
 

 

                          CEIP ELS MOLINS – BÚGER PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA LLENGUA CATALANA 

 
 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

 
1. Adequació i seqüenciació dels objectius generals: 

 
Objectius 

COMPETÈNCIES 

LIN MT DIG AP AP SOC EMP CULT 

1. Fer ús de la llengua per participar en diverses situacions comunicatives de l’activitat social i cultural,                 
activament i de manera adequada, aplicant les estratègies, habilitats i normes bàsiques de comunicació              
i adoptant una actitud respectuosa i de cooperació, per prendre consciència dels propis 
sentiments i idees i per controlar la pròpia conducta. 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

2. Comprendre discursos orals i escrits que es presenten en l’àmbit escolar i en el context social i                  
cultural pròxim, i analitzar-los amb sentit crític. x x x x x x X 

3. Utilitzar els coneixements sobre la llengua per expressar-se per escrit amb correcció i cuidar              
l’estructura del text, els aspectes normatius, la cal·ligrafia, l’ordre i la netedat; per parlar de manera                
adequada, coherent i correcta, i per comprendre textos orals i escrits. 

 
x 

   
x 

 
x 

  
X 

4. Usar de manera eficaç les destreses i habilitats bàsiques de la llengua (escoltar, parlar, llegir i                
escriure) com a instruments d’aprenentatge, recerca, recollida i processament d’informació, així com per            
escriure textos propis de l’àmbit escolar. 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

5. Expressar-se oralment i per escrit, en diferents suports, amb adequació, coherència, cohesió i              
correcció, segons l’edat, en diverses situacions i contextos de l’àmbit acadèmic, social i cultural, per               
satisfer les necessitats de comunicació i desenvolupar la creativitat, el respecte i l’estètica en l’ús               
personal del llenguatge. 

 

x 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

6. Llegir amb fluïdesa i entonació correctes diferents tipus de text adequats a l’edat i utilitzar lalectura                
com a font per ampliar el vocabulari i fixar l’ortografia correcta. 

x x x x x x x 

 
7. Conèixer, respectar i interessar-se per la diversitat lingüística d’Espanya, de la nostra comunitat             
autònoma i de la societat en general, entendre-la com a fet cultural enriquidor i integrador i prendre 
consciència de la importància del domini de llengües en un món cada vegada més global. 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

  
X 
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8. Utilitzar la lectura com a font de plaer, aprenentatge i enriquiment personal, fer ús de la biblioteca                  
d’aula i de centre per fomentar l’hàbit lector i apreciar el valor dels diferents textos de la tradició                  
literària. 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

  
X 

9. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica i complexitat i iniciar-se              
en els coneixements de les convencions formals específiques del llenguatge literari. x 

 
x x X 

 
x 

10. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació de manera eficient i responsable per cercar                 
i tractar la informació, per interpretar i valorar diferents opinions, entenent-les com a recurs per a               
l’aprenentatge tant individual com col·laboratiu que s’ha de fomentar. 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

11. Reflexionar sobre la llengua i el seu ús en els diferents contextos socials per evitar els estereotips                  
lingüístics, les discriminacions i els prejudicis per raó de classe, raça, gènere o creença. x 

 
x x x 

 
X 

12. Utilitzar els diversos tipus d’escrits mitjançant els quals es produeix la comunicació amb les              
institucions públiques o privades, en situacions relacionades amb l’escola i la seva activitat. x 

 
x x x 

 
X 

13. Posar en pràctica diferents estratègies i hàbits de treball que afavoreixin la feina tant individual com                
en grup, així com col·laborar activament, amb respecte i responsabilitat en la dinàmica de grup. x x x x x x x 

 
 

2. Seqüència dels continguts per trimestres: 
 
BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR, PARLAR I CONVERSAR 

4t EP 5è EP 6è EP 

NI NII NIII NI NII NIII NI NII NIII 

- Participació activa i cooperadora en situacions comunicatives de relació social especialment 
destinades a afavorir la convivència (debats, exposicions, converses, expressions 
espontànies, discussions, assemblees, narracions orals, entrevistes, etc.). 

