
Materiales para el alumnado

COMPROMESOS AMB ELS 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

ESO-BATXILLERAT

COMUNITAT EN XARXA

Més 
informació 
aquí

Llengua Catalana 
i Literatura



Avsheniuk, N. “Unesco’s contribution to teacher education quality 
assurance.” UNESCO Chair Journal “Lifelong Professional Education in the 
XXI Century”, (3), 7-12, 2021.

Delors, J. “La educación encierra un tesoro, informe para la UNESCO de la 
Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo Veintiuno.”
Unesco, 1997.

Trujillo Sáez, F., Álvarez Jiménez, D., Montes Rodríguez, R., Segura Robles, 
A. i García San Martín, M. J. “Aprender y educar en la era digital: marcos
de referencia.” Madrid: ProFuturo, 2020.

1

2

3

CAPTURAR LA INFORMACIÓ

TRANSFORMAR-LA

EN CONEIXEMENT

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LLIBRES DE conTEXT COMUNITA
TS

LA NOSTRA

VISIÓ
La INNOVACIÓ
   combinada amb la solidesa 
de l’EXPERIÈNCIA 

Apostem per una educació innovadora, 
personalitzada, inclusiva i socialment 
responsable per crear un futur millor.

INNOVACIÓ
Connectem les 
 pedagogies i 
tecnologies com a 
facilitadores
 de la innovació.(1)

EXPERIÈNCIA
60 anys 
d’ experiència, 
 investigació 
 i pràctica 
 pedagògica.

COMPETÈNCIES
Dissenyem escenaris 
que facilitin el procés 
d’ensenyament dins un 
marc d’aprenentatge 
competencial i d’habilitats 
útils per a la vida real.

APRENENTATGE
Apostem pels 4
pilars de l’Educació:(2)

· Aprendre a conèixer.
· Aprendre a fer.
· Aprendre a ser.
· Aprendre a conviure.

AVALUACIÓ
Solucionem 
l’avaluació 
competencial
en la pràctica 
docent.

RECURSOS PER AL 
PLURILINGÜISME

INSTRUMENTS
 D’AVALUACIÓ

MATERIALS 
PER A

 L’ATENCIÓ A
 LA DIVERSITAT

APRENENTATGE 
INTEGRAT DE 

SABERS I
 COMPETÈNCIES

EINES PER
 A LA 

PROGRAMACIÓ 
CURRICULARACOMPANYAMENT

Acompanyem els 
docents compromesos 
amb l’educació, 
facilitant la seva 
tasca. (3)
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Servei 
personalitzat 

d’atenció docent 
que dona resposta 
als desafiaments 
de l’educació del 

segle XXI.

EDUCACIÓ
INCLUSIVA
Apliquem el Disseny Universal 
d’Aprenentatge (DUA) per a una 
educació inclusiva
i oferim un enfocament 
personalitzat i adaptat per 
garantir l’èxit educatiu de
tot l’alumnat.

SABERS BÀSICS
Proposem un aprenentatge 
integrat de sabers bàsics 
i competències perquè 
l’alumnat assoleixi de forma 
plena el perfil de sortida de 
l’etapa educativa.

DIGITALITZACIÓ I 
SEGURETAT
Desenvolupem la competència 
digital i l’ús segur i
conscient de la informació.

DIVERSITAT 
CULTURAL
Oferim la possibilitat de veure 
i entendre el món des de 
perspectives diferents a través 
de la diversitat lingüística, 
fet que suposa una oportunitat 
per al desenvolupament 
personal i social.

SITUACIONS I 
REPTES
Partim de situacions 
d’aprenentatge on es 
poden contextualitzar els 
sabers bàsics, involucrant 
activament l’alumnat i 
fomentant la seva participació 
en la resolució de reptes 
(ABR) i problemes (ABP).

APRENENTATGE 
ACTIU
Fomentem que 
l’alumnat sigui capaç 
d’analitzar, raonar i 
qüestionar la informació 
amb una actitud activa, 
autònoma i compromesa.

RESPECTE I 
IGUALTAT
Fomentem el respecte i 
la igualtat de gènere per 
desmuntar prejudicis, 
estereotips i actituds de 
caràcter discriminatori.

Despleguem tot el nostre potencial per
desenvolupar el nou model educatiu del segle XXI.

ACTIVITATS
 INSPIRADORES

EXPERIÈNCIES 
D’APRENENTATGE 

MAKER

PROJECTES 
ADAPTATS AL 
CURRÍCULUM 

LOCAL

CONNEXIÓ
AMB EXPERTS 

I ALTRES 
DOCENTS

ESTRATÈGIES 
DOCENTS

ACOMPANYAMENT I 
ASSESSORAMENT

LA TEVA

SOLUCIÓ
Un ECOSISTEMA de PRODUCTES,
     SOLUCIONS i EXPERIÈNCIES
             per a la TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

SOSTENIBILITAT
Incloem un plantejament 
transversal de la 
sostenibilitat i el
desenvolupament 
humà, vinculat i 
compromès amb 
els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030.
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Traspassem les parets 
de l’aula per ser al teu costat
Posem a la teva disposició una comunitat en la qual trobaràs 

recursos i materials. Hem creat per a tu un entorn facilitador 

del teu dia a dia, un punt de trobada entre docents i especialistes 

ple de propostes i oportunitats per a l’aprenentatge.

COMUNITAT

A la Comunitat en Xarxa ho tens tot!

Busques continguts exclusius per a la teva classe? 

T’agradaria preguntar els teus dubtes a experts? 

O compartir experiències amb altres docents? 

