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Recull d’orientacions  metodològiques en el document de 

desplegament i identificació de les competències bàsiques 

  

Educació secundària 

Àmbit lingüístic (recomanacions generals) 

 

 Plantejar activitats  lingüístiques  a partir de situacions comunicatives reals,  

significatives i motivadores: espais i moments per a la lectura, l’escriptura i la 

comunicació oral.  

 Utilitzar  tots els gèneres i formats en una varietat de situacions comunicatives. 

 Donar importància a la planificació del text i a la seva revisió. 

 Relacionar lectura i escriptura. 

 Relacionar les activitats de lectura amb l’actualitat i treballar en contextos propers a 

l’alumnat. 

 Ser un model en la lectura i l'escriptura, i acompanyar en la reflexió i la tria personal per 

fomentar el gust per la literatura. 

 Facilitar recursos per a l’ús d’estratègies tant en la comprensió com en l’expressió. 

 Diversificar les dinàmiques de classe. Alternar el treball individual, el treball en grup i la 

discussió conjunta. 

 Diversificar els recursos i les metodologies d’ensenyament-aprenentatge. 

 Utilitzar els coneixements sobre el funcionament de la llengua per a la millora de la 

comunicació. 

 Fer reflexionar sobre les actituds de respecte lingüístic  partir de les experiències dels 

alumnes 

La llengua  és una eina imprescindible per a totes les àrees; implica acords de centre en 

referència als continguts, a la metodologia i a l’avaluació 
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Dimensió comunicativa 

Comprensió lectora 

Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

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

morfosintàctics per comprendre’ls. 

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

 

● Rellegir i concentrar-se en punts importants de la lectura. 

● Reflexionar i inferir informacions que no són presents explícitament en el text. 

● Subratllar les idees principals, fer esquemes, guions, quadres sinòptics, resums.  

● Presentar la lectura, situar-la i relacionar-la amb els interessos personals i coneixements 

previs de l’alumnat, a fi de motivar-lo. 

● Indicar la tasca concreta que es desenvoluparà. 

● Comparar les respostes per parelles o en petit grup, o establir una dinàmica d’intercanvi 

en relació amb cadascun dels aspectes treballats. 

● Treballar la comprensió literal, interpretativa i valorativa des d’ activitats de caire divers: 

 Respondre preguntes tancades sobre el text per comprovar la captació 

de la informació. 

 Seleccionar entre diferents opcions donades. 

 Respondre qüestions de relació, d’afirmació i negació. 

 Respondre preguntes obertes per afavorir la interpretació i la valoració 

raonada. 

● Proposar textos de tipologia diversa per tal que l’alumnat es familiaritzi amb les seves 

característiques i estructures a l’hora de llegir-los. 

● Presentar els textos en formats diferents, amb diversitat temàtica, per tal d’incrementar 

el cabal lèxic de l’alumnat. 

● Facilitar la interpretació d’aspectes d’organització interna dels textos, com ara 

marcadors de l’estructura global, connectors, substituts, signes de puntuació... 

● Llegir amb atenció els índexs corresponents i els sumaris o resums, si n’hi ha. 

● Destacar la informació present a les idees més significatives. 
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● Registrar la informació més rellevant en fitxes elaborades pels alumnes amb el guiatge 

del professor/a. 

● Fer activitats per conèixer l’organització de la biblioteca. 

● Saber administrar la informació de manera reflexiva. 

      Expressió escrita 

Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció).i a 

partir de la generació d’idees i de la seva organització. 

Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 

adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 

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

 

● Reflexionar, prèviament, abans d’escriure un text. 

● Anotar aquesta reflexió prèvia amb el guiatge del docent. 

● Reflexionar sobre el receptor de l’escrit, la seva intenció, el tipus de text i el registre més 

adient. 

● Fer pràctiques de processos de planificació: esborranys, esquemes, pluja d’idees, ... 

● Esquematitzar i disposar el text en forma de guió o mapa conceptual per poder ordenar 

la selecció d’idees principals. 

● Comunicar a l’alumnat les peculiaritats lingüístiques del tipus de text que tractarà. 

● Fomentar l’escriptura de textos en formats i suports diversos, amb les seves 

característiques pròpies. 

● Programar activitats de revisió del text. 

● Proporcionar un protocol de revisió del text amb preguntes a propòsit de l’adequació, la 

coherència, la cohesió, la correcció lingüística i la presentació formal del text. 

● Revisar també del text en grup o per parelles. 

   Comunicació oral 

Competència 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. 

Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i 

correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents. 

Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per 

iniciar, mantenir i acabar el discurs. 
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● Proposar exemples de textos orals per treballar a l’aula poden ser: activitats 

acadèmiques ordinàries, presentacions de treballs, reunions formals i informals, debats, 

taules rodones, entrevistes, reportatges, programes de mitjans audiovisuals, etc. 

● Treballar per mitjà de l’escolta d’un missatge breu per descobrir i seleccionar la idea 

central, el propòsit, dades importants i significat final. 

● Treballar, per mitjà de l’escolta, un fragment breu, un diàleg o una exposició per inferir-

ne informacions diverses: qui, què, per què, com, on, quan. 

● Treballar, per mitjà de l’escolta, mostres d’intervencions o exposicions formals i, per 

grups, valorar-ne els aspectes positius i els millorables, etc. Per exemple, un debat o bé 

un programa televisiu d’èxit poden servir per analitzar críticament l’ús de la llengua oral, 

la comunicació no verbal, les idees que s’hi defensen o critiquen. 

● Proposar activitats d’ensenyament i aprenentatge de l’expressió oral que atenguin 

també els aspectes de la comunicació no verbal. 

● Enregistrar les produccions orals i visionar-les posteriorment esdevé una bona eina per 

revisar les errades comeses i millorar l’expressió oral de l’alumne/a. 
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Dimensió literària 

 

Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors/ores i els períodes més significatius de la literatura 

catalana, castellana i universal. 

Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot 

identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos. 

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

 

● Programar activitats al voltant d’una selecció d’obres clàssiques de la literatura catalana, 

castellana i universal, tant antigues com contemporànies. 

● Recitar en públic tries poètiques. 

● Comentar fragments narratius breus però significatius que ajudin a establir les pautes 

que després es poden aplicar en el conjunt de la lectura d’una obra narrativa extensa. 

● Llegir en veu alta textos dramàtics. 

● Aprofitar recursos didàctics de caràcter transversal: pintura, música, cinema. 

● Comentar textos a partir d’intervencions orals dels alumnes. 

● Comentar textos a partir de monografies, tot tenint en compte els contextos històrics, 

literaris, biogràfics... 

● Realitzar activitats relacionades amb la mètrica i els recursos estilístics. 

● Consolidar el gust per la lectura a través del major coneixement dels aspectes que fan 

de la literatura un art. 

● Organitzar certàmens poètics al voltant de Sant Jordi resulta un bon motiu per fer aflorar 

sentiments i emocions a través de l’escriptura poètica. 

● Construir un personatge resulta una activitat enriquidora, ja que pot combinar la 

descripció física i de caràcter. Es poden tractar també les seves circumstàncies: on viu, 

a què es dedica... 
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Dimensió actitudinal 

 

Actitud 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. 

Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta. 

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

pròxim i d’arreu. 

 

● Donar exemple de lectura i escriptura, des de la família, el professorat i els món dels 

adults. 

● Parlar amb entusiasme dels llibres que hi ha a casa. 

● Llegir fragments interessants i amb bona dicció, exterioritzant la sensació de gust. 

● Seleccionar llibres variats i selectes, tant a l’aula com a la biblioteca del centre. Per fer 

la tria, cal conèixer molt bé els interessos dels alumnes. 

● Reservar un espai a l’horari setmanal per a les activitats lliures de biblioteca. 

● Convidar a  autors/es d’algun llibre que tots hagin llegit perquè parlin de la seva obra i 

responguin les preguntes dels lectors/es. 

● Fer lectures dramatitzades en veu alta, en què els diferents lectors representen els 

personatges. 

● Augmentar les possibilitats de triar lliurement altres obres, a banda de les lectures 

obligatòries o recomanades que es proposin a cada centre. 

● Relacionar lectura i escriptura. Relacionar les activitats d’escriptura amb l’actualitat. 

● Fer converses i debats a l’aula sobre temes que puguin desvetllar l’interès i la 

participació espontània. Alguns temes poden ser extrets de les lectures, de l’actualitat, 

dels mitjans de comunicació. A més de música i esports, s’ha de parlar de ciència, 

cultura, art, salut, lleure... 

● Partir de les produccions reals dels alumnes i fer que ells mateixos desenvolupin rols de 

lideratge. Evitar polèmiques, sense que això comporti eludir els possibles conflictes 

quan es produeixin. 

● Motivar la participació, millorar les tècniques, com per avaluar el resultat obtingut, a 

partir de l’ús d’enregistraments audiovisuals. 


