


Transició entre etapes

Educació Infantil Educació Primària Educació Secundària Batxillerat

• Oralitat

• Àmbit personal 

immediat

• Textos: rimes, 

cançons, contes, 

dramatitzacions

• Aproximació 

vivencial a la 

llengua

• Sense autonomia

• Oral i escrit

• Àmbit personal, 

social, educatiu 

bàsic

• Textos: breus i 

senzills

• Diferències 

ortogràfiques, de 

pronúncia i lèxiques 

bàsiques

• Guiat: ajuda total o 

ocasional

• Oral i escrit

• Àmbit personal, 

social, educatiu i 

professional

• Gèneres textuals

• Diferències a tots 

els nivells

• Progressivament 

autònom

• Oral i escrit

• Àmbit personal, social, 

educatiu, professional, 

acadèmic i mitjans de 

comunicació

• Tots els gèneres textuals

• Diferències a tots els 

nivells

• Autonomia, crítica, ètica 

i creativitat







Competències específiques

EP i ESO BATXILLERAT

CE1. Multilingüisme i interculturalitat

CE2. Comprensió oral i multimodal

CE3. Comprensió escrita i multimodal

CE4. Expressió oral

CE5. Expressió escrita i multimodal

CE6. Interacció oral, escrita i multimodal

CE7. Mediació oral, escrita i multimodal

CE8. Lectura autònoma

CE9. Competència literària

CE1. Multilingüisme i interculturalitat

CE2. Comunicació ètica

CE3. Comprensió oral i multimodal

CE4. Comprensió escrita i multimodal

CE5 Expressió oral

CE6. Expressió escrita i multimodal

CE7. Interacció oral, escrita i multimodal

CE8. Mediació oral, escrita i multimodal

CE9. Gestió de la informació

CE10. Lectura autònoma

CE11. Competència literària

CE12. Reflexió i consciència lingüístiques



Descripció d'una competència específica

Definició

Descripció: 
contextualització i 
etapa

Gradació: jalón - fita

Perfil 
d'eixida



Parts d'una competència específica

Acció

+
Saber bàsic mobilitzat

+
Situacions d'aprenentatge

abordades

Producir mensajes orales con

coherencia, cohesión y adecuación,

fluidez y corrección, a través de

diferentes soportes y situaciones de

comunicación del ámbito familiar,

social, educativo o profesional.

Quant a la definició, hem de tindre en compte:



Parts d'una competència específica

ESO BATXILLERAT CE XX

Definició ///

Aspectes més significatius

1r cicle: Fita al fi de l'etapa

Fi d'etapa:Ex. Autonomia per a la interpretació i esperit

crític inicial , relació amb l'etapa i el moviment – Textos 

de creació pròpia amb recursos retòrics bàsics

Definició solament amb els detalls que es diferencien 

amb ESO ///

Aspectes distintius respecte al canvi d'etapa. No 

solament augment de dificultat

Fi d'etapa:Ex. Interpretació, intenció literaria, gèneres, 

tòpics, vinculació amb les altres arts, participació

literària.

Anàlisi comparativa entre ambdues etapes

Perfil d'eixida com a punt de partida dels 
criteris d'avaluació



Competència multilingüe
i intercultural

ESO BATXILLERAT

Descriure i apreciar la diversitat lingüística i cultural 

de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i del món, a 

través del reconeixement de les llengües de l'alumnat i 

de la realitat multilingüe i intercultural de l’entorn, 

analitzant les característiques, l'origen i el 

desenvolupament sociohistòric de les dues llengües 

oficials i de les principals varietats lingüístiques, i 

combatent els prejudicis lingüístics.

Analitzar i explicar la diversitat lingüística i els fenòmens

de contacte de llengües del món a partir del

coneixement de la realitat plurilingüe i intercultural de la

Comunitat Valenciana, d'Espanya i d'Europa i de la

riquesa dialectal del català i del castellà,
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Competència multilingüe
i intercultural

ESO BATXILLERAT

Descriure i apreciar la diversitat lingüística i cultural

(Comunitat Valenciana, Espanya i món): biografia i 

mapa lingüístic.

Característiques, origen i desenvolupament llengües 

oficials i varietats lingüístiques.

