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DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals, senzills o adaptats, de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de 
l’àmbit escolar (C1) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

 
Mostra interès i curiositat per les 
propostes i jocs d’aula en llengua 
estrangera. 
 
 

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

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

Capta el missatge global i específic      
de produccions i interaccions orals     
variades procedents de diferents    
contextos. 

S’esforça a comprendre les 
propostes i jocs d’aula perquè té 
ganes de participar-hi. 
 

És capaç d’extraure informació 
rellevant d’un text oral breu, senzill 
i adaptat i fer-ne una tasca 
concreta, 
amb ajuda. 
 

És capaç d’extraure informació 
rellevant i secundària d’un text oral 
senzill i adaptat i fer-ne una tasca 
concreta. 
 

És capaç d’extraure informació 
rellevant i secundària d’un text oral 
senzill, genuí o adaptat i fer-ne amb 
ella diferents tasques. 



 

 
 

Produeix textos orals breus i senzills adequats a la situació comunicativa (C2) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Reprodueix el vocabulari, les 
cançons i fragments curts de 
contes molt treballats a classe. 
 
 

Segueix un model per parlar o 
respondre entorn de temes 
quotidians, personals o treballats a 
l’aula. 

Parla o respon entorn de temes 
quotidians, personals o treballats a 
l’aula sense necessitat d’un model. 

Parla o respon entorn de temes 
quotidians, personals o treballats a 
l’aula de manera fluïda i utilitzant 
connectors bàsics. 
 

Pronuncia de manera entenedora la 
major part del vocabulari, 
expressions i estructures 
treballades. 

Pronuncia el 
vocabulari, expressions i 
estructures treballades a classe de 
manera correcte i clara. 

Pronuncia acuradament la major 
part del vocabulari, expressions i 
estructures treballades a classe. 
Parla amb claredat i prou fluïdesa. 

Iniciar, mantenir i acabar una conversa de manera contextualitzada (C3) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

És capaç de saludar, acomiadar-se 
i presentar-se en llengua anglesa. 

Utilitza estratègies senzilles per 
iniciar i acabar una conversa cara a 
cara: amb fórmules bàsiques. 

Utilitza algunes estratègies més 
elaborades per iniciar, mantenir 
i acabar una conversa. 
 

Utilitza estratègies per iniciar, 
mantenir i acabar la conversa 
amb una certa fluïdesa amb 
un ús variat de fórmules d’inici, 
manteniment i finalització de la 
conversa. 



 

 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

 
 
 
 
 

Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre textos escrits senzills o adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i de l’àmbit escolar (C4) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

 Identifica la idea global del text. Identifica les idees principals 
del text. 
 

Identifica idees secundàries del text 
i les diferencia de les principals. 
 

  Dedueix el sentit d’una paraula 
perquè està dins un context que el 
fa molt evident. 

Dedueix el sentit d’una paraula dins 
el  context en què es troba. 

  Localitza la informació explícita del 
text. 

Dedueix la informació implícita del 
text. 

  Relaciona aspectes del text amb 
experiències o coneixements 
personals. 

Té una comprensió del text que li 
permet poder opinar-ne al respecte. 



 

 
 
 

 

Interpretar els trets visuals, discursius i lingüístics bàsics d’un text d’estructura clara per comprendre’l (C5)  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

POC ESPECÍFICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA 

 Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos (C6) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

  Troba una entrada dins un 
diccionari bilingüe, un diccionari 
digital o un glossari senzill. 

Selecciona de manera autònoma 
l’eina de consulta i és capaç de triar 
l’accepció adequada en funció del 
context. 

   Utilitza diversos traductors de 
manera crítica i és capaç 
d’adonar-se, amb l’ajut del 
diccionari, si la traducció és 
adequada. 



 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
 

 

Planificar i produir textos senzills (C7 i C8) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

  Té clara la finalitat del text que vol 
escriure. 

 

  Identifica el destinatari del text.  

   Abans de produir el text, fa un 
treball previ de planificació que 
l’ajuda a donar sentit i coherència al 
seu text (pluja d’idees, ordenar-les, 
llistat de vocabulari, fer consultes 
prèvies…). 

  Amb l’ajut d’una pauta és capaç de 
produir un text amb la seva 
estructura típica. 

Aplica autònomament l’estructura 
típica d’un text. 

  Aplica el lèxic treballat a classe 
consultant la feina prèvia si és 
necessari. 

Aplica el lèxic treballat a classe de 
manera autònoma. 

 Utilitza el recurs de consulta més 
bàsic (glossari, diccionari…). 

Utilitza els recursos de consulta 
més habituals (diccionari bilingüe i 
diccionaris en línia). 

Utilitza el recurs de consulta més 
adient per a cada aspecte. 



 

 

 
 
 
  

Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació comunicativa amb l’ajut de suports específics (C9) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

 Revisa i millora els aspectes bàsics 
del text que estan especificats en 
una llista de control de revisió. 

Revisa i millora aspectes 
determinats del text amb el suport 
d’una pauta d’autocorrecció. 

Revisa i millora el text de manera 
autònoma utilitzant els recursos 
que creu més adients. 

 Mostra una presentació polida on la 
grafia és clara i proporcionada. 

Cuida els aspectes formals del text: 
marges, títol, lletra, línies rectes 
poden utilitzar una pauta o un 
model. 

Cuida els aspectes formals del text: 
marges, títol, lletra, línies rectes.  



 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

 

Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o autèntics, adequats a l’edat (C10) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Hem redistribuït els ítems a altres competències 

Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per gaudir-ne i fomentar el gaudi dels altres (C11) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

 És capaç d’associar so i grafia amb 
paraules o frases senzilles molt 
treballades a l’aula (2n) 

Llegeix en veu alta, recita o canta 
de manera suficientment 
entenedora textos breus i senzills 
amb suport (si li cal). 

Llegeix en veu alta, recita o canta 
de manera suficientment 
entenedora amb pronunciació, 
entonació i ritme adequats textos 
breus i senzills. 

 Representa petits esquetxos, 
contes o petites produccions 
audiovisuals de manera 
suficientment entenedora 
prèviament assajats i amb suport si 
és necessari. 

 Representa esquetxos, contes o 
produccions audiovisuals de 
manera suficientment entenedora 
amb pronunciació, entonació i ritme 
adequats.  



 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 
 

 
 

Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació (C12) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

 *** només per casos a destacar en 
positiu *** 
És capaç de fer provatures aplicant 
el patró propi de la llengua 
estrangera (ordinator). 

 Produeix paraules en la llengua 
estrangera fent transferències de la 
pròpia (rabbit house per cau). 

  *** els que són capaços de deduir 
significat per similitud lingüística *** 
(només destacar en positiu) 

 


