


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



Continuïtat entre etapes

Educació Secundària Batxillerat

• Oral, escrit, multimodal. Oralitat en CE5 

(EO) i CE6 (I)

• Àmbits personal, social, educatiu, 

professional

• Textos amb lèxic i estructures bàsiques
• Reflexió ortografia, pronuncia, lèxic i 

estructures gramaticals

• Progressivament autònom a autònom

• Oral, escrit i multimodal. Escrit en CE4 (EE) i 

CE7 (M)

• Àmbits personal, social, educatiu, professional i 

acadèmic

• Ampliació gèneres textuals i la seua 
complexitat

• Reflexió diferències tots nivells de llengua i 

propi procés d'aprenentatge

• Autonomia, iniciativa i creativitat



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



Competències específiques

Currículum CV Decret Ministeri

CE1. Multilingüisme i interculturalitat (MI)

CE2. Comprensió oral (CO)

CE3. Comprensió escrita (CE)

CE4. Expressió oral (EO)

CE5. Expressió escrita (EE)

CE6. Interacció (I)

CE7. Mediació (M)

CE1. Comprensión oral y escrita

CE2. Expresión oral y escrita

CE3. Interacción

CE4. Mediación

CE5. Plurilingüe

CE6. Intercultural



CE1. Multilingüisme i interculturalitat



CE1. Definició

Analitzar i usar repertoris lingüístics

Reflexió funcionament

Consciència propis coneixements

Valorar diversitat lingüística i cultural L2

Usar, analitzar i comparar repertoris lingüístics

Reflexió crítica

Explicitar i compartir estratègies i coneixements 

propis

Valorar crítica diversitat lingüística i cultural L2

ESO BATXILLERAT



CE1. Descripció

Vessants plurilingüe i consciencia 

intercultural

Aprofundeix reflexió

Estableix pròpies relacions

Promou valoració crítica i adequació 
diversitat lingüística i cultural

ESO BATXILLERAT

Vessants plurilingüe i consciencia 

intercultural

Comparació sistemàtica repertoris 

lingüístics

Reflexió crítica

Desenvolupa competència estratègica

Selecció, configuració i aplicació eines 

analògiques i digitals



CE1. Gradació

P1: Compara i contrasta, reflexiona i 

accepta diversitat grau progressiu 

autonomia

P2: Autoavaluació i coavaluació per 

progressar a través contrast codis, 
explica i aprecia diversitat lingüística

ESO BATXILLERAT

P1: Infereix i contrasta similituds i 

diferències, utilitza estratègies 

comunicatives, aprecia diversitat 

lingüística

P2: Valora de manera crítica, mostra 
iniciativa i creativitat, aprecia i defensa 

la pluralitat



CE2. Comprensió oral



CE2. Definició

Interpreta textos orals i multimodals 

breus i senzills

Temes predictibles i no predictibles

Àmbit personal, social, educatiu i 

professional

Estratègies de comprensió

Escolta activa

Identifica, extrau i interpreta les idees 

principals i línies argumentals

Temes de rellevància personal o d'interés

públic

Fonts fiables

Estratègies d'inferència

Escolta activa

ESO BATXILLERAT



CE2. Descripció

Progressiva complexitat

Gèneres textuals específics: converses, 

entrevistes, podcast, cançons, etc

Adaptats o autèntics

Elements lingüístics i paralingüístics (ritme, 

gestos,...)

Àmbits: relacions interpersonals, mitjans de 

comunicació social, educatiu i literaris

Contextos dialògics: saber conjunt i respecte 

diferències etnicoculturals

Tipus de texts: articles d'opinió, 

conferències,...

Valorar de manera crítica

Ironia o ús estètic

Autonomia e iniciativa

Àmbit acadèmic

Distingir intenció i opinions

Competència digital

ESO BATXILLERAT



CE2. Gradació

P1:

Tema principal, idees secundàries i detalls 

rellevants

Informació extralingüística (gestos, sons i 

imatges presents en el text oral o 

multimodal)

P2:

Serà capaç d'emetre valoracions 

personals

ESO BATXILLERAT

P1:

Línies argumentals més destacades i 

detalls rellevants

Informació lingüística i extralingüística

P2:

Serà capaç d'emetre valoracions personals

crítiques



CE3. Comprensió escrita



CE3. Definició

Interpretar textos escrits i multimodals 

breus i senzills

Estructures i vocabulari d'ús freqüent

Temes predictibles i no predictibles

Àmbit personal, social, educatiu i 

professional

Estratègies que permeten 

desenvolupar el seu repertori lingüístic

ESO BATXILLERAT

Identificar, extraure i interpretar les 

idees principals i línies argumentals 

bàsiques

Temes de rellevància personal o 

d'interés públic

Fonts fiables

Estratègies d'inferència



CE3. Descripció

Establir hipòtesis, anticipar i identificar 

les idees principals i els seus detalls

Transferència lingüística

Reconéixer la tipologia textual

Actitud crítica aspectes socioculturals i 
sociolingüístics

Lectura crítica

ESO BATXILLERAT

Línies argumentals més destacades

Ironia i ús estètic

Textos narratius, descriptius, 

argumentatius, d'opinió i informatius

Identificació crítica de prejudicis i 
estereotips

Competència digital



CE3. Gradació

P1:

Comprén textos escrits i multimodals

Identifica la funció comunicativa, el tema principal 
i les idees secundàries

Informació extralingüística i els seus 
coneixements previs

P2:

Comprén i infereix expressions idiomàtiques d'ús 
comú

Compara la informació amb diferents fonts per a 
fer la seua pròpia valoració

ESO BATXILLERAT

P1:

Interpreta textos escrits i multimodals

Les línies argumentals bàsiques

P2:

Interpreta i infereix les diferents línies 

argumentatives



CE4. Expressió oral



CE4. Definició

Produir textos orals

Autònoma i fluïda

Estratègies de planificació, producció i 

compensació

Missatges senzills

Àmbit personal, social, educatiu i 

professional

Estratègies que permeten desenvolupar el 

seu repertori lingüístic

ESO BATXILLERAT

Produir textos orals

Fluïda, autònoma i creativa

Estratègies de planificació, producció 
i compensació

Conceptes, idees, descripcions, 

opinions i arguments

Creativa, adequada i coherent



CE4. Descripció

Informació, coneixements, sentiments 

i opinions

Estratègies de planificació, 

compensació i correcció

Elements verbals i no verbals

Repeticions, aclariments o 

autocorreccions

ESO BATXILLERAT

Conceptes, idees, descripcions, 

opinions i arguments

Competència digital

Comunicar-se de manera eficaç i ètica

Autoavaluació i coavaluació

Diferents suports

Aprenentatge autònom



CE4. Gradació

P1:

Produir textos orals breus i senzills.

P2:

Autonomia

Descripcions, exposicions, narracions, 

explicacions i instruccions,

Lèxic apropiat i registre adequat

Comunicació eficaç, fluida i contextualitzada

ESO BATXILLERAT

P1:

Expressa amb fluïdesa i correcció textos orals de 
rellevància personal o interés públic 

Estratègies de planificació, producció, 
compensació i revisió

Valora de manera crítica la informació que es pot 
trobar en diverses fonts documentals

P2:

Àmbit professional i acadèmic

Estratègies d’avaluació

Fiabilitat i la veracitat de les fonts documentals i 

de la informació que contenen



CE5. Expressió escrita



CE5. Definició

Produir textos escrits i multimodals

Comprensibles i estructurats

Autònoma

Missatges senzills

Àmbit personal, social, educatiu i professional

Estratègies de planificació, textualització i revisió

El seu repertori lingüístic

P

ESO BATXILLERAT

Produir textos escrits i multimodals

Autèntics, clars, ben organitzats i 

detallats

Informar, descriure, argumentar i 

expressar idees

Creativa, adequada i coherent



CE5. Descripció

Planificació, textualització i revisió

Temes quotidians

Àmbit personal, social, educatiu i 

professional

Text cohesionat

Tractament de l'error: 

aprenentatge

ESO BATXILLERAT

Síntesi

Narracions, descripcions, 

arguments i opinions

Àmbit acadèmic

Creativitat, coherència, cohesió i 

adequació

Eines analògiques i digitals: cerca 

informació

Aprenentatge autònom



CE5. Gradació

P1:

Textos breus i estructurats a partir de 

models

Oracions simples

Connectors bàsics.