 X   X   X  

- Producció de textos orals, en diferents situacions i per a diferents finalitats: narracions,              
diàlegs, col·loquis, debats, dramatitzacions, recitacions, exposicions presentacions,       
descripcions, planificació d’experiències de treball en grup, argumentacions, etc., cuidant les           
característiques formals, estructurals i de contingut de les diferents tipologies de textos orals             
i aplicant les normes que regeixen l’intercanvi comunicatiu oral. 

 X   X   X  

- Les normes que regeixen l’intercanvi comunicatiu oral: exposició clara; coherència, cohesió            
i adequació del discurs; escolta atenta; mirada a l’interlocutor; respecte pel torn de paraula;              
ritme, entonació i pronunciació adequats; consideració per les diferències, sentiments,          
experiències, idees, opinions i coneixements dels altres; expressions de cortesia, atenció i            
correcció; postures i gestos adequats. 

 X   X   X  
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- Estructura i característiques dels missatges orals segons funcions i situacions 
comunicatives diverses: lèxic, entonació, recursos expressius; elements lingüístics i no 
lingüístics; doble sentit, ironia, humor, etc. Adequació de l’expressió oral. 

 X   X   X  

- Utilització de documents impresos i recursos audiovisuals o digitals per obtenir, seleccionar i 
relacionar, amb una autonomia progressiva, informacions rellevants per ampliar els 
aprenentatges (identificació, classificació, comparació). 

X   X   X   

- Els diferents registres lingüístics i els seus usos. X   X   X   

- Comprensió i valoració dels diferents tipus de text oral, pròxims a la vida quotidiana dels                
infants, en diferents suports, captant-ne el sentit global i la idea principal. Textos orals              
procedents dels mitjans de comunicació i Internet. Textos orals amb sentit irònic, de dobles              
sentits. Textos de la tradició oral de les Illes Balears. 

 X   X   X  

 
Escolta i reproducció de textos i jocs lingüístics o de tradició oral de la literatura de les Illes 
Balears: dites, contes, endevinalles, rodolins, cançons, embarbussaments, gloses, rondalles, 
llegendes, etc., i memorització d’alguns d’aquests textos o jocs. 

 X   X   X  

- Dramatització i representació de textos senzills mostrant interès per participar en les 
dinàmiques de grup, adequant l’entonació, el ritme i el volum a les característiques del text. 

  X   X   X 

- Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument per millorar 
la comunicació oral i accedir a informacions diverses. 

X   X   X   

 
 
BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR 

4t EP 5e EP 6è EP 

NI NII NIII NI NII NIII NI NII NIII 

- Comprensió i identificació de la informació rellevant de textos de la vida quotidiana (cartells,               
horaris, reglaments, correspondència, plans de feina, catàlegs, fullets, instruccions, receptes,          
SMS, etc.), dels mitjans de comunicació (webs, notícies, reportatges, cartes al director,            
entrevistes, etc.) i de l’àmbit escolar, i valoració de la funcionalitat d’aquesta informació. 

 X   X   X  

- Interiorització del text escrit com a font d’informació, d’aprenentatge, de diversió, de            
comunicació d’experiències i de regulació de la convivència. Consciència fonològica. 

X   X   X   
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- Lectura comprensiva. Utilització d’estratègies per comprendre textos escrits:       
elaboració i comprovació d’hipòtesis, inferències d’informació sobre el text a partir dels            
coneixements i experiències previs, consulta del diccionari, resum de les idees bàsiques o             
dels aspectes més destacats, etc. Interpretació dels sentits figurats i dels significats no             
explícits als textos. 

X   X   X   

- Integració de coneixements i informacions fent ús d’estratègies per ampliar i donar sentit              
als aprenentatges: comparació, classificació, identificació i interpretació, amb una atenció          
especial a les dades que es transmeten mitjançant els elements gràfics i paratextuals:             
esquemes, taules, mapes conceptuals i altres il·lustracions. 

 X   X   X  

- Elements bàsics del discurs narratiu, poètic i teatral, i aplicació d’aquests coneixements a la               
comprensió i la interpretació dels textos. Identificació dels elements característics d’alguns           
tipus de text: concepte, temes, elements formals, elements gràfics (vinyetes, globus,           
onomatopeies, signes convencionals, etc.) i aplicació a la comprensió. 