Vols tenir al teu abast propostes i projectes que ja s’han aplicat?

Què et semblaria una formació a la teva mida?

En un moment de canvis i de transformació

COMUNITAT EN XARXA



Una comunitat que…

• Incorpora una mirada inclusiva.

• Anima a la participació de les famílies.

• Posa en valor la singularitat territorial.

• Acompanya, assessora i escolta.

• Situa l’alumnat com a agent de canvi.

• Posa la tecnologia al servei de l’aprenentatge.

• Proposa un pensament GloCal (pensa globalment, actua localment).

5

Com a docent…
• Podràs compartir experiències amb altres docents i 
 consultar experts.

• Tindràs eines per transformar l’actualitat en 
 oportunitats d’aprenentatge.

• Podràs inspirar-te a partir d’altres propostes disponibles 
 a la comunitat.

• Tindràs un espai personalitzat adaptat al teu entorn.

El teu alumnat podrà…
• Col·laborar i aprendre entre iguals.

• Connectar coneixement i realitat.

• Desenvolupar un aprenentatge autònom i competencial.

• Aprendre d’una manera lúdica i significativa.

COMUNITAT EN XARXA
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Recorregut pedagògic estructurat en 4 fases

Comencem, per activar els coneixements previs.1

Comencem
La fase de presentació inclou uns 

elements gràfics que es treballen amb 

una rutina de pensament que permet 

a l’alumnat activar els seus coneixe-

ments previs.

ABANS DE LLEGIR

Connecto amb la lectura
En llegir una novel·la vivim altres vides, ens identifiquem 
amb els personatges perquè ens enfrontem a les mateixes 
situacions: sentir-nos sols i buscar companyia, enamorar-
nos sense esperar-ho, superar algun repte o alguna 
amenaça, dir un secret que ens fa mal...

Llegint podem madurar emocionalment, tot superant 
gràcies a la ficció conflictes que potser en la vida real no 
podem abordar.

La història que ara llegiràs parla dels secrets entre els 
companys i les companyes d'una mateixa classe.

Activo els meus coneixements

1. T'has trobat algun cop en la situació que has hagut de 
guardar bé un secret? Creus que és fàcil?

2. Cada persona és diferent d'una altra. Consideres que 
això és un problema o és un fet positiu? Per què?

3. Si haguessis de resumir la teva manera de ser amb un 
sol adjectiu, quin triaries? Argumenta la resposta.

4. Quin fet podria ser prou negatiu, a l'escola o a l'institut, 
com per atemorir o provocar dolor a algú de la teva 
edat? Per què?

4
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Diumenge al matí, al peu del salze
Cinc anys abans

A sisè, no van fer viatge de final de primària perquè les famílies començaven 
a patir per la crisi i molts pares i mares estaven a l'atur. Van canviar un somi-
at viatge de sis dies a Mallorca, que era el viatge que tradicionalment s'havia 
fet a l'escola des de feia molts anys, per tres dies i dues nits en una casa de 
turisme rural, can Malrubí, l'amo de la qual era el germà gran d'en Gal, que 
no els va voler cobrar res per l'estada. 

Can Malrubí estava només a quatre quilòmetres del poble, però tots es van 
proposar fer-se a la idea que eren a l'altra banda del món. Així era molt més 
exòtic i interessant. 

En aquelles colònies, en Josep Ramon Camps, el seu tutor, els va proposar 
un joc. 

–Aquesta nit, en aquest lloc, enterrarem un secret –els va dir, al peu d'un sal-
ze gegant que hi havia a tocar de la riera que passava molt a prop de la casa–. 
I d'aquí a cinc anys tornarem a desenterrar-lo. 

Els va manar posar tres coses en un sobre gran: un objecte que simbolitzés la 
infantesa que començaven a deixar enrere, un objecte que representés el fu-
tur que volien i, escrit en un paper, alguna cosa del present que volguessin 
fer desaparèixer per sempre, com ara una nosa, algun temor o alguna ex-
periència negativa. 

També els va dir que no les compartissin amb ningú, que les guardessin per 
a ells i prou i que, passats els cinc anys, desenterrarien els secrets i, llavors sí, 
en podrien parlar amb tothom, si volien, i explicar per què havien triat 
aquells objectes i què era allò que els havia fet tanta nosa, tanta por o tant 
dolor. 

Van passar la tarda voltant per la casa i per l'exterior, pensant i recollint 
d'amagat allò que volien enterrar. I a la nit, havent sopat, es van trobar tots 

C
O

M
EN

C
EM

Observo - Penso - Comparteixo
Rutina de pensament 
per desenvolupar 
habilitats lingüístiques. 

ODS

Vídeos 
introductoris 
a cada unitat.

Repte
Plantejament del repte a partir 

d’una situació d’aprenentatge que es 

treballa al llarg de tota la unitat.

A través del repte es vinculen els 

continguts i competències de la 

unitat a un context real perquè 

l’alumnat contextualitzi i visqui el 

seu aprenentatge.

Reptes motivadors i 
significatius a cada 
unitat: crear un po-
dcast, elaborar un 
diccionari, enregis-
trar un vídeo… 

COMENCEM1 DESENVOLUPEM AVALUEMCONSOLIDEM2 3 4



Desenvolupem
En aquesta segona fase es desenvolupen els 

sabers bàsics i les competències. Les activitats, 

classificades en funció dels processos cognitius, 

permetran la contextualització dels fets.

Activitats classificades segons els 
processos cognitius: localitzar, 
interpretar, valorar, raonar, 
analitzar i aplicar.

