apartant-se’n en algun moment per 
incorporar recursos personals. 
 

Escriu a partir de models explícits, 
però se’n pot apartar, produint un 
text allunyat del model 
 



 
Escriu amb oracions simples, ben 
estructurades i que mantenen la 
concordança. 
 

 
Escriu amb oracions simples 
i n’incorpora alguna de complexa. 
 

Escriu amb varietat d’oracions: 
simples i complexes. 
 

 Utilitza els connectors més 
freqüents. 
 

 Utilitza varietat de connectors que 
s’ajusten al tipus de text que escriu. 
 

  Utilitza els signes de puntuació 
bàsics (punts per separar oracions 
i paràgrafs, interrogant, admiració, 
comes per separar elements d’una 
enumeració...) 

Utilitza els signes de puntuació 
que requereix el tipus de text. 
 

 Utilitza un lèxic bàsic. Utilitza un bon repertori lèxic amb 
algunes paraules de lèxic específic. 
 
Utilitza alguns recursos 
(comparació, 
enumeració, adjectivació, frase 
feta, 
metàfora...) si en la tasca que ha de 
fer s’ha especificat. 
 

Utilitza un gran repertori lèxic 
i recursos per evitar la repetició i 
ser creatius (sinònims, hiperònims, 
pronoms, metàfores més 
complexes, 
al·literacions, jocs lingüístics, 
locucions, frases fetes. ) 
 
 

 Aplica les normes ortogràfiques que 
responen a normes constants: 
majúscules a l’ inici de frase i 
després de punt (està en un 
document recollit) 
... 

... 
Aplica les normes ortogràfiques 
que responen a normes constants i 
excepcions de paraules més 
usuals. (document) 
... 

... 
Aplica les normes ortogràfiques 
i excepcions de lèxic específic de 
les 
àrees. (document) 



 

 
  
  

Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa (C10) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

  Utilitza el recurs de consulta més 
bàsic (diccionari ortogràfic, 
corrector ortogràfic) per revisar 
el text. 

Utilitza el recurs de consulta més 
adient per a cada aspecte que ha 
de 
revisar o verificar del text (diferents 
tipus de diccionaris, llibre de 
verbs...). 
 

Revisa el que escriu amb l’ajuda 
del model davant 

Revisa només els aspectes del text 
que li indica la mestra, si aquests 
estan ben especificats i pautats.  

Revisa  els aspectes del text 
que li indica l’ensenyant, si aquests 
estan ben especificats i pautats. 
Incorpora al text el producte de la 
revisió dels aspectes més concrets 
(ortografia, connectors, algun 
aspecte de lèxic...). 
 
 

Revisa autònomament els aspectes 
bàsics del text  i alguns que li indica 
l’ensenyant.  
Incorpora al text el producte de la 
revisió dels aspectes que ha revisat 
(ortografia, connectors, algun 
aspecte de lèxic...). 
 

  
 

Mostra una presentació acurada 
amb grafia clara (si és un escrit 
a mà). L’estil és simple (si és amb 
ordinador).  

Presenta una lletra clara 
(si és a mà) i fa ús dels estils dels 
processadors de textos de forma 
correcta (si és amb ordinador). 



DIMENSIÓ LITERÀRIA (Forma part de l’expressió escrita i comprensió 
lectora) 
 

 
 
 

 
 

Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal 
(C11) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

    

Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions (C12) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

    



DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 
 

 
 

Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana 
(C13) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

   Coneix les característiques 
principals dels territoris de parla 
catalana (situació, característiques 
sociolingüístiques i culturals). 

 Usa la llengua en els contextos 
formals de l’escola. 

S’implica, encara que sigui 
mínimament, en l’aprenentatge de 
la llengua per part de l’alumne/a 
que en té dificultat. 

S’implica activament en el procés 
d’aprenentatge de la llengua 
d’altres companys. 

Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món (C14) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

  Reconeix paraules i expressions 
bàsiques de les diverses llengües 
romàniques. 
 

Reconeix textos bàsics de les 
diverses llengües romàniques 
i demostra interès per continuar 
l’aprenentatge d’una d’aquestes 
llengües. 

Usa la llengua oral per expressar Reconeix la diversitat lingüística Explica el perquè de la diversitat  



 
 

idees, desitjos, sentiments i 
emocions; escolta i participa de 
manera activa en situacions 
habituals de conversa i 
aprenentatge en l’ ús d’un 
llenguatge no discriminatori, amb 
actitud de respecte vers altres 
cultures i diferents llengües. 

existent en la nostra societat i ho 
viu  com una riquesa 
 

lingüística de l’entorn immediat, i ho 
viu com una riquesa 
 
 