 X   X   X  

 
- Participació en jocs lingüístics motivadors que contribueixin al desenvolupament de la           
comprensió lectora i la memorització de textos llegits en veu alta, fent-ne una lectura fluïda i               
amb entonació adequada, i en silenci, a partir d’activitats literàries (endevinalles,           
embarbussaments, acudits, dites i refranys, etc.) i no literàries (sopes de lletres, mots            
encreuats, jeroglífics, etc.). 

 X   X   X  

- Lectura de textos presentats en qualsevol suport, mostrant interès i gust. Pla lector. X   X   X   

- Lectura personal, silenciosa, en veu alta, guiada expressiva de diferents tipus de text i en 
 qualsevol suport. X   X   X   
- Utilització dirigida de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la localització, 
selecció i organització de la informació. X   X   X   

 
 
BLOC 3. COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE 

4t EP 5è EP 6è EP 

NI NII NIII NI NII NIII NI NII NIII 

- Coneixement de les característiques específiques de la comunicació escrita (linealitat,           
possibilitat de comunicació amb interlocutors absents, permanència i fixació del pensament,           
possibilitat de relectura), tipografies, apartats i títols, signes de puntuació (punt, coma,            
guions, dos punts, signes d’exclamació i d’interrogació, punts suspensius, etc.), normes           
ortogràfiques i presentació de les produccions. 

 X   X   X  
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- Estratègies per millorar les produccions escrites (utilitzar enllaços, separar en paràgrafs, 
evitar repeticions, transposar textos, etc.). 

 X   X   X  

- Ús de textos d’informació i opinió propis dels mitjans de comunicació social             
(especialment de la premsa local) sobre fets i esdeveniments que resultin significatius, amb             
una incidència especial en la notícia, l’entrevista, la ressenya de llibres o de música, la carta                
al director, en situacions reals o simulades a l’aula. 

 X   X   X  

- Textos escrits propis de la vida social de l’aula  per comunicar   coneixements,
experiències i necessitats (normes, notes, cartes, notícies, treballs d’aula, etc.). 

 X   X   X  

- Identificació de l’estructura dels textos propis de l’àmbit acadèmic (qüestionaris, 
enquestes,resums, esquemes, informes, descripcions, explicacions) i aplicació d’aquests 
coneixements a la comprensió i la producció de textos per obtenir i organitzar la informació, i 
per comunicar coneixements, experiències i necessitats. 

  X   X   X 

 
-  Coneixement  de  les  estratègies  i  normes  bàsiques  en  la  producció  de  textos: 
planificació (concreció de la intenció comunicativa i del destinatari, del tipus de text, de 
l’organització del contingut, etc.), redacció de l’esborrany, avaluació i revisió del text per 
millorar-lo amb l’ajuda del docent i els companys (reescriptura). Pla d’escriptura. 

 X   X   X  

- Elements bàsics dels discursos narratius, explicatius,  argumentatius, descriptius, 
informatius i persuasius (estructura, sentit global, intenció, etc.). Coherència i cohesió en els 
discursos escrits. 

X   X   X   

- Ús d’estratègies bàsiques de producció de textos per facilitar la comprensió: elements 
gràfics i paratextuals.   X   X   X 
- Composició de diferents tipus de text, segons la intenció comunicativa. Característiques de 
la lingüística textual.   X   X   X 
- Utilització guiada de programes o recursos informàtics de processament de textos. X   X   X   

 
 
BLOC 4. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

4t EP 5è EP 6è EP 

NI NII NIII NI NII NIII NI NII NIII 

- Ús de les normes ortogràfiques, morfològiques, sintàctiques i lexicosemàntiques de la 
llengua. 

X   X   X   

- Ús adequat de la terminologia gramatical i lingüística. Estructures bàsiques de la llengua:              
tipus de text i estructura pròpia (narració, descripció, exposició), enunciats (declaratiu,           
interrogatiu, exclamatiu, imperatiu). 