Recorda, tens un Repte
Al llarg d’aquestes pàgines l’alumnat 

trobarà els continguts que cal tenir en 

compte per resoldre el repte.
6
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Llegeixo, escolto i comprenc

D
ES

EN
VO

LU
PE

M

Interpretar i valorar textos escrits. Comprendre i interpretar textos orals i multimodals

1. Formulo hipòtesis

Llegir un conte és entrar en un món que desconeixes. Des del títol mateix, et 
preguntes què passarà en la pàgina següent. És a dir, formules hipòtesis –fas 
suposicions– que vas comprovant o descartant sobre la marxa. Allò que 
t'esperes abans de llegir-ho, de vegades passa i altres vegades no –i et 
sorprèn.

La bella dorment 
Al mig d'una clariana, el cavaller veu el cos de la noia, que dorm so-
bre una llitera feta amb branques de roure i envoltada de flors de tots 
colors. Descavalca amb rapidesa i s'agenolla al seu costat. Li pren una 
mà. És freda. Té la cara blanca, com la d'una morta. I els llavis prims i 
morats. 

Conscient del seu paper en la història, el cavaller la 
besa dolçament. Les galtes de la noia han perdut la 
blancor de la mort i ja són rosades, sensuals, per 
mossegar-les. Es posa dret i li allarga les mans perquè 
s'hi agafi i pugui posar-se dreta. 

I aleshores, el cavaller s'adona que (cosa de vint o tren-
ta metres més enllà, molt abans que la clariana acabi 
per donar pas al bosc) hi ha una altra noia adormida, 
tan bella com la que acaba de despertar, igualment es-
tirada en una llitera envoltada de flors de tots colors. 

Quim MONZÓ: El perquè de tot plegat (adaptació). 
Quaderns Crema, 2014.

Incendi
Vaig regirar-me al llit durant una bona es-
tona i, finalment, em vaig aixecar. El Roc 
em va estirar pels pantalons del pijama i 
em va preguntar on anava.

–A la piscina... No puc dormir.

–Jo tampoc.

Vam sortir d'amagat, com si estiguéssim a 
punt de fer alguna malifeta, i vam anar cap 
a la piscina. Vaig recórrer-la amunt i avall, i 
quan em vaig cansar, vaig seure al costat 
del Roc, que em va allargar la tovallola.

Vam estar callats fins que va sortir el sol, un raig de llum groga i càli-
da darrere de les muntanyes. Ja era de dia quan, tremolant, vam arri-
bar a la caravana.

Natàlia CEREZO: A les ciutats amagades (adaptació). 
Rata_Books, 2018.

Comprenc i raono
9. On s'acabaria la història de la 

narració original? Quin fet 
provoca un canvi en la història i 
et fa formular noves hipòtesis?

10. Com continuaries aquest final 
nou de la història?

Comprenc i raono
11. L'acció del fragment passa en 

un càmping. Quin parentiu 
tenen entre si els dos 
personatges? On deuen ser els 
seus pares? Formula una 
hipòtesi que permeti al relat de 
ser creïble.

12. El títol és fonamental en la 
formulació d’hipòtesis sobre 
l’argument d’una història. El títol 
"Incendi" resulta inquietant... 
Com creus que es relacionarà 
amb aquesta narració? Què 
passarà a continuació?

RESOLC EL REPTE!

18
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Produir textos orals i multimodals

Construeix un relat a partir de la variació d'un conte 
tradicional i fes-ne un enregistrament en vídeo.

D
ES

EN
VO

LU
PE

M

Posa't en situació
Has pres la decisió de participar en el concurs de narracions que es convoca al 
teu institut amb motiu de la diada de Sant Jordi. Per redactar la teva història 
et proposen fer la variació d'un conte tradicional.

Aquesta transformació, que ha de ser del tot original i no pas copiada, la pots 
produir a partir del canvi en el comportament d'un dels personatges (el qui és 
bo pot transformar-se en dolent, per exemple, o viceversa). També podries 
traslladar una història de fa molts anys a l'època actual (si el personatge 
d'una narració clàssica que s'ha perdut hagués tingut un telèfon mòbil...), o 
bé modificar del tot el lloc on passa l'acció, etc.

Pautes per fer la variació d'un conte
39. A continuació, segueix les pautes que t'indiquem per fer la variació del 

conte que has triat:

En primer lloc, tria una història popular, 
llegenda, rondalla o faula que ja coneguis 
(La Bella Dorment, Els Tres Porquets, etc.) 
i que en algun moment de la teva vida 
t'hagi despertat interès, ja sigui a través 
d'un llibre o bé d'una pel·lícula.

a

En segon lloc, busca una versió escrita 
d'aquest conte tradicional i llegeix-la 
fixant-te bé en els elements bàsics: els 
personatges (heroi o heroïna, antagonista 
i altres), les parts del conte (plantejament, 
nus i desenllaç) i l'ensenyament o valor 
moral que es desprèn de la història.

b

En tercer lloc, escriu la teva versió aplicant al conte ja conegut un 
o més canvis: 

 – en els personatges: posem per cas que l'heroïna fins ara bona 
(la Caputxeta Vermella) sigui aquest cop el personatge dolent.

 – en l'argument: la sabata que havia perdut la Ventafocs encaixa 
bé, també, en el peu d'una segona noia...

 – en el final: quan el príncep fa un petó a la Bella Dorment, ella es 
desperta, però al príncep li ve una passió irresistible de son i es 
queda adormit.

 – en la veu que explica la història: en comptes de ser un narrador 
extern, és un dels personatges qui explica allò que passa.

c

Llegir, escoltar i 
comprendre.

