
 

 

 

LLENGÜES PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1.COMUNICACI
Ó ORAL: 
ESCOLTAR,PA
RLAR, 
CONVERSAR 

 

 
− Producció de textos orals: exposició de 

treballs, explicació de deferents temes 
treballats a classe, comentaris de textos, 
elaboració de preguntes, responde en 
coherència a les demandes, etc  

 
− Utilització de les normes de l’ intercanvi 

comunicatiu oral: exposició clara; coherència 
i cohesió; escolta atenta; mirada a 
l’interlocutor; respecte pel torn de paraula; 
ritme, entonació i pronunciació adequats; 
consideració per les diferències, sentiments, 
experiències, idees i  opinions dels altres; 
expressions de cortesia, atenció i correcció; 
postures i gests adequats. 

 
− Utilització de les estructures i característiques 

dels missatges orals: lèxic, entonació, 
recursos expressius; elements lingüístics i no 
lingüístics; doble sentit, ironia, humor, etc.  

− Utilització de documents impresos i recursos 
audiovisuals o digitals per obtenir, seleccionar 
i relacionar  informacions rellevants per 
ampliar els aprenentatges, sobretot als temes 
de ciències. 

 
− Comprensió i valoració dels diferents tipus de 

text oral, captant-ne el sentit global i la idea 
principal, tant a textos literaris, com 
informatius. 

− Escolta i reproducció de textos i jocs 
lingüístics o de tradició oral: dites, contes, 
endevinalles, rodolins, embarbussaments, 
gloses, rondalles, etc. 

 
 
 
Es treballen els mateixos continguts en situacions 
diferents amplíant el nivell de dificultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Es treballen els mateixos continguts en situacions 
diferents amplíant el nivell de dificultat. 



 

 

2. 
COMUNICACI
Ó ESCRITA: 
LLEGIR 

− Comprensió i identificació de la informació 
rellevant de textos de la vida quotidiana 
(cartells, horaris, reglaments, 
correspondència, instruccions, receptes, 
etc.), dels mitjans de comunicació (webs, 
diaris, entrevistes, etc.). 

− Utilització del text escrit per aprendre, per 
informar-se, divertir-se i comunicar 
experiències.  

− Utilització d’estratègies per comprendre 
textos escrits: consulta del diccionari, resum 
de les idees bàsiques o dels aspectes més 
destacats, etc.  

 
− Ús d’estratègies: murals, mapes conceptuals 

i mapes mentals. 

 
− Coneixement i utilització dels elements bàsics 

del discurs narratiu, poètic i teatral.  

 
− Participació en jocs lingüístics d’alguns textos 

llegits en veu alta amb certa fluïdesa i  
entonació adequada (endevinalles, dites, 
embarbussaments, acudits, refranys, etc). 

− Lectura de textos i lectura dos  llibres per curs, 
i lectures de textos clàssics. 

− Lectura personal, silenciosa, en veu alta, 
guiada i expressiva. 

 
− Utilització de les tecnologies de l'informació i 

la comunicació per a la localització, selecció i 
organització de la informació. 

 
Es treballen els mateixos continguts en situacions 
diferents amplíant el nivell de dificultat. 
 
 
 
 
 
 
 
− Coneixement i utilització dels elements bàsics 

del discurs narratiu i poètic.  

 

Es treballen els mateixos continguts en situacions 
diferents amplíant el nivell de dificultat. 

 

 

 

 

 

 

- Coneixement i utilització dels elements bàsics 
del discurs narratiu, poètic i teatral.  



 

 

3.COMUNICA
CIÓ 
ESCRITA: 
ESCRIURE 

− Coneixement d’algunes característiques ede 
la comunicació escrita: INCIDIM en  apartats i 
títols, signes de puntuació (punt, coma,  
signes d’exclamació i d’interrogació, punts 
suspensius), normes ortogràfiques i 
presentació de les produccions. 

 
− Utilització d’estratègies per millorar les 

produccions escrites (evitar repeticions). 

 
− Elaboració de textos escrits propis de la vida 

social de l’aula per comunicar coneixements, 
experiències i necessitats (normes, treballs 
d’aula). 

− Identificació de l’estructura dels textos propis 
de l’àmbit acadèmic (qüestionaris, resums, 
esquemes, descripcions, explicacions). 

 
− Utilització d’estratègies i normes bàsiques en 

la producció de textos: planificació, redacció 
de l’esborrany, avaluació i revisió del text per 
millorar-lo amb l’ajuda del docent i els 
companys (reescriptura). Pla d’escriptura. 

 
 
− Elaboració de diferents tipus de text, segons 

la intenció comunicativa.  

− Coneixement d’algunes característiques de la 
comunicació escrita, INCIDIM en apartats i títols, 
signes de puntuació (punt, coma, guions, dos 
punts, signes d’exclamació i d’interrogació, punts 
suspensius), normes ortogràfiques i presentació 
de les produccions. 

 
− Utilització d’estratègies per millorar les 

produccions escrites (separar en paràgrafs, 
evitar repeticions). 

 
− Elaboració de textos escrits propis de la vida 

social de l’aula per comunicar coneixements, 
experiències i necessitats (normes, notícies, 
treballs d’aula). 