X   X   X   
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- Identificació d’algunes particularitats del lèxic general de la llengua: ús de prefixos i sufixos,               
sigles i abreviatures, paraules sinònimes i antònimes, neologismes i manlleus, arcaismes i            
barbarismes, paraules homònimes i polisèmiques, paraules compostes, primitives i         
derivades, famílies i camps semàntics, locucions i frases fetes, sentit propi i sentit figurat,              
definició de nom, adjectiu i verb analitzant-ne formes i significats. Tipus de diccionaris. 

 X   X  
 X  

- Identificació dels constituents fonamentals de l’oració (subjecte i predicat), dels papers            
semàntics del subjecte i de les funcions bàsiques dels complements del verb (directe,             
indirecte, circumstancial, atribut). Anàlisi morfològica i sintàctica. Tipus d’oracions.         
Interjeccions. Tipus d’enunciats: frases i oracions. Text, paràgraf i oració. 

  X   X   X 

- Utilització dels mecanismes i els recursos lingüístics bàsics per organitzar el text explicatiu i 
dotar-lo de coherència i cohesió, fent ús de la inserció, la coordinació i l’enllaç d’oracions. 

 X   X   X  

- Ús adequat de les diferents categories gramaticals: el nom (classes de noms), el              
determinant, l’adjectiu, el pronom, el verb (arrel i desinència, conjugacions, formes no            
personals, perífrasis verbals, verbs regulars i irregulars, temps, mode), l’adverbi, la           
preposició, la conjunció. Gènere, nombre i concordança. 

X   X   X   

 
- Ús correcte de les normes ortogràfiques bàsiques i de puntuació. X   X   X   

- Coneixement i aplicació de l’ús de l’apòstrof i les contraccions. El punt, el punt i coma, la 
coma, els dos punts, els punts suspensius, el guionet i la dièresi. Diftongs i hiats. Paraules 
agudes, planes i esdrúixoles. 

X   X   X   

- Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument d’aprenentatge en 
tasques senzilles. 

X   X   X   

- Coneixement de la pluralitat lingüística existent en el context social i escolar. Les llengües 
oficials de les Illes Balears, les llengües de l’Estat espanyol. Varietats dialectals i llengua 
estàndard. Situació sociolingüística. 

  X   X   X 
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BLOC 5. EDUCACIÓ LITERÀRIA 

4t EP 5è EP 6è EP 

NI NII NIII NI NII NIII NI NII NIII 

- El text literari com a font de comunicació i aprenentatge, de plaer, de joc, d’entreteniment, de
coneixement d’altres mons, temps i cultures, i com a mitjà d’organització i de resolució de 
problemes de la vida quotidiana 

X   X   X   

- Textos literaris i no literaris. Literatura de les Illes Balears. El llenguatge literari i els                
recursos literaris. Els gèneres literaris: narrativa (conte i novel·la), poesia (síl·labes dels            
versos, rima, versos i estrofes) i teatre (personatges, acotacions, actes i escenes). Tipus de              
narrador. Altres gèneres literaris. 

X   X   X   

- Ús dels recursos de la biblioteca de l’aula i del centre, incloent-hi documents audiovisuals, 
com a mitjà d’aproximació a la literatura pròpia i general, com a font d’informació i plaer. 

 X   X   X  

 
- Textos propis de la tradició literària popular: textos de tradició oral (llegendes, rondalles,              
cançons populars, contes, etc.). Textos de gènere   narratiu      (contes,      biografies,
autobiografies, novel·la realista, d’aventures, de misteri, de ciència-ficció, de fantasia). Textos          
d’altres gèneres (teatre, poesia) adequats als interessos infantils. 

X   X   X   

- Diferents tipus de lectura amb obres i textos literaris adequats a l’edat i als interessos dels 
alumnes: lectura silenciosa, en veu alta, expressiva, etc. 

X   X   X   

- Audició, comprensió, memorització i recitació de diferents textos poètics, adequats a l’edat, 
amb ritme, pronunciació i entonació adequats, i identificació dels missatges i valors que 
transmeten aquests textos. 

