


PER COMENÇAR



Introducció

Modes de comunicació

MECR i Volum 

Complementari

Competències 

clau

Enfocament orientat a 

l’acció

Competència 

plurilingüe



Competències clau

Competència 

en comunicació 

lingüística

Competència plurilingüe Competència digital

Competència ciutadana Competència PSA Competència STEM



Transició entre etapes

Educació infantil Educació Primària Educació Secundària

• Oralitat

• Àmbit personal immediat

• Textos: rimes, cançons, 

contes, dramatitzacions

• Aproximació vivencial 
llengua

• Sense autonomia

• Oral i escrit

• Àmbit personal, social, 

educatiu bàsic

• Textos breus i senzills

• Diferències ortogràfiques, de 
pronuncia i lèxiques bàsiques

• Molt guiat, amb ajuda total o 

ocasional del docent 

• Oral i escrit

• Àmbit personal, social, 

educatiu, professional

• Ampliació gèneres 

textuals
• Diferències a tots nivells 

• Progressivament autònom



Elements curriculars

Competències 

específiques
Criteris 

d’avaluació

Situacions 

d’aprenentatge
Sabers 

bàsics



COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



CE Primera Llengua Estrangera

Multilingüisme i 

interculturalitat
Comprensió oral Comprensió escrita

Interacció oral i escrita Mediació oral i escrita

Expressió escritaExpressió oral



Multilingüisme i interculturalitat

Definició

Repertoris lingüístics

Reflexió funcionament

Consciencia propi 

coneixement

Diversitat lingüística i 

cultural

Descripció

• Enfocament plurilingüe

• Consciencia intercultural

• Similituds i diferències

• Reflexió pautada i guiada

• Diferències ortogràfiques, de pronunciació i 

lèxiques

• Elements culturals



Multilingüisme i interculturalitat

Criteris 

• Comparació i contrast

• Coneixements i estratègies propi 

repertori

• Aspectes socioculturals

• Interés i respecte diferències 

lingüístiques i culturals

Gradació 1r cicle

Diferències pronunciació

Gradació 2n cicle 

Similituds i diferències socioculturals, 

ortogràfiques i lèxiques

Gradació 3r cicle

Ampliació contextos d’ús



Comprensió oral

Definició

Interpretar i comprendre 

informació

Textos breus i senzills 

de manera guiada

Temes predictibles

Àmbit personal, social i 

educatiu

Descripció

• Estratègies de comprensió (reconèixer, anticipar, 

inferir, retenir, interpretar, seleccionar)

