
CONTINGUTS DE LES MATÈRIES OPTATIVES DE 4t d’ESO 
LLATÍ  
  
Continguts de l’àmbit lingüístic  
  

Bloc transversal de coneixement de la llengua  

 Fonètica i fonologia:   

o Abecedari: origen i pronunciació.  
o Elements de prosòdia llatina.  

 Lèxic i semàntica:   

o Identificació de lèxic llatí de freqüència.  
o Llatinismes i locucions llatines. 
o  Mecanismes de formació de paraules: termes patrimonials i cultismes.  
o Camps lexicosemàntics i elements grecollatins en el vocabulari.  
o Relacions semàntiques. Canvis en el significat de les paraules.  
o Evolució de la llengua llatina i les llengües romàniques.  

 Morfologia i sintaxi:   

o Categories gramaticals. 
o Flexió nominal, pronominal i verbal.  
o Sistema casual i les funcions sintàctiques: subjecte, predicat, complement del nom, 

complement directe, complement indirecte, complement circumstancial.  
o Anàlisi morfosintàctica. o Estructures oracionals bàsiques del llatí: oració simple, oracions 

coordinades i oracions d’infinitiu concertat.    
 
Dimensió comprensió lectora    

 Textos llatins:  

o Estratègies de comprensió per a la traducció i la retroversió de textos senzills.  
o Traducció de textos breus i senzills.  
o Retroversió d’oracions simples.  

 Identificació de vocabulari grecollatí:  

o Elements lèxics grecollatins en les llengües actuals.  
o Etimologia de les paraules i el seu ús precís.  

  
Dimensió expressió escrita  

 Estratègies per a la producció de textos (narratius, descriptius, expositius, argumentatius): 
l’escriptura com a procés.   

Dimensió literària  

 Lectura de textos clàssics traduïts:  

o Característiques dels principals gèneres literaris a Roma.  
o Influència de la literatura llatina en literatures posteriors.  
  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

Dimensió actitudinal i plurilingüe  

 Origen comú d’algunes llengües europees i valoració de la diversitat lingüística:  

o Classificació i intercomprensió entre les llengües romàniques.  

Dimensió comunicació oral  

 Textos orals:   

o Àmbits: vida quotidiana i vida acadèmica.  
o Tipus: frases fetes i expressions senzilles.  

  
Continguts de l’àmbit social  
  

Dimensió històrica  

 Marc històric i cultural de la societat romana:  

o Estratègies de cerca, ús de cercadors i tractament de la informació per a la construcció 
del coneixement, i selecció de fonts primàries i secundàries. Textos divulgatius.  

 Referents institucionals del món romà:  

o Estudi i comparació de les estructures socials.  
o Estudi i comparació de la vida quotidiana: la família i l’educació.  

  
Dimensió cultural i artística  

 Coneixement i valoració de les manifestacions culturals i artístiques del món romà: 

o Observació i interpretació del patrimoni arqueològic.  
o Reconeixement de la mitologia grecoromana i la seva pervivència en la literatura, arts 

plàstiques i visuals.  
o Valoració de l’herència de Roma en la cultura occidental. 

  Reconeixement de referents de la cultura grecoromana.  

BIOLOGIA i GEOLOGIA 
 
Continguts  
  

 Investigació i experimentació  

o Projecte d’investigació. Possibles estratègies per afrontar la recerca de respostes a una 
pregunta en l’àmbit científic escolar: formulació de preguntes investigables, hipòtesis, 
disseny experimental, obtenció de dades, resultats i conclusions.  

  La Terra, un planeta canviant  

o Estructura i composició de la Terra. Model geodinàmic i geoquímic.  