Prejudicis i estereotips lingüístics 

(identificació, qüestionament en 2n cicle)

1er cicle: comunicació en contextos qüotidians

Fi d'etapa:transferències i contrastos entre llengües com

a estratègia comunicativa.

Anàlisi i categorització de la diversitat lingüística i

fenòmens de contacte de llengües del món.

Contrast equilibris i desequilibris en diferents àmbits i

discursos- Ús efectiu i conscient del valencià

Qüestionament i lluita contra prejudicis i estereotips

lingüístics

Fi d'etapa: Rebutjar interferències
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Competència en comprensió oral 
i multimodal

ESO BATXILLERAT (CE 3)

Comprendre, interpretar i valorar, de manera autònoma, 

textos orals i multimodals propis dels àmbits personal, 

social, educatiu i professional, per mitjà de l’escolta 

activa, aplicant estratègies de comprensió oral, 

reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant-ne 

la qualitat i fiabilitat

Comprendre, interpretar i valorar textos orals i

multimodals, amb especial atenció als textos acadèmics

i dels mitjans de comunicació, aplicant estratègies

variades de comprensió oral, reflexionant sobre el

contingut i la forma, i avaluant la seua qualitat i fiabilitat.
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Competència en comprensió oral 
i multimodal

ESO BATXILLERAT (CE 3)

Comprendre, interpretar i valorar

Àmbits: personal, social, educatiu i professional

Escolta activa i estratègies de comprensió oral

Reflexió sobre el contingut i la forma

Avaluació de la qualitat i fiabilitat

1r cicle: informació literal, inferències i interpretar 

l’objectiu principal.

Fi d'etapa: informació explícita i implícita, valoració 

crítica i argumentada.

Comprendre, interpretar i valorar

Especial atenció textos acadèmics i de mitjans de

comunicació. Temes de rellevància social, científica i

cultural - lèxic especialitzat

Avaluació de la qualitat i fiabilitat.

Estratègies variades abans, durant i després de l'escolta.

Reflexió sobre el contingut i la forma: identificar la

intenció de l'emissor; analitzar procediments retòrics; i

de detectar fal·làcies argumentatives.

Fi d'etapa: Textos complexos i especialitzats
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Competència en comprensió 
escrita i multimodal

ESO BATXILLERAT CE 4

Comprendre, interpretar i valorar, de manera autònoma,

textos escrits i multimodals propis dels àmbits personal,

social, educatiu i professional, per mitjà de la lectura de

textos, aplicant estratègies de comprensió escrita,

reflexionant sobre el contingut i la forma, i avaluant-ne

la qualitat i fiabilitat.

Comprendre, interpretar i valorar textos escrits i

multimodals, amb especial atenció a textos acadèmics i

dels mitjans de comunicació, aplicant estratègies

variades de comprensió escrita, reflexionant sobre el

contingut i la forma, i avaluant la seua qualitat i fiabilitat.
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ESO BATXILLERAT CE 4

Comprendre, interpretar i valorar amb autonomia

Àmbits: personal, social, educatiu i professional

Estratègies de comprensió escrita i processos lectors.

Estratègies d’alfabetització informacional.

Reflexió sobre el contingut i la forma i avaluació de la 

qualitat i fiabilitat

1r cicle: informació literal,explícita i implícita, inferèncie

s, informació i interpretar l’objectiu principal.

Fi d'etapa: interpretar i valorar de manera crítica i 

argumentada amb coneixements externs i previs.

Comprendre, interpretar i valorar. Lectura activa i

estratègica .

Especial atenció textos acadèmics i

mmcc. Estratègies d’alfabetització informacional.

Lectura en entorns digitals.

Estratègies variades abans, durant i després de llegir.

Fi d'etapa: Reflexió i valoració crítica contingut i

forma; intenció de l'emissor; procediments retòrics;

fal·làcies argumentatives, etc.

Competència en comprensió 
escrita i multimodal3



Competència en expressió
oral

ESO BATXILLERAT CE 5

Produir missatges orals amb coherència, cohesió i 

adequació, fluïdesa i correcció, a través de diferents 

suports i situacions de comunicació de l'àmbit familiar, 

social, educatiu o professional.