− Identificació de l’estructura dels textos propis de 
l’àmbit acadèmic (qüestionaris, resums, 
esquemes, descripcions, explicacions) i aplicació 
d’aquestes.  

 
− Utilització d’estratègies i normes bàsiques en la 

producció de textos: planificació, redacció de 
l’esborrany, avaluació i revisió del text per 
millorar-lo amb l’ajuda del docent i els companys 
(reescriptura). Pla d’escriptura. 

 
 
− Elaboració de diferents tipus de text, segons la 

intenció comunicativa.  

− Coneixement d’algunes característiques 
específiques de la comunicació escrita, INCIDIM 
en tipografies, apartats i títols, signes de puntuació 
(punt, coma, guions, dos punts, signes 
d’exclamació i d’interrogació, punts suspensius), 
normes ortogràfiques i presentació de les 
produccions. 

 
− Utilització d’estratègies per millorar les 

produccions escrites (enllaços, separar en 
paràgrafs, evitar repeticions). 

 
− Elaboració de textos escrits propis de la vida social 

de l’aula per comunicar coneixements, 
experiències i necessitats (normes, cartes, 
notícies, treballs d’aula). 

− Identificació de l’estructura dels textos propis de 
l’àmbit acadèmic (qüestionaris, enquestes, 
resums, esquemes, informes, descripcions, 
explicacions) i aplicació d’aquestes.  

 
− Utilització d’estratègies i normes bàsiques en la 

producció de textos: planificació, redacció de 
l’esborrany, avaluació i revisió del text per millorar-
lo amb l’ajuda del docent i els companys 
(reescriptura). Pla d’escriptura. 

 
 
− Elaboració de diferents tipus de text, segons la 

intenció comunicativa.  



 

 

4. 
CONEIXEME
NT DE LA 
LLENGUA 

 Coneixement i aplicació correcta dels aspectes 
treballats en quant a la gramàtica: 
 
 

● El substantiu: totes les seves categories. 

● L’adjectiu. 

● Determinants:article, demostratius, 
possessius, numerals, indefinits. 

● El verb: nombre-persona,  conjugacions. 

● Subjecte. 

● Predicat. 

 
 
 
- Coneixement i aplicació correcta dels aspectes 
treballats en quant a l’ortografia, anant ampliant 
el seu bon ús : 
 

● S/SS/Z/Ç 

● La l.l 

● tj/tg/j/g 

● Accentuació 

● Signes que tanquen oracions 

● Ús de la majúscula 

 Coneixement i aplicació correcta dels 
aspectes treballats en quant a la gramàtica: 
 

● Llengües d’Espanya. 

● El substantiu: totes les seves 
categories. 

● L’adjectiu. 

● Determinants:article, demostratius, 
possessius, numerals, indefinits. 

● El verb: nombre-persona, arrel-
desinència, conjugacions, temps. 

● Subjecte. Parts principals 

● Predicat. Parts principals 

● Tipus d’oracions. 

 
 
 
- Coneixement i aplicació correcta dels 
aspectes treballats en quant a l’ortografia: 
 

● S/SS/Z/Ç 

● La l.l 

● tj/tg/j/g 

● Accentuació 

● Apòstrof- contracció 

● Signes que tanquen oracions 

● Partició de paraules a final d’oració 

● Ús de la majúscula 

 Coneixement i aplicació correcta dels 
aspectes treballats en quant a la gramàtica: 
 

● Llengües d’Espanya. 

● El substantiu: totes les seves 
categories. 

● Determinants:article, demostratius, 
possessius, numerals, indefinits. 

● El verb: nombre-persona, arrel-
desinència, conjugacions. 

● Subjecte. 

● Predicat. Diferenciar complements. 

● Tipus d’oracions. 

 
 
 
- Coneixement i aplicació correcta dels 
aspectes treballats en quant a l’ortografia: 
 

● S/SS/Z/Ç 

● La l.l 

● tj/tg/j/g 

● Accentuació 

● Apòstrof- contracció 

● Signes que tanquen oracions 

● El guió  

● Partició de paraules a final d’oració 

● Ús de la majúscula 

5.EDUCACIÓ 
LITERÀRIA 

− Utilització del text literari com a font de 
comunicació i aprenentatge i coneixement 
d’altres mons, temps i cultures. 

 
 
− Treball amb textos de la tradició literària 

popular: de tradició oral (llegendes, contes), 
narratius (contes, novel·la) 

− Utilització del text literari com a font de 
comunicació i aprenentatge i coneixement 
d’altres mons, temps i cultures. 

 
 
− Treball amb textos de la tradició literària popular: 

de tradició oral (llegendes, rondalles, cançons 
populars, contes), narratius (contes, novel·la), i 
altres gèneres (poesia). 

− Utilització del text literari com a font de 
comunicació i aprenentatge i coneixement d’altres 
mons, temps i cultures. 

 
− Ús dels recursos de la biblioteca de l’aula i del 

centre com a font d’informació i plaer. 

 
− Treball amb textos de la tradició literària popular: 

de tradició oral (llegendes, rondalles, contes), 
narratius (contes, novel·la realista, d’aventures, de 



 

 

misteri, de ciència-ficció, de fantasia), i altres 
gèneres (teatre, poesia). 

 