  

  

  

  

  

  

  

  



o Principis i procediments que permeten reconstruir la història de la Terra. Temps 
geològic: magnituds i datacions absolutes i relatives. Eres geològiques i ubicació de fets 
geològics i biològics rellevants.  

o Fòssils característics i procés de fossilització. Anàlisi de fòssils per identificar ambients i 
climes del passat. El registre fòssil com a testimoni de l’evolució biològica.  

o Columnes estratigràfiques i talls geològics. Reconstrucció de la historia geològica d’un 
territori. Grans unitats geològiques de Catalunya.  

o Desplaçaments dels continents i l’expansió dels fons oceànics: la deriva continental.  
o Plaques litosfèriques: moviments i límits. Distribució de volcans i sismes. Ús d’escales de 

mesura de sismes: intensitat i magnitud. Interpretació de la història dels continents i 
oceans.  

o Riscos geològics associats a la dinàmica terrestre i anàlisi de les mesures de predicció i 
prevenció. 

o La Terra com un sistema que s’autoregula.   

  La vida, conservació i canvi 

o La cèl·lula. Estructura, tipus.  
o Variabilitat dels éssers vius: caràcters hereditaris i no hereditaris. Genotip i fenotip. 
o Els cromosomes i el cicle cel·lular. Mitosi i meiosi.   
o L’ADN. Composició, estructura i funcions biològiques. Concepte de gen. Anàlisi de 

cariotips. Les mutacions.  
o La teoria cromosòmica de l’herència i el model d’herència mendelià. Determinació 

cromosòmica del sexe. Herència lligada al sexe. Malalties hereditàries. Diagnòstic 
prenatal.  

o Tècniques i aplicacions de l’enginyeria genètica en diferents camps (aliments transgènics, 
clonació i genoma humà) i les repercussions en els éssers humans i en els ecosistemes.  

o Teories sobre l’origen de la vida a la Terra.  
o L’evolució. El concepte d’espècie. Les proves de l’evolució. Lamarckisme, darwinisme i 

neodarwinisme. Origen, transmissió i selecció dels canvis. Mutació i selecció. 
Gradualisme, saltacionisme i neutralisme. 

o La biodiversitat al llarg del temps: dels primers microorganismes als organismes 
pluricel·lulars. 

o Principals etapes en el procés de l’evolució dels homínids.   

 Ecologia i medi ambient 

o Biodiversitat i distribució dels éssers vius a la Terra.  
o Components de l’ecosistema. Relacions tròfiques. Factors limitants i adaptacions. Hàbitat 

i nínxol ecològic.   
o Autoregulació de l’ecosistema, la població i la comunitat.  Dinàmica de l’ecosistema. Cicle 

de la matèria i flux d’energia. Piràmides ecològiques. Cicles biogeoquímics i successions.  
o Impacte de l’activitat humana en el medi ambient.  

 
 
 
 
 
 
 
FÍSICA i QUÍMICA 
  

  

  



Continguts  
  

 Investigació i experimentació    

o Teories i fets científics. Construcció i validació del coneixement científic per part de la 
comunitat científica. 

o Projecte d’investigació. Possibles estratègies per afrontar la recerca de respostes a una 
pregunta en l’àmbit científic escolar: formulació de preguntes investigables, hipòtesis, 
disseny experimental, obtenció de dades (anàlisi d’errors i expressió dels resultats, si és 
el cas), resultats i conclusions.   

  Forces i moviments 

o Magnituds escalars i vectorials.   
o Les forces com a vectors. Anàlisi qualitativa dels moviments rectilinis i curvilinis. 

Representacions gràfiques. Anàlisi quantitativa del moviment rectilini uniforme.  
o Equilibri de forces. Pes dels objectes i centre de gravetat. Força normal, de fregament i 

centrípeta. Relació entre força i deformació en els cossos elàstics.  
o Anàlisi experimental de la pressió exercida per sòlids, líquids i gasos. Variables que 

influeixen en el valor de la pressió atmosfèrica. Fenòmens meteorològics i mapes del 
temps.  

o Les lleis de Newton i la seva aplicació a la identificació i anàlisi de moviments i forces en 
la vida quotidiana. Situacions relacionades amb accidents de trànsit i anàlisi de mesures 
preventives. Anàlisi experimental de la caiguda lliure i de la independència de la seva 
acceleració envers la massa.  

o La importància de la llei de la gravitació universal i la seva aplicació en l’anàlisi del 
moviment dels astres i les naus espacials.   