P2:

Autonomia

Coherents i cohesionats 

Distints gèneres textuals

ESO BATXILLERAT

P1:
Textos correctes, coherents, ben organitzats i 

adequats al registre

Estratègies de planificació, producció, 

textualització i revisió

Valora de manera crítica la informació

P2:
Àmbit professional i acadèmic

Estratègies d'autoavaluació i coavaluació

Fiabilitat i la veracitat de les fonts documentals i 
de la informació que contenen



CE6. Interacció



CE6. Definició

Interactuar en intercanvis senzills

Mostra autonomia i iniciativa

Àmbits personal, social, educatiu, 

professional

Interactuar síncrona i asíncrona

Mostra autonomia i iniciativa

Àmbits personal, social, educatiu, 

professional i acadèmic

ESO BATXILLERAT



CE6. Descripció

Elements: cortesia lingüística i etiqueta digital, llenguatge no verbal, repetició, ritme adequat, prendre paraula, escolta activa

Entén, selecciona, analitza i expressa de manera 

més elaborada

Funcions interpersonals, col·laboratives i 

transaccionals

Registre adequat, coherent i correcte

ESO BATXILLERAT

Treball en equip, distribució de tasques i 

responsabilitats

Pròpia consciència qualitat intervencions

Grau d'autonomia i creativitat major



CE6. Gradació

P1: Interactua amb prou autonomia, 

temes predictibles, mostra interés i 

empatia

P2: Major grau d'autonomia i 
espontaneïtat

P1: Interactua amb iniciativa, temes 

predictibles i no predictibles, 

mostra interés i empatia

P2: Major grau de creativitat, 

adequació diferents gèneres dialògics

ESO BATXILLERAT



CE7. Mediació



CE7. Definició

Mediar amb adaptació, simplificació i 

reformulació

Processa i transmet informació

Àmbit personal, social, educatiu i 

professional

Mediar en diferents llengües, varietats, 

modalitats i registres

Explicar conceptes i opinions

Simplificar missatges

Facilitar la comunicació

ESO BATXILLERAT



CE7. Descripció

Reformular informació i idees textos quotidians

Estratègies de mediació + L1 i gestos

Activitats: resumir, explicar dades, parafrasejar, 

prendre notes, interpretar o traduir textos

Combinació L2-L2, L2-L1, L1-L2

Mediació com a eina per reptes

Activitats àmbit professional i acadèmic

Activitats: ESO + explicar dades a partir de 

gràfics o diagrames

Combinació L2-L2, L2-L1, L1-L2

ESO BATXILLERAT

Estratègies: reformulació, adaptació, simplificació segons objectiu, situació i destinataris

Mediació intralingüística (registres, varietats) i interlingüística (diverses llengües)



CE7. Gradació

Comunica, descriu o explica dades

Recolzament suport analògic o digital

Àmbits personal, social i educatiu

Parafraseja i reformula missatges, descripcions 

o explicacions en L2

No recorre a recolzament

Àmbits personal, social, educatiu, professional i 

acadèmic

ESO BATXILLERAT



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



Exemple

Treballem a l'aula els ODS:

• A 1r d'ESO: 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



Exemple

Situacions 

d'aprenentatge

Criteris 

avaluació

Competències

Competències 

clau

Perfil d'eixida

Sabers bàsics



PER FINALITZAR



Per finalitzar

Currículum competencial

Elements necessaris per a un canvi curricular

Major transversalitat i interdisciplinarietat

Marc Europeu Comú de Referència

Aprenentatge basat en l'acció
Tasques contextualitzades que promouen els usos comunicatius

Protagonisme de l'alumnat en el procés d'ensenyament-aprenentatge

Valors per a una educació plurilingüe i multicultural

Transferència lingüística

Inclusió
Coeducació

Programació multinivell

DUA



Per finalitzar



Segona Llengua Estrangera



Elements curriculars

Competències 

específiques
Criteris 

d’avaluació

Situacions 

d’aprenentatge
Sabers 

bàsics



Perfils d'eixida 2LE

ESO Batxillerat

Perfil 1: només dos cursos en 

l'ESO, consecutius o no

Perfil 2: els quatre cursos en l'ESO

• Implicacions doble vessant per a 

sabers bàsics i criteris d'avaluació

• Flexibilitat

• Optativa d'oferta obligatòria

• Primer contacte etapes 

anteriors (Primària/Secundària) 

o cap

• Flexibilitat per adaptar-se a 

diversitat de nivells