  X   X   X 

- Dramatització de textos literaris i de situacions de la vida quotidiana pròximes a l’experiència 
dels infants. 

  X   X   X 

 
 

3. Mètodes pedagògics. 

La metodologia emprada al centre segueix la línia explicitada en la concreció metodològica que abarca tots els cursos d’infantil i primària. 
 

4. Distribució espai-temps. 

La distribució i organització de l’espai i el temps es desenvolupa en els horaris de la programació d’aula, concretada per setmanes. 
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5. Atenció a la diversitat: Activitats d’ampliació i reforç. Procediments de suport i recuperació. 

Els tutors/es, amb l’assessorament i ajuda de l’equip de suport, elaboren les programacions diversificades individualitzades per a cada un dels o les 
alumnes NESE que ho requereixin. El seguiment d’aquestes programacions diversificades i de les adaptacions curriculars que se’n deriven es realitza en 
les actes d’avaluació trimestral del grup. 

 
6. Criteris d’avaluació 

 
Bloc 1. COMUNICACIÓ ORAL: ESCOLTAR, PARLAR I CONVERSAR CONCRECIÓ PER NIVEL 

CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELL I NIVELL II NIVELL III 

1. Participar en activitats significatives de comunicació i expressió orals, dirigides o espontànies,             
plantejant les pròpies idees i opinions i debatent les opinions dels altres. Participar en situacions               
d’aprenentatge col·laboratiu. 

 X  

2. Elaborar i presentar textos orals de manera estructurada i amb adequació a les diferents formes                
textuals. Expressar oralment amb pronunciació, entonació, ritme i volum dequats diferents tipus de             
missatges en diferents situacions, amb distintes finalitats i per a diverses necessitats educatives.             
Reconèixer els diferents tipus de text i la seva utilitat segons la necessitat comunicativa. Conèixer i                
utilitzar diferents recursos per dur a terme una gran varietat de funcions comunicatives. 

 X  

3. Utilitzar adequadament les estratègies i les normes que regeixen l’intercanvi comunicatiu
oral. Reconèixer l’ús i la utilitat de les estratègies de comunicació oral en el propi aprenentatge. 

 X  

4. Exposar, narrar, descriure idees, coneixements i fets de manera coherent i ordenada. Aplicar              
tècniques per aprendre a expressar de manera adequada els continguts i les activitats de l’àrea. 

 X  

5. Utilitzar tot tipus de document, tant de manera individual com en grup, per obtenir i seleccionar                 
informació sobre temes proposats. 

X   

6. Reconèixer i emprar diferents registres lingüístics segons el grau de formalitat, utilitzant un              
llenguatge no discriminatori. 

  X 

7. Identificar el sentit global i la idea principal del text. Formular preguntes prèvies a la lectura de                  
diferents tipus de text per localitzar la informació més rellevant. Retenir dades. Adquirir i ampliar               
vocabulari. 

 X  
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8. Escoltar fent silenci diferents tipus de text. Comprendre textos literarissenzills. Participar en la 
representació d’obres de teatre, utilitzant els recursos expressius adequats al gènere. Reproduir 
diferents tipus de text i memoritzar-ne alguns. Escoltar i reproduir de manera senzilla, mitjançant 
l’expressió oral, missatges i textos orals, utilitzant de manera correcta i adequada la llengua. 

X   

9. Dramatitzar textos adaptats.   X 
10. Usar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument per millorar la comunicació                 
oral i accedir a informacions diverses. Comentar amb capacitat crítica el contingut, el llenguatge i la                
finalitat de textos orals i audiovisuals dels mitjans de comunicació i analitzar-ne la informació 

X   

 
 

Bloc 2. COMUNICACIÓ ESCRITA: LLEGIR CONCRECIÓ PER NIVELL 

CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELL I NIVELL II NIVELL III 

1. Comprendre textos escrits per aprendre i informar- se, tant els creats amb finalitat didàctica com els                 
d’ús quotidià, informals o amb grau més alt de formalitat. Identificar la informació rellevant de diferents                
textos de la vida quotidiana i de les relacions socials. 
Llegir i comprendre textos literaris de la tradició oral i de la literatura infantil adequats. 

