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Canta i explica  
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1487                                                      
 
 

Dimensió comprensió lectora 

Les activitats de l’apartat “qui fa les cançons” demanen que l’alumnat apliqui estratègies de 
cerca i gestió de la informació a Internet per organitzar una presentació en públic. (C-4) 
Les activitats de l’apartat “de què parlen les cançons” demanen que l’alumnat apliqui 
estratègies de comprensió per obtenir informació sobre el tema dels textos treballats a partir  de 
la interpretació del contingut, del format i tipus de text. (cançons) (C-2) (C-3) 

 

Dimensió expressió escrita 

Hi ha dues tasques relacionades amb l’expressió escrita. Els alumnes han d’escriure la 
continuació d’una cançó seguint un model i una producció més lliure, seleccionant prèviament 
el tema i a partir d’una base musical. (C-5) (C-6) (C-7) 

 

Dimensió comunicació oral 

Després de fer una cerca sobre un grup musical, els alumnes han d’estructurar la informació 
per fer una presentació oral. També hauran de justificar per què aquell grup escriu 
majoritàriament cançons sobre un tema.  (C-8) (C-9) 

 

Dimensió literària 

En la creació de la lletra d’una cançó, l’alumnat haurà d’emprar recursos literaris per expressar 
sentiments, realitat i ficcions que vulguin descriure. (C-12) 

 

Dimensió plurilingüe i intercultural 

Les activitats prèvies de conèixer cançons catalanes, entendre de què parlen i també saber què 
són les corrandes, ajuden l’alumnat a ser conscients de la pertinença a la comunitat lingüística i 
cultural catalana. (C-13) 
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Continguts clau 

• Tema, idea principal i idees rellevants. 
• Text multimodal: text i música. 
• Fonts d’informació: internet. 
• Lèxic  vocabulari específic. 
• Component semàntic: sentit figurat. 
• Tipologia de text: cançó. 
• Estratègies per a la planificació del text: organització de les idees al voltant de les 

estrofes de la cançó. 
• Revisió ortogràfica: correctors de textos. 
• Presentació formal: digital. 
• Adequació del registre. 
• Correcció lingüística.  
• Elements expressius: presentació formal. 
• Recursos retòrics. 
• Recursos per analitzar la situació de les llengües en la nostra societat: les cançons. 
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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) 