Produir textos orals i multimodals, amb atenció

preferent a textos de caràcter acadèmic, utilitzant el

llenguatge verbal i no verbal amb rigor, fluïdesa,

coherència, cohesió i adequació emprant estratègies

variades de planificació, producció, assaig i revisió.
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Competència en expressió
oral

ESO BATXILLERAT CE 5

Produir missatges orals

Coherència, cohesió i adequació, fluïdesa i correcció.

Diferents suports i situacions de comunicació

Elements prosòdics i recursos verbals

Vocabulari precís

Llenguatge no discriminatori

Selecció i constrast d'informació

Fi d'etapa: discursos orals amb alt grau de formalitat. 

Pensament crític.

Produir textos orals i multimodals

Coherència, cohesió i adequació, fluïdesa i correcció.

Diferents punts de vista

Estratègies variades de planificació, producció, assaig i

revisió

Temes d'interés científic i cultural. Textos de caràcter

acadèmic.

Fi d'etapa: Discursos de major extensió (i amb més d'un

punt de vista) amb un ús eficaç de variats recursos

verbals i no verbals. Llenguatge ric.
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ESO BATXILLERAT CE 6

Produir textos escrits i multimodals

Coherents, cohesionats, adequats i correctes

Escriptura, procés recursiu: estratègies de planificació, 

textualización, revisió i edició.

Reflexió sobre la llengua: individual o col·laborativa

Acompanyament

1er cicle: Progresiva autonomia i ajuda puntual.

Fi d'etapa: Autonomia i utorregulació.

Produir textos escrits i multimodals.

Especial atenció als gèneres acadèmics

Coherents, cohesionats, adequats i correctes e

Estratègies variades de planificació, textualització,

revisió i edició. Enriquiments textos en aspectes

discursius, lingüístics i d'estil.

Precisió lèxica.

Fi d'etapa: textos sobre temes curriculars o d'interés

social i cultural.

Competència en expressió
escrita5



Interacció oral, escrita i 
multimodal

ESO BATXILLERAT CE 7

Interacció progressivament autònoma

Àmbits: personal, social, educatiu i professional

Llenguatge no discriminatori ///

Superació i complement de les CE (Comprensió i 

Expressió)

1r cicle: Iniciar, mantindre i tancar discurs -- cohesió, 

coherència, adequació i vocabulari precís.

Fi d'etapa: Major implicació activa

Textos complexos i en augment (1r i 2n)

Àmbits: tots més acadèmic i mitjans de la comunicació

Llenguatge no discriminatori i respectuós

Fiabilitat (CE2 i CE9)

Punt de vista personal i crític /// Evolució amb les altres CE 

i amb les altres llengües curriculars

Intercanvi de registre en funció de la situació comunicativa

Fi d'etapa: fiabilitat, punt de vista personal (crític i creatiu)
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Mediació oral i escrita

ESO BATXILLERAT CE 8

Adaptació, simplificació i reformulació ///

Crear ponts: interlingüística (distintes llengües) -

intralingüística (diferents àmbits mateixa llengua)

Per a resolució de conflictes i superació de barreres 

lingüístiques i culturals amb empatia i creativitat

1r cicle: Complexitat mitjana segons àmbits -- suport

infogràfic i ajuda puntual

Fi d'etapa: Reformulació i parafraseig – Intercanvi lingüístic

amb mediació inversa i augment de la complexitat

En distintes lllengües i en diferents registres per a explicar 

o simplificar discursos ///

Informació nova reformulada, apropiada, responsable i 

constructiva.

Nous àmbits: professional i mitjans de comunicació

Fi d'etapa: Mediar en situacions quotidianes, adequant-se 

al registre
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Lectura autònoma

ESO BATXILLERAT CE 10

Motivació per a una lectura diversa i complexitat

progressiva --> creació del perfil lector ///

Recerca i foment de contextos de diàleg, de debat, 

d'intercanvi d'experiències lectores, de retroalimentació

de lectures.

FL: cercles de lectura, fòrums i biblioteques

1r cicle: triar per gustos a partir de selecció

Fi d'etapa: més registres en funció d'interessos

personals i més criteri

Motivació per a una lectura autònoma i crítica (no 

solament literària) + plaer i experiència lectora --> 

ampliació de l'itinerari lector ///

Identitat pròpia lectora

Pràctiques culturals emergents relacionades

Biblioteques físiques i virtuals

Fi d'etapa: Selecció conscient segons gustos, interessos i 

necessitats.

