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Juguem amb Webs 
http://apliense.xtec.cat/arc/node/18666    
 
 

Dimensió comprensió lectora 

La proposta demana que l’alumnat analitzi un text instructiu a partir de la seva estructura amb 
un doble propòsit: per comprendre’l  i per escriure’n un.  (C-2) (C-3) 

 
 

Dimensió expressió escrita 

A partir d’unes preguntes es guia l’alumnat perquè analitzi aspectes morfosintàctics (formes 
verbals) que cal utilitzar en un text instructiu. D’aquesta manera l’alumnat es fa conscient 
d’aquestes particularitats que després haurà d’emprar. (C-6) 
Els alumnes han de fer una cerca a Internet sobre diferents jocs, veure les instruccions, i 
comprendre-les per jugar-hi. (C-4) 

 
 
 

Continguts clau 

• Tipologia textual: text instructiu. Estructura. 
• Anàlisi de l’organització del text: títol, subtítols i paràgrafs. 
• Ús de diferents tipografies i d’imatges. 
• Característiques lingüístiques: morfologia verbal (imperatiu i perífrasi d’obligació), sintaxi 

(ús del condicional). 
• Connectors: temporals i causals. 
• Lèxic: vocabulari específic del joc. 
• Correlació amb el vocabulari simbòlic que apareix a l’exemple treballat 
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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) 

 