Trama per identificar 
les competències 
específiques que es 
mostren al peu de 
pàgina.

7

Desenvolupem, on es treballen els continguts a través de diverses 
tipologies d’activitats.

2

Resolc el Repte!, disposa de tots els 

elements necessaris, organitzats, 

per la resolució final del repte.
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Aplico i reflexiono

Síntesi dels sabers 
i de les competències

Avaluem
A la part final avaluem 

els sabers bàsics i les 

competències treballades i 

realitzem una autoavaluació 

a través de rúbriques 

perquè l’alumnat prengui 

consciència del seu propi 

aprenentatge.

Rúbriques

Avaluem les competènciesAvaluem els sabers

Consolidem. Activitats finals per consolidar els 
sabers i les competències que defineix el currículum.

3

Avaluem els sabers i les competències treballats.4
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Recursos digitals

I, a més, a la nostra plataforma digital 
 trobaràs:

• Llibre digital disponible en dos formats de visualització.

• Activitats de resposta oberta i activitats autocorrectives.

• Qualificacions: registre i seguiment.

• Vídeos motivadors.

• Material interactiu.

• Àudios.

• I tots els recursos per al professorat.

Accés a la nostra plataforma digital 

• Accés online a través de la pàgina web d’edubook.

• Accés offline a través de:

 • Apps per a tauletes iOS i Android.

 • Apps d’escriptori: Windows, Mac i Linux.

Integració d’                      
amb les plataformes digitals
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Materials per al professorat

Per ajudar-te en les teves classes, t’oferim els materials següents, 
que trobaràs al teu accés exclusiu a l’ÀREA DOCENT:

Els recursos apliquen les directrius del Disseny Universal 
d’Aprenentatge per garantir una educació inclusiva.

Projecte curricular competencial

  • Marc general.

  • Programació competencial.

  • Programació d’aula.

Projecte DUA: materials d’acompanyament

  • Guia didàctica: orientacions didàctiques i solucionari.

  • Recursos per la personalització.

  • Metodologies actives.

  • Situacions d’aprenentatge.

  • Reptes.

  • Planificació de curs per sessions.

 

 

   
SEQÜÈNCIA 
TEMPORAL 

RECURSOS 
DIDÀCTICS 

APRENENTATGE SEQÜENCIAL APRENENTATGE INVESTIGATIU PROJECTES/ÀMBITS 

Bàsic Reforç Avançat Bàsic Avançat Bàsic Avançat 
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 Avaluació Avaluació Inicial A. 3, 
4 i 5 Avaluació Inicial A. 1 Avaluació Inicial A. 2     

Llibre + Guia 
P. 070-071 Observo..., 
Pen..., Comp..., Vídeo 
P. 072-073 A. 1, 2, 4, 6

P. 073 A. 3 P. 073 A. 5, 7, 8    P. 071 Accepto el repte! 

Se
ss

ió
 2

 

Llibre + Guia P. 074 A. 11, 13, Vídeo 
P. 075 15-18 P. 074 A. 9, 12 P. 074 A. 10, 14     

Se
ss

ió
 3

 Llibre + Guia P. 076 A. 20 
P. 077 A. 21 P. 077 A. 22 P. 076 A. 19     

Recursos per a la 
Personalització  Act. Ref. 1, 2, 4 i 5  P. 077 A. 23    

SE
T
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M
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R

E
 

SE
T
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A
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A

 2
 

U
N
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A

T
 4

:  
Q
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S.

.. si
ó Llibre + Guia 

P. 078 A. 25, 26 
P. 079 A. 28, 30-32 P. 078 A. 24 P. 079 A. 29, 33, 34  P. 078 A. 27   

Se
ss

ió
 5

 Llibre + Guia P. 080 A. 35, 36, 39 
P. 081 A. 41, 42 

P. 080 A. 37 
P. 081 A. 40 P. 081 A. 43  P. 080 A. 38   

Recursos per a la 
Personalització Act. Ref. 6 i 7 Act. Ref. 3      

Se
ss

ió
 6

 

Llibre + Guia P. 082 A. 44, 
P. 083 A. 47, 48, 50 P. 083 A. 45, 46 P. 083 A. 49, 51     

2. Projecte DUA: Materials d’Acompayament 
2.3 Planificació de Curs per Sessions 

 © EDITORIAL VICENS VIVES  

 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1 – PROGRAMACIÓ COMPETENCIAL DE 1ER CURS 

 PERFIL DE SORTIDA: DESCR. OPERAT. LLENGUA: COMP. ESPECÍF. SABERS  DESENVOLUP. COMPET. CRITERIS D’AVAL. ÀREA-UN. 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprèn, interpreta i valora amb 
actitud crítica textos orals, signats, escrits o 
multimodals dels àmbits personal, social, 
educatiu i professional per a participar en 
diferents contextos de manera activa i 
informada i per a construir coneixement.  

CE02. Comprendre i interpretar textos orals i 
multimodals recollint el sentit general i la 
informació més rellevant, la seva forma i el 
seu contingut, per construir coneixement, 
formar-se opinió i eixamplar les possibilitats 
de gaudi i lleure. 

B. Comunicació. B3. 
Processos 
Comprensió oral: sentit 
global de el text i 
relació entre les seves 
parts, selecció i 
retenció de la 
informació rellevant.  

• P. 074-075. Llegeixo, 
escolto i comprenc 

2.1. Comprendre el sentit global, 
l'estructura, la informació més rellevant 
en funció de les necessitats 
comunicatives i la intenció de l'emissor, 
de textos orals i multimodals senzills de 
diferents àmbits, analitzant la interacció 
entre els diferents codis.  

