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Jo i les meves llengües 
http://apliense.xtec.cat/arc/node/561 
 

Dimensió expressió escrita 

En aquesta proposta es posa l’èmfasi en la planificació de l’escrit, i es comença per la reflexió 
individual i pautada del coneixement que cada alumne té de les llengües que coneix. Aquesta 
reflexió es concreta en les idees que serviran per compondre el text que es titularà “Jo i les 
meves llengües”, i que respondrà a la pregunta: què sé fer amb cadascuna de les llengües que 
conec? L’alumnat treballa amb el material del Marc Comú de Referència Europeu1 a partir del 
“Portafolis europeu de les llengües” del Consell d’Europa2.  
 
A banda de la planificació del contingut del text. També es planifica l’organització de les idees, i 
es dóna a l’alumnat una guia per organitzar les idees en paràgrafs.  Primer ha de respondre a 
la pregunta “Quines idees vull incorporar?”, a partir de la primera reflexió que haurà fet i que li 
haurà servit per generar les idees que escriurà després. A partir d’una pauta, ha d’organitzar el 
seu text.  (C-5) 
 
Aquesta proposta d’escriptura està emmarcada en una activitat que dóna sentit al text, ja que 
serà el primer text que formarà la seva llibreta d’autoaprenentatge. (C-6) 
 
Es demana a l’alumne que revisi i esmeni el text, tenint en compte que l’haurà de llegir en veu 
alta als seus companys de classe, i que serà la seva “presentació” en la llibreta 
d’autoaprenentatge. (C-7) 
 

 
 

Dimensió plurilingüe i intercultural 

L’objectiu de la proposta és introduir l’enfocament comunicatiu i integrat de les llengües, a més 
de fomentar el respecte per a les persones que parlen llengües diferents i actituds positives 
davant de l’aprenentatge de llengües.  (C-14) 

 

                                                
1 http://goo.gl/3ErPH 
 
2 http://goo.gl/FMW2Y 
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Continguts clau 

 
(C-5) (C-6) (C-7) 
• Elements per a la planificació: propòsit, destinatari, registre i context. 
• Tipologia textual: textos expositius. Característiques d’organització interna i lingüístiques. 
• Estratègies i recursos per a la planificació de textos: generació i selecció de les idees a 

partir d’una pauta de reflexió i organització de les idees a partir d’una guia per a la creació 
d’un esborrany previ al text definitiu. 

• Estratègies i recursos en el procés de producció d’un text. 
• Lèxic: vocabulari usual i específic. 
• Revisió ortogràfica: diccionaris i correctors de textos. 
• Presentació formal: a mà, imprès, digital. 
 
(C-14) 
 
• Dades bàsiques sobre les llengües familiars presents a l’entorn escolar i a la societat 

catalana en general. 
• Llengües romàniques. 
• Prejudicis lingüístics. 
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Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic 

Dimensions  Competències  

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. 

Comprensió 
lectora 

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

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 
 

Expressió 
escrita 

7. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal 
en funció de la situació comunicativa 

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 

Comunicació 
oral 

10. Interactuar en situacions on intervé més d’un interlocutor, utilitzant 
estratègies que afavoreixin la comunicació oral 
11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius 
de la literatura catalana, castellana i universal. 

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

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

intercultural  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) 