Aprofundiment i criteri.
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Competència literària

ESO BATXILLERAT CE 11

Llegir (relació amb la cultura i la societat) i produir ///

Lectura intensiva (pausada i analítica) i lectura extensiva 

(extensa, interessada per a l'alumnat, lúdica)

Intenció de les obres segons context, però MENYS dades 

i MÉS sentit i intenció de l'obra

1r cicle: obres literàries senzilles, adequades als seus

interessos – creació pròpia de textos senzills breus

Fi d'etapa: Autonomia per a la interpretació i esperit

crític inicial , relació amb l'etapa i el moviment – Textos 

de creació pròpia amb recursos retòrics bàsics

Llegir ( context sociohistòric i correlació artística: 

cinema, pintura, música, teatre, dansa...) ///

Lectura interpretativa (gaudi estètic dels clàssics) –> 

"cànon"

Escriptores: perspectiva crítica

Criteris de valoració i opinió. Ús d'un metallenguatge

propi. Augment dels gèneres i de la dificultat

Fi d'etapa: Interpretació, intenció literaria, gèneres, 

tòpics, vinculació amb les altres arts, participació

literària.
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Comunicació ètica

BATXILLERAT

Secundària: CE 4, CE 5, CE 6, CE 7, CE8
Empatia i respecte
Detecció dels usos no ètics del llenguatge
Ús d'ambdues llengües per a resoldre conflictes de manera cooperativa ///
Els tres motius de la dimensió ètica:
1. La proximitat amb la majoria d'edat IMPLICA participació cívica
2. La preparació per a estudis superiors NECESSITA D'intercanvis comunicatius en un món digital
3. Capacitat d'informar-se AUTÒNOMAMENT
Fi d'etapa:
Detecció d'usos no ètics i augment de la capacitat crítica per detectar i raonar sobre les inadequacions del
llenguatge
Preparació per al món laboral
Producció de textos (relació amb la CE 11 - literària)
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Gestió de la informació

BATXILLERAT

Secundària: amb totes les CE.
Cercar, seleccionar, reelaborar i transmetre informació procedent de diferents fonts de manera pertinent, creativa
i ètica. Ampliació amb els dos àmbits d'especial incidència en la càrrega textual i de producció: ACADÈMIC i
MITJANS DE COMUNICACIÓ ///
Coneixement de les fonts d'informació i documentació acadèmica:
• Biblioteques, revistes, diccionaris, viquipèdia...
Capacitat de seleccionar la font més idònia per fiabilitat i autoritat

Fi d'etapa:
Evolució, quantitat i qualitat de les fonts consultades:
• Capacitat de contrastar
• Lligar conceptes vells amb nous
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Reflexió i consciència 
lingüístiques

BATXILLERAT

Secundària: CE 1 – CE 7, ¿per què una nova? Major maduresa i un major coneixement d'almenys 3 llengües
curriculars (VAL –CAST– ANG)
Reflexió sobre les formes lingüístiques i els diferents usos discursius ///
En 1r de batx, ha d'haver una reflexió més guiada: análisi metalingüística de la terminologia especialitzada apresa
en Secundària. Sensibilització cap als usos de les llengües i consciència sociolingüística.
Fi d'etapa:
Coneixement de la terminologia específica per nivells (textual, pragmàtica, semàntica, lèxica, morfosintàctica, 
fonològica, ortogràfica)
Capacitat d'autocorrecció
Contrast i transferència d'estructures per tal de millorar la competència plurilingüe (CE 1, CE 7 i CE 8)
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Connexions

Relacions o connexions amb les altres CE de la matèria

Relacions o connexions amb les CE d’altres àrees de l’etapa

Relacions o connexions amb les competències clau



Connexions

Relacions o connexions amb les altres CE de la matèria

Multilingüisme i
interculturalitat

Comunicació
ètica

Comprensió oral
i multimodal

Comprensió
escrita
i multimodal

Expressió oral

Expressió escrita
i multimodal

Interacció oral, 
escrita i 
multimodal

Mediació oral, 
escrita i 
multimodal

Gestió de la 
informació

Lectura
autònoma

Competència
literària

Reflexió i
Consciència
lingüístiques



Connexions

Relacions o connexions amb les CE d’altres àrees de l’etapa

Comprensió oral,
escrita i multimodal

Expressió oral,
escrita i multimodal

Interacció oral, 
escrita i multimodal

Procés d'aprenentatge

Mediació 
oral, escrita i
multimodal

Lectura
autònoma

Competència
literària



Connexions

Relacions o connexions amb les competències clau

Competència
Comunicació

Lingüística

Competència
Plurilingüe

Competència
personal, 

social i 
d'aprendre a 

aprendre

Competència
Ciutadana





Sabers bàsics

Gradació marcada pels 
criteris d’avaluació.