Llengua 1 
Unit. 04 

(5
) C

. P
ER

S,
 S

. I
 A

. A
 A

. CPSAA4. Realitza autoavaluacions sobre el 
seu procés d'aprenentatge, buscant fonts 
fiables per a validar, sustentar i contrastar la 
informació i per a obtenir conclusions 
rellevants. . 

CE03. Produir textos orals i multimodals amb 
coherència, claredat i registre adequats, 
atenent les convencions pròpies dels 
diferents gèneres discursius i participar en 
interaccions orals variades, amb autonomia, 
per expressar idees, sentiments i conceptes; 
construir coneixement; establir vincles 
personals. 

B. Comunicació. B3. 
Processos Producció 
oral formal. Planificació 
i recerca d'informació, 
textualització i revisió.  

• P. 084-085. Resolc el 
repte! 

3.1. Realitzar narracions i exposicions 
orals senzilles amb diferent grau de 
planificació sobre temes d'interès 
personal, social i educatiu ajustant-se a 
les convencions pròpies dels diversos 
gèneres discursius, amb fluïdesa, 
coherència i el registre adequat, en 
diferents suports i utilitzant de manera 
eficaç recursos verbals i no verbals.  

Llengua 1 
Unit. 04 
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CCL2. Comprèn, interpreta i valora amb 
actitud crítica textos orals, signats, escrits o 
multimodals dels àmbits personal, social, 
educatiu i professional per a participar en 
diferents contextos de manera activa i 
informada i per a construir coneixement.  

CE04. Comprendre, interpretar i analitzar, 
amb sentit crític i diferents propòsits de 
lectura, textos escrits i multimodals 
reconeixent el sentit global i les idees 
principals i secundàries, identificant la 
intenció de l'emissor, reflexionant sobre el 
contingut i la forma i avaluar-ne la qualitat i 
fiabilitat per tal de construir coneixement i 
donar resposta a necessitats i interessos 
comunicatius diversos. 

C. Educació literària. 
C2. Lectura guiada 
Lectura d'obres 
rellevants de la 
literatura juvenil 
contemporània i del 
patrimoni literari 
universal, inscrites en 
itineraris temàtics o de 
gènere, que incloguin la 
presència d'autores i 
autors, que permeti 
establir vincles amb la 
pròpia vida.  

• P. 074-075. Llegeixo, 
escolto i comprenc 

4.1. Comprendre i interpretar el sentit 
global, l'estructura, la informació més 
rellevant i la intenció de l'emissor de 
textos escrits i multimodals senzills de 
diferents àmbits que responguin a 
diferents propòsits de lectura, realitzant 
les inferències necessàries.  

Llengua 1 
Unit. 04 
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CPSAA4. Realitza autoavaluacions sobre el 
seu procés d'aprenentatge, buscant fonts 
fiables per a validar, sustentar i contrastar la 
informació i per a obtenir conclusions 
rellevants. . 

CE05. Produir textos escrits i multimodals 
amb adequació, coherència, cohesió, aplicant 
estratègies elementals de planificació, 
redacció, revisió, correcció i edició, amb 
regulació dels iguals i autoregulació 
progressivament autònoma, i atenent les 
convencions pròpies del gènere discursiu 
triat, per construir coneixement i donar 
resposta de manera informada, eficaç i 
creativa a demandes comunicatives 
concretes. 

B. Comunicació. B3. 
Processos Producció 
escrita. Planificació, 
redacció, revisió i 
edició en diferents 
suports.  

• P. 084-085. Resolc el 
repte! 

5.1. Planificar la redacció de textos 
escrits i multimodals senzills, atenent a 
la situació comunicativa, destinatari, 
propòsit i canal;  redactar esborranys i 
revisar-los amb ajuda del diàleg entre 
iguals i instruments de consulta, i 
presentar un text final coherent, 
cohesionat i amb el registre adequat.  

Llengua 1 
Unit. 04 
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CE02. Comprendre i interpretar textos orals i multimodals recollint el 
sentit general i la informació més rellevant, la seva forma i el seu 
contingut, per construir coneixement, formar-se opinió i eixamplar les 
possibilitats de gaudi i lleure. CCL2. 

B. Comunicació. B3. Processos Comprensió oral: sentit global 
del text i relació entre les seves parts, selecció i retenció de la 
informació rellevant.  

2.1. Comprendre el sentit global, l'estructura, la informació més 
rellevant en funció de les necessitats comunicatives i la intenció 
de l'emissor, de textos orals i multimodals senzills de diferents 
àmbits, analitzant la interacció entre els diferents codis.  

CE04. Comprendre, interpretar i analitzar, amb sentit crític i diferents 
propòsits de lectura, textos escrits i multimodals reconeixent el sentit 
global i les idees principals i secundàries, identificant la intenció de 
l'emissor, reflexionant sobre el contingut i la forma i avaluar-ne la qualitat 
i fiabilitat per tal de construir coneixement i donar resposta a necessitats i 
interessos comunicatius diversos. CCL2. 

C. Educació literària. C2. Lectura guiada Lectura d'obres 
rellevants de la literatura juvenil contemporània i del patrimoni 
literari universal, inscrites en itineraris temàtics o de gènere, que 
incloguin la presència d'autores i autors, que permeti establir 
vincles amb la pròpia vida.  

4.1. Comprendre i interpretar el sentit global, l'estructura, la 
informació més rellevant i la intenció de l'emissor de textos 
escrits i multimodals senzills de diferents àmbits que responguin 
a diferents propòsits de lectura, realitzant les inferències 
necessàries.  

