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... 

“ANNEX 

INTRODUCCIÓ: 

... 

A la nostra societat, l’entorn immediat de l’infant és ple de lletra impresa. L’infant té 

curiositat i interès per descobrir per a què serveix i com funciona. Es tracta 

d’encaminar aquest interès perquè s’iniciï i s’impliqui en el procés de descoberta i 

comprensió del funcionament del codi escrit. Les situacions de comunicació real en 

què intervenen la lectura i l’escriptura són les més idònies per a aquest aprenentatge. 

L’ús funcional i significatiu de la lectura i de 

l’escriptura ha de portar, doncs, amb la 

intervenció educativa pertinent, a l’inici del 

coneixement i característiques del text escrit, 

adquisició a què s’arribarà en el cicle inicial 

de l’educació primària. 

... 

CAPACITATS: 

... 
Al llarg de l’etapa de l’educació infantil els 

infants hauran d’anar desenvolupant les 

capacitats a l’entorn dels eixos següents: 

... 

2. Aprendre a pensar i a comunicar. 

Organitzar i exposar les pròpies vivències; 

cercar i gestionar informació provinent de 

diferents fonts i suports; emprar diferents 

tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, matemàtic, digital), en la 

En el segon cicle de l’educació 
infantil, l’infant s’inicia en el 
coneixement del codi escrit, 
adquisició a què s’arribarà en el 
cicle inicial de l’educació primària 



 
comunicació d’informacions, sentiments i coneixements; treballar de manera 

cooperativa i ser conscients dels aprenentatges propis, avançar en la construcció del 

coneixement i el desenvolupament del 

pensament propi. 

L’infant haurà de ser capaç de: 

... 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 

de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 

... 

OBJECTIUS: 

El segon cicle de l'educació infantil contribueix a desenvolupar en l'alumne/a les 

capacitats següents: 

... 

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per 

mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el 

procés d'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura, de les habilitats matemàtiques 

bàsiques i de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

... 

ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Interpretar, representar i crear  

... 

Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i l’escrit. 

Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara identificació de paraules 

significatives i usuals, ús del context i de la forma de l’escrit, reconeixement de lletres, 

ús de les il·lustracions, gràfics i altres imatges que acompanyen els textos. 

Iniciativa i interès per produir textos escrits en contextos significatius amb diferents 

funcions i amb aproximació progressiva a l’escriptura convencional. 

... 

Ús de llibres, també en format multimèdia, per imaginar, informar-se, divertir-se, 

estar bé. 

... 

Els alumnes gestionaran la 
informació provinent de diferents 
fonts i suports 



 
Iniciació en les habilitats per a l’anàlisi de la llengua, correspondència so-grafia, 

segmentació sil·làbica, amb ús de vocabulari específic per referir-se a alguns dels seus 

elements bàsics: paraula, lletra, so, títol. Gust per provar, reformular i reflexionar sobre 

la llengua. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

... 

9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i 

l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear de manera 

individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.” 

... 

 

 