  L’energia  

o Conceptes de treball i calor com a maneres de transferir energia. Diferents formes 
d’energia mecànica: energia cinètica i potencial.   

o Potència de màquines en funcionament. Exemples en el cos humà quan es realitzen  
activitats físiques.  

o Processos de conservació i degradació de l’energia.  
o Les ones.   

─ Descripció del so com a exemple d’ona mecànica. Fenòmens i aparells relacionats.  

─ Descripció de la llum visible com a exemple d’ona electromagnètica.  Fenòmens i 
aparells relacionats.  

─ L’espectre electromagnètic, les propietats dels diversos tipus d’ones 
electromagnètiques i les seves aplicacions.  

─ Contaminació acús ca, lluminosa i electromagnètica. Conseqüències sobre la salut 
dels éssers vius.  

 La matèria: propietats i estructura  

o Propietats de substàncies: conducció de l’electricitat en estat pur o en dissolució, punt 
de fusió, duresa, etc. Classificació de les substàncies segons les seves propietats 
identificades. Interpretació en funció de l’enllaç: iònic, covalent o metàl·lic. Forces 
intermoleculars.  

  

  

  

  



o Relacions entre l’organització dels elements en la taula periòdica i la seva estructura. 
Estructura de l’àtom a partir d’evidències de la distribució dels electrons en nivells 
d’energia.  

 Els canvis  

o Interpretació molecular i representació d’una reacció química mitjançant una equació 
química.   

o Velocitat de reacció i factors relacionats. 
o Càlculs estequiomètrics. 
o Propietats de les dissolucions àcides i bàsiques i mesura de pH. Substàncies àcides i 

bàsiques d’ús freqüent i la seva utilització. Reaccions químiques de neutralització.  
o Capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços. Hidrocarburs com a recurs energètic 

i  problemes ambientals relacionats amb el seu ús.  
o Propietats físiques d’alguns compostos orgànics senzills i de macromolècules,  relacions 

amb la seva estructura. Obtenció de polímers, anàlisi de les seves aplicacions i dels 
problemes relacionats amb el seu reciclatge.  

 
 
 

TECNOLOGIA 
  
Continguts  
 

 L’habitatge  

o Elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació, característiques bàsiques, 
necessitats dels usuaris, estètica.  

o Protocol d’accés a un habitatge: tràmits per a la compra o lloguer, condicions 
d’habitabilitat, accés als serveis.  

o Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la simbologia corresponent 
i el reconeixement de la normativa de seguretat. Identificació del cost dels serveis bàsics. 

o Tècniques bàsiques i materials de manteniment i reparació d’un habitatge.  Tècniques de 
manteniment i reparació en situacions concretes. Avantatges de la utilització de nous 
materials als habitatges. Mesures de seguretat a l’habitatge.  

o Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: arquitectura bioclimàtica i 
domòtica.  

 Comunicacions  

o Elements i dispositius de comunicació amb fils i sense: connexions i intercanvi 
d’informació.  

o Tipologia de xarxes de comunicació. 

 Electrònica, pneumàtica i hidràulica  

o Circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent-ne els components bàsics, la 
simbologia i el funcionament. Realització de càlculs. 

o Àlgebra de Boole i portes lògiques.  
o Aplicacions de l’electrònica a processos tècnics i aparells.  

  

  

  

  



o Components dels sistemes pneumàtic i hidràulic, reconeixent-ne la simbologia i els 
principis de funcionament.  

o Pneumàtica i hidràulica aplicada a la indústria i altres entorns tècnics. 
o Simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i dissenyar circuits 

pneumàtics i hidràulics.  
o Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o realitzin una 

funció determinada.  