OBJECTIUS DIDÀCTICS SABERS  INDICADORS D’AVALUACIÓ 
− Llegir comprensivament textos narratius. 
− Establir relacions entre la narració escrita i l’audiovisual. 
− Escoltar i llegir textos en veu alta amb l’entonació adequada. 

− Lectura de fragments narratius i resposta de preguntes 
d’anàlisi i de comprensió. 

− Comprensió d’una narració audiovisual. 
− Lectura en veu alta i audició d’una narració. 

2.1.1 Comprèn textos orals i audiovisuals dins del context de 
l’aula i n’extreu la informació més rellevant. 
4.1.1 Llegeix textos narratius i identifica les característiques 
pròpies d’aquest gènere textual. 
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES SABERS BÀSICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CE06. Cercar, seleccionar i contrastar informació procedent de diferents 
fonts de manera progressivament autònoma, avaluant la seva fiabilitat i 
pertinència en funció dels objectius de lectura i evitant els riscos de 
manipulació i desinformació, i integrar-la i transformar-la en coneixement 
per comunicar-la, adoptant un punt de vista crític i personal al mateix 
temps que respectuós amb la propietat intel·lectual. CCL3. 

B. Comunicació. B3. Processos Alfabetització informacional: 
Anàlisi, valoració, reorganització i síntesi de la informació en 
esquemes propis i transformació en coneixement. 

6.2. Elaborar treballs d’investigació i comunicar de forma 
creativa i respectant els drets de la propietat intel·lectual, els 
resultats d'un procés d'investigació individual o grupal, 
organitzant la informació, integrant-la en esquemes propis i 
reelaborant-la, i adoptant un punt de vista crític i respectuós 
amb els principis de propietat intel·lectual, sobre temes d’interès 
acadèmic, personal, ecològic i social. 

CE07. Seleccionar i llegir de manera autònoma obres diverses com a 
font de plaer i coneixement, configurant un itinerari lector que s'enriqueixi 
progressivament pel que fa a diversitat, complexitat i qualitat de les 
obres, i compartir experiències de lectura per construir la pròpia identitat 
lectora i gaudir de la dimensió social de la lectura. CCEC2, CCL4. 

C. Educació literària. C1. Lectura autònoma Aplicació 
d’estratègies de mobilització de l'experiència personal i lectora 
que permetin establir vincles entre l'obra llegida i aspectes de 
l'actualitat, així com amb altres textos i manifestacions 
artístiques, en l'àmbit personal i en conversa a l'aula.  

7.1. Triar i llegir textos i obres prèviament seleccionats a partir 
dels propis gustos, interessos i necessitats  per poder crear el 
seu itinerari lector. 
7.2. Compartir l'experiència de lectura en suports diversos, tot 
relacionant el sentit de l'obra amb la pròpia experiència 
biogràfica i lectora. 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS SABERS  INDICADORS D’AVALUACIÓ 
− Reconèixer els principals trets de la narrativa literària. 
− Identificar els personatges típics de la narrativa literària. 
− Distingir i analitzar els principals gèneres de la narrativa literària. 
− Dur a terme un procés de recerca sobre una obra literària. 

− El text literari: definició i característiques. 
− Tipus de personatges segons la seva funció i complexitat. 
− La narrativa literària: gèneres i subgèneres. 
− Lectura de fragments narratius de ciència-ficció, narrativa 

detectivesca, narrativa fantàstica, aventures i terror. 
− Recerca autònoma sobre la relació entre dues novel·les. 

6.2.1 Cerca informació a Internet i la reelabora autònomament 
de manera creativa. 
7.1.1 Llegeix i interpreta textos diversos de manera autònoma. 
7.2.1 Estableix relacions entre els textos llegits i les seves 
pròpies experiències o gustos lectors. 

   



Materials per al professorat

AVALUACIÓ

Avalua el teu alumnat per competències amb la nostra 
plataforma digital  (by ).

• Avaluació individual i grupal.

• Avaluació continuada.

• Generació d’informes competencials.

• Rúbriques d’avaluació.
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Materials per a l’alumnat

M. M. Canals Palau
Catedràtica d’IES de Llengua Catalana 
i Literatura

J. M. Castellà Lidon
Professor Titular d’Universitat de 
Filologia Catalana i Anàlisi del Discurs 
de la Universitat Pompeu Fabra

F. Gadea Gambús
Catedràtic d’IES de Llengua Catalana 
i Literatura i professor associat de la 
Universitat de Barcelona

C. González Collantes
Professora de Llengua Catalana i Literatura

A. Nogueras Hernández
Professora d’IES de Llengua Catalana i Literatura

D. Serra Cardó
Catedràtic d’IES de Llengua Catalana i Literatura

R. Soler Piera
Professora d’IES de Llengua Catalana i Literatura

M. Torramilans Lluís
Professora d’IES de Llengua Catalana i Literatura

Amb la col·laboració de:
M. J. Cuenca Ordiñana
Catedràtica de Filologia de la Universitat 
de València

Autors

ÍNDEX

©
E

D
IT

O
R

IA
L

 V
IC

E
N

S
 V

IV
E

S

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

1
pàg. 2

Construïm un 
relat?

2
pàg. 24

Les coses, com 
són!

3
pàg. 48

Dialoguem?

