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Fem Cartells 
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1506 
 

Dimensió comprensió lectora 

L’alumnat llegeix cartells i analitza els trets diferencials d’aquest tipus de text: els elements 
icònics (imatges, dibuixos,...) i els elements textuals (eslògans). La intenció d’aquesta activitat 
és reconèixer i interpretar aquesta tipologia de text per posteriorment fer-ne un. Les estratègies 
lectores que es posen en funcionament són aquelles que van dirigides a construir el sentit 
global del text i les que permeten fer-ne una lectura crítica. (C-2) 

 

Dimensió expressió escrita 

L’alumnat ha d’identificar evidències d’actes incívics allà on viu per tal de denunciar-los a partir 
de l’elaboració de cartells i posterior exposició oberta a la comunitat. Posteriorment es 
localitzen aquests actes en un mapa de la localitat i se’n fan fotos.  
Després de l’anàlisi de cartells, l’alumnat en grups n’haurà de planificar un per tal de denunciar 
un dels actes incívics identificats. Hauran de crear un eslògan i finalment revisar el treball per a 
l’exposició final. (C-5) (C-6) (C-7) 

 

Dimensió comunicació oral 

Cada grup farà una presentació del seu cartell en l’exposició final. Es tracta d’una exposició oral 
formal en forma de presentació d’un projecte. (C-9) 

 
 

Continguts clau 

Tema (eslògans) 
Textos dinàmics i multimodals (imatge i text) 
Signes de puntuació i d’exclamació 
Vocabulari específic 
Verbs 
Revisió ortogràfica 
Organització del text 
Omissions 
Adequació del registre  
Elements expressius: prosòdics i no verbals 
Coherència i cohesió  
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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) 