X   

2. Utilitzar la llengua, de manera oral i escrita, per formular i respondre preguntes, narrar històries i                 
expressar sentiments, experiències i opinions. Consolidar la consciència fonològica. 

X   

3. Utilitzar estratègies per a la comprensió lectora. Utilitzar estratègies per a l’anàlisi del contingut.               
Detectar i entendre informacions o idees rellevants explícites als textos. Sintetitzar la idea extreta d’un               
text  donat.  Identificar  diverses  fonts  d’informació. 
Inferir, interpretar i formular hipòtesis sobre el contingut de diferents textos. Relacionar els            
elements lingüístics amb els no lingüístics en els textos periodístics i publicitaris. Interpretar i reconèixer              
els sentits figurats i els significats no explícits als textos. 

X   

4. Cercar i seleccionar informacions en diferents fonts i en distints suports. Interpretar elements gràfics i                
paratextuals: gràfics, imatges, esquemes, quadres sinòptics, etc. 

 X  

5. Identificar i conèixer les característiques fonamentals dels textos literaris narratius, poètics i             
dramàtics. Conèixer i identificar alguns recursos retòrics i mètrics propis dels poemes. Comprendre             
textos periodístics i publicitaris i diferenciar la seva intenció comunicativa. Participar activament en els              
comentaris de textos literaris senzills, centrant-se en els temes i els personatges. Reconèixer             
alguns elements simbòlics. Comprendre i interpretar els elements característics del còmic. 

 X  
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6. Recitar i dramatitzar textos procedents de la tradició literària popular per millorar la comprensió               
lectora. Participar en jocs lingüístics dins l’aula. 

  X 

7. Llegir diferents tipus de text i mostrar-hi interès. Desenvolupar l’hàbit lector. Seguir un pla lector.                
Usar diferents suports per a la lectura. Llegir de manera autònoma. 

X   

8. Practicar diferents tipus de lectura. Llegir diàlegs de manera compartida. Llegir textos en veu alta,                
amb el volum, l’entonació, la fluïdesa, la pronunciació i el ritme adequats al contingut. 

X   

9. Cercar i elaborar informacions senzilles sobre temes d’interès utilitzant les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

X   

 
Bloc 3. COMUNICACIÓ ESCRITA: ESCRIURE CONCRECIÓ PER NIVELL 

CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELL I NIVELL II NIVELL III 
1. Produir textos que compleixin les normes bàsiques de presentació. Aplicar en l’expressió escrita les               
normes gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques apreses. X 

  

2. Utilitzar estratègies diverses per millorar les produccions escrites. X   
3. Conèixer i analitzar notícies i opinions a través dels mitjans de comunicació social, fent ús de diaris o                   
revistes. Redactar textos periodístics i publicitaris.Expressar, per escrit, opinions, reflexions i           
valoracions argumentades, respectant les normes bàsiques de presentació. 

 X  

4. Utilitzar textos propis per obtenir o comunicar informació, ajudant-se de les tecnologies de la               
informació i la comunicació. Reconèixer l’escriptura com a recurs per a l’expressió personal creativa. 

 X  

5. Elaborar esquemes, mapes conceptuals i resums com a instruments que faciliten la comprensió i               
l’aprenentatge. 

 X  

6. Dissenyar estratègies bàsiques de producció de textos, seguint una estructura proposada. Seguir el              
procés de planificar, redactar i revisar per millorar el text escrit presentat. Establir i seguir un pla                 
d’escriptura. 

  X 

7. Compondre diferents tipus de text amb claredat i ben estructurats. Utilitzar adequadament els              
elements de cohesió del text, així com els marcadors i els connectors del discurs. 

X   

8. Utilitzar elements gràfics i paratextuals en la producció de textos per facilitar-ne la comprensió.  X  
9. Escriure i presentar diferents tipus de text de caràcter literari i lúdic. Elaborar diferents tipus de text, 
segons la intenció comunicativa. 

