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Decret 142/2007 DOGC núm. 4915

“Àmbit de llengües.
...

Competències pròpies de l’àrea
...
La competència escrita s’ha de potenciar en totes les seves dimensions, receptives
(lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació, i cal relacionar-la amb les
interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç. Els
processos de lectura i escriptura són complexos i diversos segons quin sigui el tipus
de text, el suport i el contingut que s’hi
vehicula, són processos que s’aprenen en
la lectura i escriptura de textos a qualsevol

Cal motivar qui llegeix perquè
descobreixi en la llengua escrita una
font de descoberta i de plaer personal

àrea o activitat escolar. Cal motivar qui llegeix i escriu perquè descobreixi en la llengua
escrita una eina d’entendre’s a si mateix o a si
mateixa i a les altres persones, i els fenòmens del món i la ciència i també que és una
font de descoberta i de plaer personal. En això té molta importància la potenciació
d’institucions escolars com la biblioteca (mediateca), la ràdio o plataformes d’Internet,
com a dinamitzadores de l’aprenentatge lector i escriptor. A més, cal aplicar-la
progressivament a textos de nivells de complexitat cada vegada més gran i de
tipologia i funcionalitat diversa, en diferents suports (paper, digital) i formats (verbals,
gràfics i imatge).

Objectius
Les àrees de llengua catalana i literatura,
llengua castellana i literatura i llengua
estrangera de l’educació primària tenen
com a objectiu el desenvolupament de les
següents capacitats:
...
2. Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües de
l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar les opinions i

concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les
necessitats individuals i socials.
...
9. Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i
cultural proper.
10. Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels mitjans de
comunicació o de les tecnologies de la informació i la

comunicació, i fer-ne una

lectura crítica i creativa.
11. Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació audiovisual i les
tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions
diferents.
...
15. Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-se a obres
de la tradició literària.
16. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica i
complexitat i iniciar-se en els coneixements de les convencions específiques del
llenguatge literari.

Cicle inicial
CONTINGUTS
DIMENSIÓ COMUNICATIVA

La biblioteca/mediateca, la
ràdio escolar o plataformes
d’Internet tenen molta
importància per a la
motivació de la lectura

...
Llegir i comprendre
•

Comprensió de les informacions més habituals de
classe, de la vida quotidiana i dels textos vinculats
a continguts curriculars en qualsevol dels formats
possibles i de forma conjunta a partir del text,
imatges o esquemes.

•

Utilització d’estratègies afavoridores del procés de
comprensió lectora abans, durant i després de la
lectura (planificació, anticipació, identificació de
mots, inferències, relació entre fragments, capacitat
d’autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus
que formen part del text).

•

Ús d’estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o en veu
alta amb el professorat.

•

Ús d’estratègies de comprensió i interpretació crítica dels missatges
audiovisuals adreçats a les nenes i nens de la seva edat (publicitat de joguines
i de productes d’alimentació, entre altres).

•

Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i
d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació.

•

Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, però
també per llegir un rètol, un títol d’un llibre, una notícia d’Internet o qualsevol
altre text.

•

Participació en activitats de lectura col·lectiva

DIMENSIÓ LITERÀRIA
•

Interès i participació activa en les activitats
orientades al foment del gust per la lectura:
lectura guiada; ús de l’audició, lectura i
memorització de textos, poemes, cançons,
refranys, dites; ús de la biblioteca d’aula i
d’escola i revistes escolars; ús de gravacions i de mitjans audiovisuals,
dramatitzacions, entre altres.

•

Comprensió i aprofundiment en el sentit del text, a partir de lectures conjuntes
guiades, pràctica d’algunes estratègies lectores i interpretació del llenguatge
literari: derivació, composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases
fetes o refranys; i descobriment del ritme i la rima, si es tracta de poesia o
cançó.

•

Ús d’estratègies lectores apreses en altres situacions, en la lectura individual
silenciosa o en veu alta: fer atenció al títol i a les imatges, anticipació, deducció
del significat d’un mot, relació amb els seus coneixements, entre altres.

•

Lectura en veu alta tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a l’entonació
perquè tots ho entenguin, i adequant l’entonació i el ritme a cada tipus de text.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
•

Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals
adequats a l'edat i presentats en diferents suports.

•

Aplicar

a

les

lectures

individuals

algunes

estratègies

treballades

col·lectivament, començant per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir
el títol per fer hipòtesis.

• Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura
adequats a l'edat.”