 Control i automatització 

o Elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament.  
o Sistemes automàtics: components i funcionament. 
o Tecnologia de control en les instal·lacions dels habitatges i en la indústria.  
o Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. L’ordinador com a element de 

programació i control.  
o Simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i fer-ne 

el disseny.  
o Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. Elements 

mecànics i elèctrics necessaris per al seu moviment.  
o Disseny, construcció i programació de robots. 
o Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg 

de la història.  
 

INFORMÀTICA 
  
Continguts  
 

  Sistemes operatius 

o Tipologia i característiques dels sistemes operatius.  
o Gestió de programari de propòsit general: instal·lació, desinstal·lació i optimització.  

  

 Organització, disseny i producció d’informació digital  

o Creació i disseny de documents de text i de fulls de càlcul que incloguin opcions 
avançades de funcionalitat.  

o Creació i gestió de bases de dades: consulta, organització i generació de documents. 
o Tècniques d’imatge física a través de perifèrics d’entrada.  
o Tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva aplicació, 

modificació de la mida de les imatges i selecció de fragments, creació de dissenys gràfics 
i alteració dels paràmetres de les fotografies digitals.  

o Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Formats d’emmagatzematge.  
o Continguts multimèdia creats amb aplicacions informàtiques. Publicació i difusió de 

continguts.  
o Elements multimèdia en estructures hipertextuals. 
o Presentacions amb elements multimèdia.  
o Creació i publicació a Internet. Estàndards de publicacions.  
o Valoració de l’accessibilitat de la informació.  

  

  

  



 Xarxes de comunicació  

o Xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i permisos. Identificació de 
recursos compartits.  

o Connexions sense fil i intercanvi d’informació entre dispositius mòbils.  
o Informació i comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l’entorn social: 

comunitats virtuals, globalització, interacció a Internet, xarxes socials.  
o Mesures de seguretat en l’ús d’Internet i de les xarxes socials, amb atenció a la dimensió 

de gènere.  
o Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació.  
o Hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els entorns 

virtuals.  
o Hàbits orientats a l’ús responsable de la xarxa.  
o Canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, música, vídeo, ràdio, TV. Accés 

i descàrrega. Modalitats d’intercanvi.  
  

 Programació d’aplicacions 

o Tipologies de llenguatges de programació.  
o Estructures de programació comunes: condicionals i repeticions.  
o Funcions d’integració a programes.  
o Disseny i realització de programes per a diferents dispositius: fixos i mòbils.  

 

  

  

  



ECONOMIA 
  
Continguts  
 

L’economia i els sistemes econòmics   
 Les necessitats humanes i l’escassetat.  

 L’assignació de recursos. El cost d’oportunitat.  

 Evolució històrica dels sistemes econòmics.  

 Les relacions bàsiques que s’estableixen entre les empreses i altres agents econòmics.  

 Els cicles econòmics.  

  
L’empresa i la funció de producció   

 L’empresa i l’empresari.  

 La funció de producció. Factors de producció que intervenen en un procés productiu.  

 El desenvolupament sostenible.  

 Tipus d’empreses. Funcions, objectius i fiscalitat. Ingressos, costos i beneficis.  

 Planificació i execució d’un projecte empresarial.  

 El comerç internacional i la globalització econòmica.  

  
El sector públic  

 Els ingressos i les despeses de l’Estat.  

 El deute públic i el dèficit públic.  

 La política fiscal com a instrument de distribució de rendes.  

 La política monetària: el Banc Central Europeu.  

 L’economia a la Unió Europea. Polítiques comunes. 

 La inflació i la deflació. L’ocupació i l’atur.  

  
Les finances personals  

 Els ingressos, les despeses, el consum, l’estalvi i les inversions.   

 La gestió del pressupost personal.   

 Productes financers de dèbit i crèdit.  

 Drets i deures dels consumidors en el mercat financer.  

 L’assegurança com a mitjà de cobertura de riscos.  

  



Autoconeixement i itinerari formatiu  
 Interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.  

 Itineraris formatius i carreres professionals.  

 Característiques relacionades amb les formes de treball: treball per compte propi 
(autoocupació) i treball per compte d’altri.  