Llegeixo, escolto i comprenc

1. El text descriptiu
1.1 Elements de la descripció
1.2 El retrat
1.3 La descripció de llocs  

i ambients
1.4 El punt de vista d'una descripció

2. El text expositiu
2.1 Característiques dels textos 

expositius
2.2 Recursos per redactar un text 

expositiu
2.3 Com es presenta un bon treball 

acadèmic?
2.4 Planificació d'un text expositiu

3. Aprenc a puntuar
3.1 El punt i a part: els paràgrafs
3.2 El punt i seguit
3.3 L'ús dels dos punts

Resolc el repte! Redactar un autoretrat 
i fer un podcast per explicar com és la 
població on vius

Aplico i reflexiono

Comprovo els meus sabers. Avaluo  
les meves competències

Llegeixo, escolto i comprenc

1. L'entrevista
1.1 Tipus d'entrevistes
1.2 Característiques de les  

entrevistes
1.3 Com es fa una entrevista?

2. El còmic
2.1 Característiques del còmic
2.2 La tira còmica

3. Aprenc a puntuar
3.1 Els signes d'interrogació i 

d'admiració
3.2 El guió

Resolc el repte! Preparar una entrevista 
per a un canal de difusió i per a una 
revista digital

Aplico i reflexiono

Comprovo els meus sabers. Avaluo  
les meves competències

Llegeixo, escolto i comprenc

1. Les propietats del text
1.1 La coherència textual
1.2 La cohesió: els connectors  

i l'anàfora
1.3 L'adequació i el registre  

lingüístic
2. El text narratiu
2.1 Característiques del text  

narratiu
2.2 Elements d'un text narratiu

3. Aprenc a puntuar
3.1 L'ús de la coma

Resolc el repte! Construir un relat a 
partir de la variació d'un conte 
tradicional i fer-ne un enregistrament 
en vídeo

Aplico i reflexiono

Comprovo els meus sabers. Avaluo  
les meves competènciesCompetència 

lectora:  
Diumenge al matí, 
al peu del salze  
(text narratiu)

Competència 
lectora: 
L'August vist per 
un forat 
(text descriptiu  
i text expositiu)

Competència 
lectora: 
Alèxia Putellas: 
"Cada dia 
m'estaria 
entrenant matí  
i tarda"  
(l'entrevista)

ED
U

C
A

C
IÓ

 L
IT

ER
À

R
IA

4
pàg. 70

Quines històries 
expliquem?

5
pàg. 90

Es pot dir rimant?
 

6
pàg. 110

Amunt el teló!

Llegeixo, escolto i comprenc

1. La poesia
1.1 Què és la poesia?
1.2 La mètrica
1.3 La rima
1.4 Les figures retòriques

2. La poesia visual
2.1 Què és la poesia visual? 
2.2 El cal·ligrama

Resolc el repte! Crear un poema 
acompanyat de música i imatges a 
partir de la vostra versió d'un poema

Aplico i reflexiono

Comprovo els meus sabers. Avaluo  
les meves competències

Llegeixo, escolto i comprenc

1. El teatre
1.1 Què és el teatre
1.2 Característiques del text  

teatral
1.3 L'espectacle teatral

2. La tragèdia, la comèdia i el drama
2.1 La tragèdia
2.2 La comèdia
2.3 El drama

Resolc el repte! Representar en grups 
una escena de teatre a classe amb  
un misteri per resoldre

Aplico i reflexiono

Comprovo els meus sabers. Avaluo  
les meves competències

Llegeixo, escolto i comprenc

1. La narrativa literària
1.1 Els personatges típics de  

la narrativa literària
1.2 La narrativa breu: el conte,  

la faula i la llegenda
1.3 La novel·la

2. Els gèneres de la narrativa literària
2.1 Quins temes tracten les 

narracions?

Resolc el repte! Escriure i gravar en 
grups un audioconte per a la pàgina 
web del centre

Aplico i reflexiono

Comprovo els meus sabers. Avaluo  
les meves competències

Competència 
lectora:  
El salt  
(text narratiu)

Compètencia 
lectora:  
Podries. Somnis. 
Absència  
(text poètic)

Competència 
lectora:  
Això no és vida!   
(text teatral)
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pàg. 130

En tenim prou 
amb els noms? 

 
 

8
pàg. 154

Què faríem sense 
els verbs?

9
pàg. 176

Com relacionem 
dins del text i 
amb el context? 

1. El verb
1.1 Components del verb
1.2 Formes simples, formes 

compostes i formes perifràstiques
1.3 Les formes no personals
1.4 Els verbs regulars i els verbs 

irregulars

2. Ús dels principals temps verbals
2.1 Mode indicatiu
2.2 Mode subjuntiu
2.3 Mode imperatiu

2.4 Model de conjugació del mode 
indicatiu

2.5 Model de conjugació del mode 
subjuntiu

2.6 Model de conjugació de l'imperatiu

3. L'adverbi
3.1 Tipus d'adverbis segons el 

significat

4. Sinònims i antònims
4.1 Sinònims
4.2 Antònims

5. Camps semàntics: hiperònims  
i hipònims

5.1 Camps semàntics
5.2 Hiperònims i hipònims

Aplico i reflexiono

Comprovo els meus sabers. Avaluo  
les meves competències

1. Els pronoms 
1.1 Pronoms personals
1.2 Pronoms febles
1.3 Pronoms demostratius i indefinits
1.4 Pronoms interrogatius
1.5 Pronoms relatius

2. Les preposicions
2.1 Alternances de preposicions

3. Les conjuncions 
3.1 Les conjuncions coordinants
3.2 Les conjuncions subordinants
3.3 Usos especials de les conjuncions
3.4 Altres connectors

