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Un volcán nos ayuda a trabajar por competencias en la clase de 
lengua 
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1486  
 
 

Dimensió comunicativa: comprensió lectora 

La proposta treballa de manera integrada les quatre habilitats: parlar, escoltar, llegir i escriure. 
L’objectiu és que l’alumnat percebi que per aprendre llengua de manera més eficaç és 
important connectar aquestes quatre habilitats.  
 
(C-1) (C-2) (C-3)  Es parteix d’un reportatge audiovisual per obtenir informació i començar una 
primera recerca dirigida, sobre l’erupció d’un volcà el 27 d’agost de 1883, a Indonèsia. En 
aquesta fase té molta importància la contextualització i la motivació, i s’acaba amb l’obtenció 
per part de l’alumnat d’informació rellevant sobre el tema, que serà la base i el punt de partida 
per a les activitats d’escriptura que es proposen. La primera, un text narratiu literari i la segona 
un text expositiu, un informe. 
 
En la segona part de l’activitat, l’alumnat haurà de resoldre un problema de caràcter científic 
sobre l’aparició d'una nova illa enmig de l’oceà, i amb aquesta informació haurà de redactar un 
text expositiu, un informe. Amb l’ajuda d’un gràfic de dades reals d’un repoblament animal 
d’aquesta illa realitzat des de 1880 a 1940, s’haurà de comprovar i verificar una hipòtesi amb 
raonaments i justificacions. Aquesta activitat demana que l’alumnat posi en pràctica estratègies 
de cerca i de gestió d’informació, i per tant de comprensió lectora. 

 
 

Dimensió comunicativa: expressió escrita 

(C-4) (C-5) (C-6) Al llarg de la proposta l’alumnat ha d’elaborar dos textos de tipologia diferent. 
D’una banda un microrelat, text narratiu, i un informe, text expositiu. Per crear aquests textos 
l’alumnat disposa d’unes pautes i d’un treball previ. 
 
Text narratiu:  
La informació obtinguda en la primera part de l’activitat, serveix de base per realitzar la pràctica 
escrita. L’alumnat s’ha de situar en la perspectiva d’un personatge que viu en primera persona 
la catàstrofe i que narra la seva experiència en un relat de ficció literària. Tota la informació que 
hauran obtingut aportarà riquesa al contingut dels textos que escriuran, ja que disposaran 
d’informació sobre el context en què s’emmarca la narració. A més, abans d’escriure el relat (un 
microrelat) es fa un treball sobre aquest tipus de text i s’ofereixen, i s’analitzen, tota una sèrie 
de models. En aquesta anàlisi es fa un treball sobre els aspectes de funcionament de la llengua 
i del seu aprenentatge, com ara la morfologia verbal. Per tant, per aquesta tasca l’alumnat 
compta tant amb un conjunt d’idees, que enriqueixen el contingut del text, com de models, pel 
que fa a l’estructura formal.  
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Text expositiu:  
Finalment, l’alumnat haurà de resoldre un problema de caràcter científic, sobre l’aparició d'una 
nova illa enmig de l’oceà, i redactar, després, un tipus de text expositiu, l’informe. Amb l’ajuda 
d’un gràfic de dades reals d’un repoblament animal d’aquesta illa realitzat des de 1880 a 1940, 
s’haurà de comprovar i verificar una hipòtesi amb raonaments i justificacions. 

 
 

Dimensió comunicativa: comunicació oral 

(C-7) (C-8) Durant tota la proposta la comunicació oral té un paper important. Tant pel que fa a 
l’obtenció de la informació, en gran part a partir de documents audiovisuals, com per la 
interacció oral entre els companys, per debatre la importància, veracitat i rellevància de les 
idees obtingudes sobre el tema, com pel que fa a l’exposició oral de les idees obtingudes, dels 
raonaments i de les justificacions.  
 
(C-9) En la proposta es donen suggeriments per fomentar la participació activa i crítica de 
l’alumnat, i provocar el diàleg per fer emergir emocions i coneixements sobre els fets 
relacionats amb les erupcions volcàniques. 
 