 Drets i deures que es deriven de les relacions laborals en el mercat de treball. 

 El contracte de treball i la negociació col·lectiva.  

 

  



EMPRENEDORIA 
  
Continguts  
 

Autoconeixement i itinerari formatiu   
  
 Interessos, aptituds, capacitats i motivacions personals per a la carrera professional.  

 Itineraris formatius i carreres professionals.  

 La presa de decisions de l’itinerari personal.  

 El treball. Drets i deures derivats de la relació laboral.  

 El contracte laboral i la negociació col·lectiva.  

 Els riscos laborals i les prevencions laborals.  

  
Iniciativa emprenedora i projecte d’empresa   
  

 La iniciativa emprenedora i l’empresari a la societat.  

 La idea de projecte d’empresa.  

 Planificació i execució d’un pla d’empresa.  

 Característiques del mercat.  

 L’estructura productiva: procés productiu i factors productius.  

 L’empresa: tipus d’empreses. Funcions, objectius i fiscalitat.  

 Viabilitat del projecte empresarial.  

 Ajudes i suports a la creació d’empreses.  

Planificació financera  
  

 Els ingressos, les despeses, el consum i l’estalvi.   

 El pressupost personal.   

 El diner. El sistema financer i bancari.  

 Conceptes d’inversió i finançament.  

 El paper dels intermediaris financers a la societat.  

 Fonts de finançament empresarials. Externes i internes.  

 La planificació financera de les empreses.  

 Els impostos que afecten les empreses.  

 



  



MÚSICA 
  
Continguts  
 

Dimensió percepció i escolta   
  

 Percepció i anàlisi.  

o Funcionament dels processos cognitius i emocionals de percepció musical. 
o Variables que  formen el gust musical de les persones. 
o Elements musicals, contextuals i funcionals que intervenen de forma integrada en 

l’escolta.  
o Valors socials, culturals i estètics de les diverses tradicions musicals del món.   
o Vocabulari i terminologia específica per descriure, debatre i reflexionar sobre la música, 

els seus usos i funcions en la societat contemporània.  
  

  
Dimensió expressió, interpretació i creació  
  

 Interpretació, creació i projectes.  

o Elements musicals, en un sentit de complexitat progressiva, en la interpretació i creació 
musical amb relació al ritme, la melodia, la textura, l’harmonia, la dinàmica i la 
instrumentació.  

o Habilitats tècniques, expressives i comunicatives amb els instruments, la veu i el cos.  
o Programari i dispositius tecnològics de suport a la interpretació, l’arranjament, la 

composició i la improvisació musical.  
o Projectes disciplinaris o transdisciplinaris, interpretatius i/o creatius, per ser representats 

fora de l’aula o del centre.  
o Projectes de recerca vinculats al coneixement artístic.  

  
  

Dimensió societat i cultura   
  

 Música, societat i compromís.  

o La música en les arts escèniques. El teatre, la dansa, l’òpera i els musicals.  
o La música en el cinema, la publicitat i els mitjans de comunicació. La música com a suport 

potenciador d’imatges, missatges o idees. 
o Els perfils professionals amb relació al coneixement i la pràctica musicals des dels seus 

diversos apropaments i tractaments.   
o Indústria i consum musical en les societats modernes.  
o Influència de la música en els processos d’identitat personal, social i cultural.  
o Característiques d’accions prosocials que incorporen la música en entorns propers a 

l’alumnat.  
 

  

  

  

  



VISUAL i PLÀSTICA 
  
Continguts  
 
Dimensió percepció i escolta   

● Visió i percepció. 
o El procés de comunicació visual: elements i factors que hi intervenen.  
o Nivells de percepció. Efectes visuals i enganys òptics. Contaminació visual.  