• Adequació, coherència, cohesió, reconeixement 

elements lingüístics

• Llenguatge no verbal, imatges, gràfics, entonació, 

ritme

• Cerca d’informació



Comprensió oral

Criteris 

• Interpretar textos orals breus i 

senzills amb guia 

• Temes predictibles àmbit personal, 

social i educatiu pròxim

• Identificar funció comunicativa, tema 
principal i idees secundàries

• Interpretar vocabulari i reconéixer

estructures freqüents

Gradació 1r cicle

Interpreta textos orals senzills amb ajuda, 

completa idea principal a partir d’imatges, 

gestos, sons

Gradació 2n cicle

Incorpora textos literaris, discerneix idees 

principals i secundàries

Gradació 3r cicle

Funció comunicativa, tema principal i idees 

secundàries, anticipació



Comprensió escrita

Definició

Interpretar informació textos 

escrits breus i senzills

Guiat

Temes predictibles àmbit 

personal, social i educatiu

Descripció

• Procés cognitiu amb hipòtesi, anticipacions, idees 

principals i detalls, selecció d’informació

• Transferència de L1 a L2

• Identificar funció comunicativa, sentit general, idees 

principals i secundàries

• Cerca i selecció d’informació



Comprensió escrita

Criteris 

• Interpretar textos escrits breus i 

senzills

• Identificar tema principal, idees 

secundàries

• Interpretar vocabulari i reconèixer 

estructures freqüents

Gradació 1r cicle

Comprén textos breus i senzills amb guia i suport 

visual, so i imatges

Gradació 2n cicle

Incorpora textos literaris, discerneix idees principals 

i secundàries

Gradació 3r cicle

Funció comunicativa, tema principal i idees 

secundàries, coneixements previs



Expressió oral

Definició

Expressar textos orals 

comprensibles i 

estructurats

Breus i senzills

Àmbit personal, social i 

educatiu

Planificació i compensació

Descripció

• Producció de missatges, coneixements, sentiments, 

opinions a partir de models

• Adaptació al registre, tipus de text i situació comunicativa

• Exposició oral textos planificats i assajats

• Recursos lingüístics, sociolingüístics i pragmàtics bàsics

• Llenguatge no verbal, imatges, sons, icones



Expressió oral

Criteris 

• Produir textos orals amb 

pronunciació, ritme i entonació

• Models prèviament treballats

• Repertori d’expressions i 

estructures bàsiques

• Estratègies de planificació, 

producció i compensació

Gradació 1r cicle

Produeix textos senzills amb models i guia 

docent

Gradació 2n cicle

Incorpora estratègies de planificació i producció 

Gradació 3r cicle

Textos més estructurats amb menys guia docent



Expressió escrita

Definició

Produir textos escrits 

comprensibles i 

estructurats

Expressar missatges 

breus i senzills

Àmbit personal, social i 

educatiu

Planificació, 

textualització i revisió

Descripció

• Transmissió missatges, coneixements, sentiments i 

opinions a partir de models

• Planificació: selecció i organització idees

• Textualització: producció adequació i coherència

• Revisió: esmenar possibles errors



Expressió escrita

Criteris

• Produir textos escrits senzills a partir 

de models

• Utilitzar repertori bàsic estructures 

lingüístiques

• Revisió de textos 

Gradació 1r cicle

Produeix textos senzills amb models i guia 

docent

Gradació 2n cicle

Incorpora estratègies de producció i revisió 

bàsiques 

Gradació 3r cicle

Textos més estructurats amb menys guia 

docent



Interacció oral i escrita

Definició

Interactuar

textos senzills, breus i guiats

síncrona i asíncrona

necessitats comunicatives

Descripció

• Comprensió i expressió

• Estratègies col·laboratives

• Treball en grup

• Suports analògics i digitals

• Etiqueta digital

• Elements verbals i no verbals



Interacció oral i escrita

Criteris 

• Intercanvis d’informació breus i 

senzills de temes quotidians 

preparats

• Mostrar empatia i respecte

• Utilitzar estratègies 

conversacionals

Gradació 1r cicle

Interacció oral molt bàsica amb models i estratègies 

elementals

Gradació 2n i 3r cicle

Incorpora cortesia, etiqueta digital, repetició, ritme 

pausat, llenguatge no verbal



Mediació oral i escrita

Definició

Adaptació i simplificació

Processar i transmetre 

informació senzilla

Descripció

• Facilita la comprensió, transmetent informació senzilla

• Utilitza estratègies (reformulació, adaptació, simplificació)

• L’alumnat actua d’intermediari per a crear ponts i superar 

barreres lingüístiques i culturals

• Combina el repertori lingüístic (L1-L2 i L2-L1)

• Utilitza elements lingüístics i no lingüístics

• Tasques col·laboratives



Mediació oral i escrita

Criteris 

• Solució de problemes

• Comprendre i expressar 

informació o explicar conceptes

• Utilitzar estratègies diverses

Gradació 1r cicle

Oral, comprén en L2 i transmet en L1 amb ajuda

Gradació 2n 

Oral, transmet informació  o explica a un tercer

Gradació 3r cicle

Oral i escrita (L2 i L1) amb estratègies lingüístiques i 

no lingüístiques



SABERS BÀSICS



Sabers bàsics

Selecció i 

organització

Compartits per les 

competències 

específiques

Repetició al llarg 

dels cicles



Sabers bàsics

Llengua i ús

Sabers lingüístics:

fonètica i fonologia, ortografia, gramàtica, vocabulari, funcions 

comunicatives i gèneres textuals



Sabers bàsics

Estratègies

comunicatives

Destreses i habilitats per a desenvolupar-se en les 

situacions comunicatives



Sabers bàsics

Cultura i societat

Aspectes de les cultures i societats de la llengua estrangera



SITUACIONS APRENENTATGE



Situacions d’aprenentatge

Planificades pels centres 

a través del PEC i les 

programacions 

didàctiques

Usos lingüístics en 

diferents entorns físics i 

virtuals

Competències clau amb 

experiències alumnat 

Lligades al projecte 

lingüístic del centre

Fomentar l’ús en 

contextos reals

Enfocament 

comunicatiu

Enfocament orientat a 

l’acció



Característiques

Tasques comunicatives

orientades a l’acció

Basades en contextos 

reals dels àmbits 

personal, social i 

educatiu

Relació amb l’entorn de 

l’alumnat

Suposar un desafiament 

o repte Programació multinivell
Enfocament 

interdisciplinari

Llenguatge creatiu Eines analògiques i 

digitals



PER FINALITZAR