Combinació sabers bàsics 
en el disseny de SA segons 
les competències 
específiques involucrades.

Correspondència amb 
l’àrea de llengua 
estrangera.

Bloc 1. Llengua i ús

Subbloc 1.1. Les llengües i els parlants

Bloc 2. Estratègies comunicatives

Subbloc 2.1. Sabers comuns
Subbloc 2.2. Alfabetització informacional
Subbloc 2.3. Reflexió sobre la llengua
Subbloc 2.4. Comunicació i interacció oral
Subbloc 2.5. Comprensió escrita
Subbloc 2.6. Expressió escrita i multimodal

Bloc 3. Lectura i literatura

Subbloc 1.1. Lectura autònoma
Subbloc 3.2. Lectura guiada de textos literaris



Sabers bàsics



Sabers bàsics





Situació
d'aprenentatge

CrAv1.2

CrAv1.3

CrAv3.2

CrAv3.3

CrAv4.2

CrAv4.3

CrAv4.4

CE1

CE3

CE4

Competencias clave

Perfil de salida ESO



Criteris d'avaluació
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Criteris d'avaluació
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SITUACIONS D'APRENENTATGE



Situacions d'aprenentatge



Situacions d'aprenentatge

• Ciutadania activa i compromesa

• Individual, interacció, 

col·laboració, cooperació: 

empatia, mediació i confiança

• Llegir per a aprendre i per a 

gaudir

Contextos: personal, social, educatiu, professional i acadèmic

Com han de ser?

• Aprenentatges amb sentit i 

valor per al nostre alumnat

• Apertura de l'aula

• Adaptació i accessibilitat

• Retroalimentació i error

• Finalitat de la tasca: 

objectius clars, però 

desafiament

• Reals, variades i 

autèntiques

• AVALUABLE



Situacions d'aprenentatge



Situacions d'aprenentatge



Situacions d'aprenentatge



Situacions d'aprenentatge

https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/wp-content/uploads/sites/193/2022/03/DUAAcast.pdf

https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/wp-content/uploads/sites/193/2022/03/DUAAcast.pdf


Situacions d'aprenentatge
Una mostra, aprofitant la conjuntura

Treballem a l'aula els ODS:

❖ A 1r d'ESO (i en relació amb l'àmbit): 
Projecte de redisseny de cartells amb 
breu explicació oral final

❖ A 3r d'ESO: Fullets informatius 
amb breus textos expositius

❖ 1r de Batxillerat: Textos 
expositivoargumentatius



Situació
d'aprenentatge

CrAv1.2

CrAv1.3

CrAv3.2

CrAv3.3

CrAv4.2

CrAv4.3

CrAv4.4

CE1

CE3

CE4

Competencias clave

Perfil de salida ESO



CONCLUSIONS

• Currículum competencial

• Major transversalitat i interdisciplinarietat

• Marc europeu comú de referència

• Inclusió

• Coeducació

• DUA

• Aprenentatge basat en l'acció

• Situacions d'aprenentatge contextualitzades que promouen els usos comunicatius

• L'alumnat està al centre del procés d'ensenyament-aprenentatge

• Valors per a una educació plurilingüe i multicultural

• Transferència lingüística



CONCLUSIONS

"Es lo único que debe hacer un profesor: enseñar a sus alumnos a amar la vida y a entenderla, a entenderla

desde la inteligencia; debe enseñarles el significado de las palabras, pero no la historia de las palabras vacías, 

sino lo que significan; para que aprendan a usar las palabras como si fuesen balas, las balas de un pistolero

legendario. Balas enamoradas" Manuel Vilas. Ordesa

Moltes gràcies!!!