● Fonaments del llenguatge visual.  
o Composició i ordenació de l’espai.  
o Format i marc de referència. Proporció i escala. Enquadraments i plans.  
o Llum i atmosfera.  

o Psicologia del color. Relacions de superfície. Efectes òptics.  

o Components de la representació gràfica.  

o Valors expressius. Estructures formals i representació gràfica.  

o Components de la representació volumètrica.  

o Valors expressius. Estructures formals i representació volumètrica.  

o Temps i moviment.   

o Valors expressius. Estructures formals i representació seqüencial.   

o Narració gràfica i llenguatge audiovisual.  

o Les funcions del llenguatge visual: representativa, informativa, expressiva, apel·lativa, 
poètica, fàctica, metalingüística.  

● Forma i configuració. 
o Forma i espai.  
o La forma bidimensional i tridimensional.  
o Estructura de la forma plana.  

o Estructura de la forma tridimensional.  

o Estructura geomètrica de les formes.  

o Forma i funció.  

  
Dimensió expressió, interpretació i creació   

● Les tècniques i els sistemes de representació. 
o Representació descriptiva, d’anàlisi, constructiva, expressiva i intuïtiva.  
o Procediments tècnics de representació, processos artístics, tècniques de comunicació 

visual i audiovisual.  

o Representació de l’espai: perspectiva aèria i perspectiva lineal.  

o Geometria plana i descriptiva.  

o Eines per a les representacions analògiques i digitals.  



o Art, disseny i noves tecnologies.  

o Tècniques multimèdia: edició d’imatges estàtiques i en moviment.  

● La creació artística. 
o Naturalesa de la producció artística.  
o L’obra d’art: valors funcionals, estètics, culturals i discursius.  
o Art, disseny, comunicació visual i audiovisual.  

o La mirada subjectiva.  

o Tractament de la informació de l’àmbit artístic.  

o Processos creatius. La producció i la recerca artística.  

o Observació, anàlisi i valoració dels resultats. Argumentació.  

o Interpretació i lectura de les produccions artístiques.  

o Atribució de valors i significació de la producció artística. 

o Els mitjans de comunicació visual.    

o Produccions visuals i audiovisuals: agents de producció.  

  
Dimensió societat i cultura  

● Funció social de l’art. 
o Els nous oficis artístics.  
o Art, artesania i disseny. Revisió dels conceptes: recursos comuns, finalitat, experiència 

estètica. Integració de les disciplines. Nous àmbits d’actuació.  
o El paper de l’artista en els diferents moments històrics.  
o Disseny per a tothom. Urbanisme i arquitectura per viure.  
o El treball cooperatiu en la producció artística.  
o Produccions pluridisciplinàries i interdisciplinàries.  

 

  



FILOSOFIA 
  
Continguts  
 

La filosofia i el filosofar  

 Què és la filosofia?  

o La reflexió filosòfica.  
o Filosofia, ciència i pseudociència.  

 Com es fa filosofia?  

o Veritat, opinió i saber.  
o Les estructures de l’argumentació. 
o Anàlisi crítica de la validesa dels arguments.  
o Com es pot escriure filosofia.  

 Alguns exemples de temes filosòfics. 

o La distinció entre aparença i realitat. 
o La mort i el sentit de la vida. 
o Val la pena actuar bé?  
o Podem provar l’existència de Déu? 
o Tenen drets els animals?  
o Altres.  

  

 La dimensió personal de l’ésser humà  

 Què caracteritza l’ésser humà?  

o Determinants biològics i determinants culturals. 
o El llenguatge.  
o Ment i cos. Humans, animals, clons, zombis i cíborgs.  

 Què és la persona?  

o Emotivitat, sentiments i pensament.   
o Els conformadors socials de la identitat personal: gènere, socialització, rol i estatus, 

institucions, cultura. 
o L’autoconeixement.  
o La dignitat de la persona.  

 Què és actuar com a persona?  

o L’acció intencional: deliberació, fins, mitjans, conseqüències. 
o La llibertat, la voluntat, el determinisme i la responsabilitat. 
o La moralitat. Relativisme moral i absolutisme moral.  
o La felicitat i el bé.  