4. Les interjeccions

5. Coneixem el significat dels mots
5.1 El mot desconegut
5.2 El mot precís

6. Locucions, frases fetes i refranys

Aplico i reflexiono

Comprovo els meus sabers. Avaluo  
les meves competències

1. Classes de paraules
1.1 Categories gramaticals

2. El nom
2.1 Tipus de nom
2.2 El gènere
2.3 El nombre

3. L'adjectiu 
3.1 El gènere i el nombre
3.2 Tipus d'adjectius
3.3 La gradació de l'adjectiu

4. Els determinants
4.1 L'article
4.2 Els demostratius
4.3 Els possessius

5. Els quantificadors nominals
5.1 Els numerals
5.2 Els quantitatius
5.3 Els indefinits

6. La formació de paraules
6.1 La derivació
6.2 La composició

Aplico i reflexiono

Comprovo els meus sabers. Avaluo  
les meves competències
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10
pàg. 198

Les llengües del 
món

11
pàg. 216

La variació 
lingüística

1. La variació lingüística
1.1 Varietats històriques o 

generacionals
1.2 Varietats geogràfiques o dialectes
1.3 Varietats funcionals o registres

2. La llengua catalana
2.1 Els territoris de parla catalana
2.2 L'aranès
3. Les llengües romàniques
3.1 L'origen
3.2  El parentiu entre les llengües 

romàniques

Resolc el repte! Produir textos escrits  
i orals de registres diferents a partir 
d'una mateixa situació 
Aplico i reflexiono
Comprovo els meus sabers. Avaluo  
les meves competències

1. La diversitat lingüística
1.1 Llengües i geografia
1.2 Plurilingüisme i monolingüisme
1.3 Llengües amenaçades

2. Les famílies lingüístiques
2.1 Famílies amb més llengües
2.2 Família indoeuropea

Resolc el repte! Crear un blog amb 
contes, jocs i cançons populars en 
llengües de tot el món
Aplico i reflexiono
Comprovo els meus sabers. Avaluo  
les meves competències

Competència 
lectora:  
Les llengües en  
un món globalitzat

Competència 
lectora: 
El llenguatge és  
un mitjà de 
comunicació
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pàg. 236

1. La síl·laba, el diftong i el hiat
1.1 La síl·laba
1.2 El diftong
1.3 El hiat

2. L'accentuació gràfica i la dièresi
2.1 Regles d'accentuació
2.2 L'accent diacrític
2.3 La dièresi

Aplico i reflexiono 

Comprovo els meus sabers

3. Les grafies a / e
3.1 A final de paraula
3.2 A l'interior de paraula
3.3 Mots per recordar

4. Les grafies o / u
4.1 A final de paraula
4.2 A l'interior de paraula
4.3 Els falsos derivats
4.4 Interferències

5. L'apòstrof
5.1 Contraccions

Aplico i reflexiono 

Comprovo els meus sabers

Estructura per blocs (blocs de: comunicació, educació literària, reflexió 
sobre la llengua, les llengües i els seus parlants i l’ortografia)

La Llengua Catalana i Literatura de Comunitat en Xarxa i la Lengua Caste-
llana y Literatura de Comunidad en Red segueixen una estructura paral·lela 
que permet treballar de manera coordinada les dues llengües.
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Projecte DUAL
Llengua Catalana i Literatura
Una proposta innovadora, actualitzada i digital per desenvolupar 
l’aprenentatge autònom i col·laboratiu, fomentar la lectura i treballar 
els sabers curriculars de la llengua, la comprensió lectora i l’expressió 
oral i escrita.

MATERIAL 
PER A L’ALUMNAT

Llibre digital
Amb els sabers curriculars, 
activitats digitals autocorrectives, 
activitats obertes, resums, 
esquemes i recursos audiovisuals.

Quadern d’activitats
Amb un breu resum i activitats 
model per entrenar el comentari 
de text.

Llibre de consulta
En paper amb 
tots els sabers 
curriculars.

Vincula la tradició literària en 
llengua catalana amb la realitat 
més propera a l’alumnat.



Batxillerat

15

RECURSOS PER 
AL PROFESSORAT

Llibre digital
A més de tot el llibre, inclou el solucionari de totes les activitats, explicades i 
raonades amb exemples.

Solucionari
On es resolen totes les activitats del quadern.

Videoguia didàctica
Realitzada pels autors i les autores amb consells i propostes metodològiques per 
a cada unitat.

Quadern d’activitats
Comprèn una selecció d’activitats 
per treballar competències 
clau i específiques, com són el 
pensament crític, els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible 
o la interpretació de les fonts.

Llibre de consulta
S’hi desenvolupen els sabers 
seguint totes les fases del 
projecte. 



Segueix-nos a: 

C102215 8 429962 013415

1 6 5 8 0

Cada obra es presenta 
acompanyada d’Activitats 
digitals amb àudios i vídeos.

També s’ofereix una guia 
didàctica i una proposta 
d’escenificació de l’obra. 

Fila Jove és una col·lecció que vol difondre les 
millors obres de teatre contemporànies escrites 

per a un públic jove.

FilaJove teatre

Literatura 
Vicens Vives
Descobreix el nostre 
catàleg d’obres de literatura 
per a l’Educació Secundària.

Accedeix 
al catàleg 
complet de 
Literatura 
i Fila Jove

Innova      Experiències VV      Blog      Inscriu-te!

innova.vicensvives.com Accedeix al Campus Virtual
de formació del professorat
Un espai on el professorat rebrà la formació necessària 
per respondre a tots els reptes educatius que es plantegen 
en aquests moments tan complexos.

Tot això d'una manera pràctica, senzilla i de la mà de grans 
especialistes en educació digital i en innovació educativa.

Descobreix el nostre Campus


