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Dimensió comunicació oral 
 
1. Captar el sentit global de textos orals diversos, a partir de la identificació de la informació 
rellevant, l’extracció d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació 
de l’actitud i del propòsit del parlant, sobre fets de la vida quotidiana i acadèmica. 
2. Llegir expressivament textos diversos, amb l’entonació adequada i amb pronunciació 
entenedora. 
3. Fer preguntes, descripcions i breus narracions d’accions i esdeveniments en passat, 
present i futur. Comunicar sentiments. 
4. Iniciar i mantenir converses semi formals i informals sobre temes/situacions conegudes 
que contenen algun element imprevisible. 
5. Parlar en públic, mitjançant breus discursos relacionats amb l’àmbit acadèmic i social, 
intercanviar informació personal i acadèmica en situacions semi formals o informals, fer 
raonaments i participar en discussions. 
 
Dimensió comprensió lectora 
 
6. Comprendre i interpretar la informació general i específica de missatges i documents 
adaptats, escrits i digitals, de tipus de text diversos, sobre temes d’interès dels àmbits 
personal i acadèmic. 
7. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text, la 
informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del text. Deduir el 
significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i extreure informacions 
concretes (incloses opinions) per resoldre tasques. 
8. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització i presentació d’informació. 
 
Dimensió expressió escrita 
 
9. A partir d’una adequada planificació i posterior revisió, redactar textos sema formals i 
informals, tenint cura de l’adequació, la coherència i la cohesió, i atenent al propòsit, 
destinatari i context. 
10. Redactar textos creatius basats en les pròpies experiències i en situacions simulades. 
11. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació, 
produir textos, processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre missatges 
digitals, per establir relacions personals, internes i externes. 
 
Dimensió literària 
 
12. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en 
llengua estrangera de complexitat lingüística moderada, properes als propis gustos i 
aficions. 
13. Comprendre textos amb valor estètic o expressiu. 
14. Redactar textos d’intenció literària a partir de models. 

 
 