  

La dimensió social de l’ésser humà  

 Quin paper tenen els altres?  

o La diferència i la discrepància. 
o La convivència en el pluralisme.  
o L’amor. La relació d'amistat.  



 Per què hi ha comunitats polítiques? 

o Origen i necessitat de l’Estat. 
o La justícia i el dret. Hi ha una justícia universal? 
o L’acció política. Formes de participació.   
o L’autoritat política i la desobediència civil.  

 Altres àmbits de l’acció humana. 

o L’art i l’experiència estètica.  
o La responsabilitat ecològica: el medi ambient i les obligacions amb les generacions 

futures.  
o L’acció transformadora.  

 

 

  



FRANCÈS 
  
Continguts  
 

Dimensió comunicació oral  
 Comprensió oral: global, literal i interpretativa, a partir de fonts adaptades o 

autèntiques. Tema, idea principal i idees secundàries. 

 Estratègies de comprensió oral: identificació de paraules i expressions clau, anticipació 
i formulació d’hipòtesis a partir dels coneixements previs sobre la situació, selecció, 
interpretació, inferència, retenció. 

 Estratègies de planificació (fonts, selecció d’informació, esquemes, guió) i producció 
oral: utilització dels recursos lingüístics de manera equilibrada i eficient, compensació 
(sinonímia, perífrasi, paràfrasi), control dels resultats de la interacció i reparació o 
correcció. Textos semiformals i no formals, planificats i no planificats, presencials o 
digitals. 

 Estratègies d’interacció oral: inici, manteniment i finalització de la conversa; fórmules 
de cortesia, acord i discrepància, d’oferiment i demanda d’aclariments, de confirmació 
de la informació i de la comprensió, col·laboració, autocorrecció i correcció mútua. 

 Lectura en veu alta natural i expressiva. Recursos expressius de la veu: tonalitat, 
intensitat, silencis. 

 Principals variants fonètiques, fonològiques, lèxiques i morfosintàctiques de les 
llengües estrangeres. 

  

 Dimensió comprensió lectora  
 Comprensió escrita: global, literal, interpretativa i valorativa, a partir de fonts 

adaptades o autèntiques. Reconeixement del tipus de text, escrit o multimèdia. Tema, 
idea principal i idees secundàries. 

 Estratègies de comprensió per a l’abans, durant i després de la lectura: distinció 
d’idees rellevants i secundàries, realització d’hipòtesis i d’inferències, localització de 
paraules clau, identificació de la idea general del text, així com d’informació específica.  

 Cerca i gestió de la informació i la consulta lingüística:   

o Eines de localització i selecció de la informació: cercadors generals i específics.  
o Localització, identificació, interpretació, categorització, reorganització o 

integració de la informació en esquemes de coneixement previ.  
o Tractament de la informació: subratllat, organització en taules, esquemes, 

resums, diagrames de fluxos, mapes conceptuals.  
o Ús de diccionaris, traductors, glossaris, lèxic plurilingüe. 
o Ús de fonts diverses, en paper o en línia: llibres, enciclopèdies, diaris, revistes, 

cercadors d’Internet, blogs i webs específiques   
 Criteris de selecció i valoració de la informació: adequació a l’objectiu i al context de la 

cerca, reconeixement de l’autoria, credibilitat, contrast i actualització de les fonts, etc. 

  

 Dimensió expressió escrita  



 Estratègies per a la planificació: generació (pluja d’idees), organització (mapes 
conceptuals, guions...) i selecció de les idees principals, fent ús de les TAC. 

 Adequació, coherència i cohesió per a la producció de textos escrits i multimèdia. 

 Estratègies  de revisió, correcció i reparació. Normes ortogràfiques. 

 Estratègies específiques de compensació (sinonímia, perífrasis, paràfrasis...). 

 Presentacions escrites i multimèdia:  

o Estructuració. 

o Suport multimèdia.  

o Utilització de diferents llenguatges.  

