
LLENGUA CATALANA I CASTELLANA  

 

CICLE SUPERIOR 

 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

COMPETÈNCIA 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 

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. Tipologia textual 
2. Estratègies per a la comprensió 
3. Tema, idees principals i rellevants 
4. Adequació del registre 

COMPETÈNCIA 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 

3. Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, 
comentaris d’actualitat, entre altres), amb preparació prèvia, i adaptant 
l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. Utilització de 
material gràfic. 

1. Tipologia textual 
4. Adequació del registre 
5. Lèxic: vocabulari usual i específic 
6. Components semàntics i morfològics de la llengua: comparació, derivació, 
composició, sentit figurat... 
7. Connectors 
8. Gestió i tractament de la informació 
9. Organització del text: coherència i cohesió 
10. Estratègies per estructurar l’expressió oral 
11. Elements expressius 

COMPETÈNCIA 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 

2. Valorar la participació activa en les converses de classe i l’ús d’un llenguatge 
comprensible per a les funcions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, 
expressar experiències viscudes, imaginar. Així mateix, ha de saber escoltar els 
altres i respectar els torns de paraula. 

11. Elements expressius 
12. Estratègies de participació activa i col·laborativa 
13. Normes que regeixen la interacció oral: torns de paraula... 

 

D. Comprensió lectora 25% 

D. Comunicació oral 20% 

D. Expressió Escrita 25% 

D. Literària 10% (2n TRIM) 

D. Plurilingüe i interc. 10%(1r i 3r TRIM) 

Actitud i deures 20% 



DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

COMPETÈNCIA 4. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en 
diferents formats i suports 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 

8. Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus 
de textos. 

1. Tipologia textual 
14. Característiques dels textos segons el format i el suport 
15. Lectura en veu alta 
16. Lectura silenciosa 
17. Textos digitals 

COMPETÈNCIA 5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia 
i la complexitat del text i el propòsit de la lectura. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 

4. Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i informació 
específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents formats.  
5. Saber elaborar síntesis en forma ’esquema o mapa conceptual. 
6. Respondre i formular preguntes referides als textos que s’han llegit 
(contes, poemes, articles, fullets informatius, entre d’altres) mostrant 
comprensió 

2. Estratègies per a la comprensió 
3. Tema, idees principals i rellevants 
16. Lectura silenciosa 
17. Textos digitals 
18. Hàbit lector 
20. Estratègies de cerca 
21. Fonts d’informació: paper i suport digital 

COMPETÈNCIA 6. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les 
paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 

4. Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i informació 
específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents formats. 
Saber elaborar síntesis en forma d’esquema o mapa conceptual. 

Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets 
informatius, entre d’altres) i audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). 
Saber respondre i formular preguntes referides als textos que s’han llegit o 
mirat. 

1. Tipologia textual 
5. Lèxic: vocabulari usual i específic 
6. Components semàntics i morfològics de la llengua: comparació, derivació, 
composició, sentit figurat... 
7. Connectors 
16. Lectura silenciosa 
19. Signes de puntuació 
20. Estratègies de cerca 
21. Fonts d’informació: paper i suport digital 

COMPETÈNCIA 7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 
4. Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i informació 
específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents formats. Saber 
elaborar síntesis en forma ’esquema o mapa conceptual. 
7. Conèixer el funcionament d’una biblioteca –també de les virtuals– per 
localitzar llibres de coneixement i lectures literàries. 
11. Saber sintetitzar informació provinent de webs utilitzant el format hipertext. 

8. Gestió i tractament de la informació 
20. Estratègies de cerca 
21. Fonts d’informació: paper i suport digital 



DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

COMPETÈNCIA 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 

19. Mostrar progressiva autonomia en l’aprenentatge: reflexió sobre el 
procés, organització i planificació del treball, acceptació dels errors, 
autocorrecció i autoavaluació de tot el procés. 
12. Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos. 
13.  Expressar idees a través d’esquemes. 