 
 

Dimensió literària 

(C-12) 
 
Abans de la redacció del text literari l’alumnat treballa amb textos literaris d’autors clàssics i de 
períodes significatius: Don Juan Manuel, Kafka i Benedetti. A partir de l’anàlisi guiada d’aquests 
textos, l’alumnat té un model que incideix en el text que ha de crear.  
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Continguts clau 

(C-1) 
• Tipus de comprensió: literal, interpretativa i valorativa. 
• La comprensió global del text: idees principals i idees secundàries. 
• Estratègies de comprensió: subratllat, esquema, resum... 
• Textos escrits dels mitjans de comunicació: notícia, crònica… 
• Textos acadèmics: llibres de text, de consulta, bases de dades en paper o digital.  

 
(C-2) 

• Tipus de text: narratiu i expositiu, 
• L’estructura textual. 
• Lèxic: vocabulari específic, sinonímia, antonímia. 
• Morfosintaxi textual: concordança, connectors, substituts, signes de puntuació. 

 
(C-3) 

• Cerca d’informació: localització, selecció. 
• Gestió de la informació: organització, síntesi i valoració. 
• Fonts d’informació en suport digital i audiovisual: cercadors, webs, llibres, bases de 

dades, blocs… 
 
(C-4) 

• Planificació i generació d’idees. Pluja d’idees. 
• Selecció i jerarquització d’idees. Idees principals, idees secundàries. 
• Esquemes, guions i mapes conceptuals o d’idees. 
• Organització del discurs segons el tipus de text i la situació comunicativa. 

 
(C-5) (C-6) 

• Tipus de text: narratiu i expositiu. 
• L’adequació: el registre. 
• La coherència: l’organització del text. 
• La cohesió: substituts i connectors, signes de puntuació. 
• Correcció lingüística: lèxic, estructures morfosintàctiques i ortografia. 

 
(C-7) 

• Comprensió oral: literal, interpretativa i valorativa. 
• Processos de la comprensió oral: reconeixement, selecció, interpretació, anticipació, 

inferència, retenció. 
• Textos orals dels mitjans de comunicació i acadèmics. 
 

(C-8) 
• Textos orals formals (conferències, debats, exposicions orals...) i no formals (diàlegs 

col·loquials...). 
• Adequació, coherència i cohesió. 
• Correcció lèxica, morfosintàctica i fonètica. 
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• Elements prosòdics i no verbals. 
 

(C-9) 
• Emissor i receptor: parlar i escoltar. Participació activa i crítica. 
• Estratègies d’interacció oral: inici, manteniment i finalització d’una interacció oral de 

manera apropiada. 
• Estratègies d’interacció oral: fórmules lingüístiques de cortesia, acord i discrepància. 

 
(C-12) 

• El text literari: l’emissor i el receptor. 
• Gèneres literaris: poesia, narrativa i teatre. 
• L’expressió de realitats i ficcions. Narrativa. 
• Propietats textuals: coherència, cohesió, adequació i correcció lingüística. 
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Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic 

Dimensions  Competències  

1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls 

2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets 
lèxics i morfosintàctics per comprendre’l 

Comunicativa:  
Comprensió 

lectora 
3.Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement 

4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a 
partir de la generació d’idees i la seva organització 

5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística 

Comunicativa:  
Expressió 

escrita 

6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal 

7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels 
mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals 

8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents 

Comunicativa:  
Comunicació 

oral 
9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per 
iniciar, mantenir i acabar el discurs 
10. Llegir obres i conèixer els autors/ores i els períodes més significatius de la 
literatura catalana, castellana i universal 
11.Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot 
identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos Literària 

12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments 

1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al 
coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per 
estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres 
2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant 
i d’escolta. 
 

Actitudinal  

3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística 
de l’entorn pròxim i d’arreu 

 
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_ESO.pdf) 