 X  

10. Fer ús de programes o recursos informàtics de processament de textos per elaborar produccions i 
cercar informació. 

X   
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Bloc 4. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CONCRECIÓ PER NIVELL 

CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELL I NIVELL II NIVELL III 

1. Aplicar de manera adequada les normes ortogràfiques, morfològiques, sintàctiques i           
lexicosemàntiques de la llengua. X   

2. Emprar de manera adequada la terminologia gramatical i lingüística de la llengua en les activitats de                 
composició i comprensió de textos. Elaborar textos en situacions quotidianes i escolars utilitzant la              
planificació i la revisió, i respectant les normes gramaticals, ortogràfiques i de presentació. Reconèixer              
la llengua com a instrument de comunicació i de descobriment lúdic. 

X   

3.  Conèixer,  reconèixer  i  usar  paraules  sinònimes i antònimes, paraules homònimes i polisèmiques, 
neologismes i manlleus, sigles i abreviatures,analitzant-ne les formes i comprenent-ne el significat. 
Reconèixer  paraules  compostes,  prefixos  i  sufixos. Crear paraules derivades i diferenciar famílies de 
paraules. 

X   

4. Identificar oracions com a unitats de significat complet i ser capaç de reconèixer oracions simples. 
Identificar el subjecte i el predicat de l’oració i els nuclis i complements corresponents. 

  X 

5. Construir en la producció pròpia oral i escrita oracions amb un ordre lògic i amb les concordances 
adequades. 

 X  

6. Aplicar els coneixements bàsics de la gramàtica (categories gramaticals). Reconèixer les diferents             
categories gramaticals segons la funció: noms, determinants, adjectius, pronoms, verbs, adverbis,           
preposicions i conjuncions. 

X   

7. Conèixer les normes ortogràfiques i aplicar-les en les produccions escrites. Utilitzar amb correcció              
els signes de puntuació. 

X   

8. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument d’aprenentatge en tasques 
senzilles. 

X   

9. Comprendre la definició de llengua. Conèixer i respectar les llengües oficials de les Illes Balears.               
Reconèixer les diferents llengües que es parlen a l’Estat espanyol i a les Illes Balears. Identificar               
positivament la pluralitat lingüística existent. 

  X 
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  Bloc 5. EDUCACIÓ LITERÀRIA CONCRECIÓ PER NIVELL 

CRITERIS D’AVALUACIÓ NIVELL I NIVELL II NIVELL III 

1. Llegir i comentar textos propis de la literatura infantil (poesia, còmics, contes, etc.) de diverses fonts i                  
en diferents suports. Utilitzar estratègies per comprendre textos literaris i per identificar els missatges i               
valors que transmeten aquests textos. 

 X  

2. Elaborar contes i poemes senzills, fent un ús coherent de la llengua escrita i la imatge per expressar                   
situacions comunicatives concretes. Elaborar textos escrits i orals treballats dins l’aula per satisfer les              
necessitats comunicatives. Aplicar, en diferents situacions comunicatives, un vocabulari adequat i cada            
cop més precís, adquirit a través de la lectura de textos, literaris i no literaris. 

 X  

3. Utilitzar la biblioteca d’aula i de centre per obtenir informació i com a font de plaer en la lectura                    
d’obres literàries adequades. Llegir per fomentar l’autonomia lectora, l’interès per l’elecció de diferents             
temes i textos i com a recurs de plaer personal. 

 X  

4. Escoltar textos literaris i fer una lectura guiada i autònoma, en silenci i en veu alta de textos propis de                     
la nostra tradició popular, adequats als interessos infantils. Identificar i corregir en textos orals i escrits                
els trets i les expressions que manifesten discriminació social, cultural, ètnica i de gènere 

 X  

5. Llegir correctament diferents tipus d’obres i textos literaris, segons la pretensió de la lectura.  X  

6. Escoltar, comprendre, memoritzar i recitar textos poètics.   X 

7. Utilitzar estratègies per interpretar textos literaris. Interpretar, mitjançant gests i paraules, escenes de 
contes, obres de teatre, etc. 

  X 

 
7. Elements transversals. 

El treball dels elements i continguts transversals s’especifica en un document comú de centre, inclòs dins la concreció curricular. 

8. Materials i recursos didàctics. 

 