1. Tipologia textual. 
22. Estratègies i recursos per a la producció de textos. 
23. Elements per a la planificació d’un text. 

COMPETÈNCIA 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al 
destinatari. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 
9. Escriure textos funcionals, narratius, literaris i audiovisuals coherents –a 
mà i fent ús de les TIC– amb coherència, cohesió i correcció lingüística i amb 
riquesa de llenguatge, partint del procés de pensar, escriure o elaborar i 
revisar. 
10. Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que 
s’avingui al tipus de text, a les intencions i al registre. Tenir capacitat per 
revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres. 
18. Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en 
un enunciat. 
15. Mostrar seguretat en l’ortografia de base i bon coneixement de les 
normes ortogràfiques que responen a lleis constants i haver après algunes 
normes d’excepció i algunes excepcions; haver memoritzat les paraules d’ús 
freqüent. 
16. Aplicar l’accentuació gràfica en la majoria de casos en els textos de 
producció pròpia. 
17. 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. 
14. Utilitzar sistemes de comunicació digitals segurs i adequats a l’edat per 
comunicar-se amb d’altres. 

1. Tipologia textual.  
5. Lèxic: vocabulari usual i específic. 
6. Components semàntics i morfològics de la llengua: comparació, derivació, 
composició, sentit figurat... 
7. Connectors. 
8. Gestió i tractament de la informació. 
17. Textos digitals. 
19. Signes de puntuació. 
22. Estratègies i recursos per a la producció de textos. 
24. Correcció lingüística. 
25. Revisió ortogràfica: diccionaris i correctors de textos. 
26. Presentació formal. 
27. Hàbit d’escriure. 

COMPETÈNCIA 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 
10. Tenir capacitat per revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres. 
19. Mostrar progressiva autonomia en l’aprenentatge: reflexió sobre el 
procés, organització i planificació del treball, acceptació dels errors, 
autocorrecció i autoavaluació de tot el procés. 

4. Adequació del registre. 
9. Organització del text: coherència i cohesió. 
24. Correcció lingüística. 
25. Revisió ortogràfica: diccionaris i correctors de textos. 
26. Presentació formal. 



 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

COMPETÈNCIA  11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i 
universal. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 

20. Mostrar comprensió dels llibres de literatura que llegeixen: saber 
explicar com són els protagonistes, la trama, els escenaris. Valorar-ne el 
llenguatge i la il·lustració. Saber-ne fer una valoració global. 

1. Tipologia textual. 
15. Lectura en veu alta. 
16. Lectura silenciosa. 
18. Hàbit lector. 
28. Dades bàsiques d’un llibre. 
29. Obres significatives d’autors vinculats a l’entorn. 
30. Recursos retòrics. 
31. Ritme i rima. 

COMPETÈNCIA 12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 

9. Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats (contes, còmics, 
diaris personals, notícies...). 

1. Tipologia textual 
22. Estratègies i recursos per a la producció de textos. 
24. Correcció lingüística. 
27. Hàbit d’escriure. 
30. Recursos retòrics. 
31. Ritme i rima. 

 

 

 

 

 



 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

COMPETÈNCIA 13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana, i mostrar interès per l’ús de la llengua 
catalana. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 

21. Conèixer 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 comprendre-les. 

32. Dades bàsiques sobre la comunitat lingüística catalana i sobre les 
variants de la llengua. 
33. Recursos per analitzar la situació de les llengües en la nostra 
societat. 
34. Usos no discriminatoris del llenguatge. 

COMPETÈNCIA 14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS CLAU 

22. Tenir interès a solucionar els problemes de comprensió i 
comunicació que es produeixen en contextos multilingües sabent 
adaptar els missatges. 
 
23. 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. 
 
24. Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i 
ser crític amb els prejudicis racistes, sexistes i classistes. 
 

35. Dades bàsiques sobre la diversitat sociolingüística. 
36. Prejudicis lingüístics. 
37. Llengües romàniques diverses. 
38. Dades bàsiques sobre les llengües familiars. 

 

 


