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El meu poble 
http://apliense.xtec.cat/arc/node/ 
 
 

Dimensió expressió escrita  

C-5, C-6, C-7 
Els alumnes planifiquen el seu escrit i produeixen dos textos descriptius a partir de les 
fotografies, els redacten i, finalment, els revisen amb l’ajuda del mestre tenint cura de la seva 
presentació formal i lingüística.  
En aquesta activitat es té en compte el procés d’escriptura (abans, durant i després). 
També es valora la cal·ligrafia i la presentació. 

 
 

Dimensió comunicació oral  

C-9 
Els alumnes expliquen, oralment, una anècdota del poble aportada pels pares o avis que han 
preparat conjuntament. A més a més, fan la descripció de diferents espais que han visitat 
durant el recorregut pel poble amb l’objectiu d’incorporar en el seu discurs el vocabulari 
treballat. 

 
 

Dimensió pluriling üe i inter cultural  

C-13 
Els alumnes adquireixen vocabulari poc usual en l’actualitat sobre arquitectura urbana i 
elements arquitectònics dels edificis (pica-porta, llambordes, forat de gats...) i vocabulari sobre 
oficis que ja no es practiquen al poble i que són típics de la contrada. 
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Continguts clau  

C-5 
• Textos descriptius: estructura i redacció. 

C-6 
• Estratègies i recursos en el procés de producció d’un text (abans, durant i després). 
• Lèxic: vocabulari específic d’oficis i elements d’alguns espais significatius del poble 

(llocs concrets i noms de carrers). 
• Semàntica : sinònims, antònims i comparacions 
• Els connectors: ús i valors semàntics. 
• Els signes de puntuació: l’ús del punt, l’ús de la coma, l’ús del punt i coma. 
• Presentació formal: a mà (bona cal·ligrafia i presentació polida). 

C-7 
• Organització del text: coherència i cohesió. 
• Correcció lingüística: ús adequat de l’imperfet d’indicatiu i del passat perifràstic, 

concordança entre subjecte i verb, ús de les frases comparatives,  ús d’algunes 
conjuncions (i, que, perquè) i dels sufixos –er, -era, -eria relacionats amb lloc i oficis. 

• Presentació formal dels textos escrits en paper: fitxes amb la fotografia. 
C-9 

• Estratègies per a la presentació oral de l’anècdota. 
• Coneixement i utilització d’adverbis i locucions adverbials: en primer terme, al fons, a la 

dreta, a l’esquerra.... 
• Vocabulari específic (vorera, andana, llamborda, façana) relacionat amb carres, poble i 

entorn proper. 
• Elements expressius: elements no verbals, veu clara i forta en l’exposició, mirada a la 

resta de la classe... 
C-13 

• Coneixement del vessant cultural i històric del poble a través de la llengua. 
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Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic 

Dimensions  Competències  

Comprensió 
lectora 

1. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels 
mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports. 

2. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i 
valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el 
propòsit de la lectura. 
3.  Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere 
textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures 
morfosintàctiques més habituals. 

4. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement propi. 

Expressió 
escrita 

5. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari. 

6. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que 
s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari 
 
7. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal 
en funció de la situació comunicativa 

Comunicació 
oral 

8. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i escolars. 

9. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació 
comunicativa 

10. Interactuar en situacions on intervé més d’un interlocutor, utilitzant 
estratègies que afavoreixin la comunicació oral 

Literària 

11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius 
de la literatura catalana, castellana i universal. 

12 Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i 
ficcions  

Plurilingüe i 
intercultural  

13 Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural 
catalana, i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana 

14 Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat 
espanyol, d’Europa i del món. 

 
Taula extreta del document Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Identificació i desplegament a l’educació 

primària 
(http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/co

mpetencies_llengua_primaria.pdf) 