 Presentació de l’escrit, tant en suport paper com digital:   

o Cal·ligrafia, tipografia. 

o Portada, organització en títols i subtítols.  

o Citacions, referències, hipervincles.  

o Índex, paginació, marges, bibliografia. 

o Processadors de text.  

 Participació en espais d’opinió a les xarxes socials per a la interacció escrita.  

 Producció creativa basada en les pròpies experiències i en situacions no reals.  

 Ús de diccionaris en suport paper i digital i altres eines electròniques (correctors 
ortogràfics, traductors, glossaris, lèxic plurilingüe...). 

  

 Dimensió literària  
 Lectura i audició de produccions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera 

(rimes, cançons, contes, llegendes). 

 Textos orals. Peces de transmissió oral: les cançons tradicionals i contemporànies, els 
poemes i els raps, i les representacions dramatitzades. 

 Textos escrits. Obra escrita original, adaptada o redactada expressament per a 
aprenents: les petites obres teatrals, els poemes, els contes, les novel·les, els còmics. 

 Textos audiovisuals (pel·lícules, dibuixos animats, sèries...) basats en textos literaris.  

 Interpretació oral. Lectura en veu alta, recitació, cant, representació de textos orals i 
escrits:  
o Cançons tradicionals i contemporànies, raps, poemes, dites, contes, llegendes 

populars.  
o Representacions dramatitzades: esquetxos o petites obres teatrals.  

 Comentaris orals o escrits i contextualització sobre els autors i els textos escoltats o 
llegits. 



  

 Bloc transversal de coneixement de la llengua   
 Pragmàtica:  

o Elements de la comunicació: destinatari, propòsit i context.  
o Funcions del llenguatge: hipòtesis i raonaments. Possibilitat, probabilitat i 

impossibilitat.  
o Registres lingüístics: contextos formals, semiformals i no formals. 
o Variants majoritàries de la llengua estrangera.  
o Estructura discursiva de gèneres de text narratius, descriptius, expositius, 

argumentatius, instructius, persuasius, predictius, literaris i conversacionals.  
o Textos en formats i suports diversos: orals, escrits, dinàmics, hipertext, multimodal, 

audiovisual, multimèdia.  
o Textos d’ús social: notes, postals, cartes, pòsters..., incloent-hi les formes 

d’escriptura interactiva (blogs, fòrums, correu electrònic...).  
o Oracions temàtiques, exemplificacions, paràgrafs, organització del  text, 

introduccions, conclusions.  
o Gestualitat, ús de suport visual complementari. 
o Aspectes formals en la presentació dels textos escrits.  

 Fonètica i fonologia. Elements prosòdics:   
o Pronúncia, accentuació prosòdica, entonació, ritme, intensitat, pauses.  
o Reconeixement de fonemes d’especial dificultat. Identificació dels fonemes 

diferenciadors de significat. Símbols fonètics.   
 Lèxic i semàntica:  

o Expressions comunes, frases fetes. 
o Lèxic d’ús freqüent i quotidià sobre temes d’interès personal i general, i vocabulari 

específic dels àmbits personal i acadèmic.   
o Mecanismes de formació de paraules: derivació i composició.  
o Relacions semàntiques: sinonímia, antonímia, homofonia, polisèmia i falsos amics. 

Canvis en el significat de les paraules. 
o Estratègies digitals de cerca lèxica.  

 Morfologia i sintaxi:  

o Categories gramaticals.  
o Oracions compostes i subordinades: de relatiu, temporals, condicionals, causals, 

comparatives, concessives.  
o Connectors, marcadors textuals, signes de puntuació.   
o Marcadors morfosintàctics i discursius que expressin causa, conseqüència, 

concessió, seqüència temporal, elaboració d’hipòtesis, contrast, explicació, acord, 
desacord.  

 Sistemes de comunicació i entorns de treball digital per a l’aprenentatge col·laboratiu i 
al llarg de la vida, atenent a les formes de cortesia. 

 Entorn personal d’aprenentatge (EPA) i dossiers personals d’aprenentatge (portafolis 
digitals).  

 


