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Aquest document conté un desplegament dels continguts de la dimensió literària de l’àrea de llengua i literatura catalana (graella 1) i la de 
llengua i literatura castellana (graella 3) d’acord amb les dues competències d’àrea de la citada dimensió. 
 
Al final de cada una de les àrees hi trobareu una selecció dels criteris d’avaluació (graelles 2 i 4) que mantenen una relació més directa amb la 
dimensió literària. Per acabar, un recull de les recomanacions metodològiques que apareixen al currículum. 
 
Per a tenir una idea general de la nova estructura de l’àrea de llengües al nou currículum, vegeu el document “Resum visual de les cinc 
dimensions de l’àrea de llengua i literatura catalana de primària, de les competències que conté cada dimensió i dels continguts clau”. 
 
 
 
Graella 1. Desplegament dels continguts de la dimensió literària de l’àrea de llengua i literatura catalana 
 

LLENGUA I LITERATURA CATALANA 
 

CONTINGTUS CICLE INICIAL CONTINGUTS CICLE MITJÀ CONTINGUTTS CICLE SUPERIOR 
 

EDUCACIÓ LITERÀRIA 
 
11 Competència d’àrea: Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i 
universal 
 
- Comprensió de textos literaris (contes, poemes, 
cançons...) aplicant les estratègies de lectura 
treballades. 

- Comprensió de textos literaris aplicant estratègies específiques per aprofundir en el sentit del text. 
 

- Coneixement de la literatura de tradició oral: rondalles, 
llegendes, cançons, dites... 
 

- Audició, lectura, memorització i recitació de textos, 
poemes, cançons, llegendes, refranys o dites. 

- Audició, lectura, memorització i recitació de tot tipus 
de textos literaris (narracions, poemes, cançons, 
llegendes...). 

- Comprensió de les figures literàries més bàsiques així 
com del llenguatge figurat 

- Interpretació del llenguatge literari: derivació, composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o 
refranys; ritme i rima, si es tracta de poesia o cançó. 
 

- Reproducció oral de textos literaris memoritzats. 
 

 

- Dramatització de contes i altres textos literaris. 
 

- Dramatització de contes, poemes i altres textos 
literaris. 
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 - Anàlisi i reconeixement dels elements clau dels textos 
literaris. 
 

- Anàlisi i reconeixement dels elements clau dels textos 
literaris: tema, trama, protagonistes, narrador... 
 

  - Estratègies lectores per a la comprensió del text. 
Contextualització de l’autor, identificació del propòsit, 
lectura crítica... 

 - Interpretació del sentit de les il·lustracions i elements tipogràfics en referència al text. 
 

- Lectura expressiva en veu alta de textos literaris 
marcant el ritme i la rima en el cas dels poemes. 

- Lectura expressiva (pronunciació, to de veu, 
entonació, pauses...) i entenedora de textos literaris. 
 

- Lectura expressiva (pronunciació, to de veu, 
entonació, pauses...) i entenedora de textos literaris en 
lectures públiques. 

 - Reconeixement de les dades bàsiques d’un llibre: 
autor, adaptador, traductor, il·lustrador, editorial, 
col·lecció... 

- Reconeixement de les dades bàsiques d’un llibre: 
autor, adaptador, traductor, il·lustrador, editorial, 
col·lecció, localitat i any d’edició. 
 

 - Reconeixement dels principals agents de producció 
d’un text teatral o audiovisual: director, guió, actors, 
música... 
 

- Reconeixement dels principals agents de producció 
d’un text teatral o audiovisual: director, guionista, actors, 
músics, productor, escenògraf, càmeres... 
 

- Utilització de la biblioteca d’aula i del centre per a la 
cerca de textos literaris d’interès propi de tot tipus i 
format (àlbums il·lustrats, còmics, contes, poemes...) i 
en diferents suports. 
 

- Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula o del 
centre. Consulta del catàleg digital. 
 

- Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula, del 
centre o de la localitat. Consulta del catàleg digital. 
 

- Comunicació de les preferències personals sobre els 
temes i textos literaris. 
 

- Comunicació de les preferències literàries personals i 
recomanacions de textos literaris. 
 

- Expressió d’impressions personals després de les 
lectures i adopció d’una posició crítica. 
 

 - Valoració del text literari com a vehicle de comunicació 
i d’interacció, com a fet cultural i com a possibilitat de 
gaudiment personal. 
 

12 Competència d’àrea:  Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions 
 

- Producció de textos literaris a partir dels models 
observats i analitzats. 
 

- Producció de textos creatius mitjançant associacions d’imatges, i sons. 
 

- Elements fonamentals d’un relat (personatges, espais, 
accions). 
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Graella 2. Criteris d’avaluació de l’àrea de llengua i literatura catalana 
 

 
SELECCIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ RELACIONATS AMB L’EDUCACIÓ LITERÀRIA  

DE L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA 
 

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 
4. 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. 
6. Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de 
centre. 
7. Mostrar interès per la lectura en general i pels textos 
tradicionals i de literatura adequats a l’edat. 
8. Escriure textos de diferents tipologies i que 
responguin a diferents situacions (notícies, 
experiències, descripcions, textos imaginatius, entre 
altres) a partir de models o de creació pròpia, escrits a 
mà o amb eines Informàtiques. 
13. Escriure textos narratius de caràcter poètic (contes, 
poemes, endevinalles, refranys, rodolins) basant-se en 
models observats i analitzats. 
14. Saber utilitzar algun recurs propi del llenguatge 

3. Exposar temes de manera ordenada i comprensible a 
partir d’un guió i utilitzant els recursos adequats (to de 
veu, gesticulació) i suports audiovisuals sempre que 
sigui convenient. 
4. Aplicar estratègies afavoridores del procés de 
comprensió abans, durant i després de la lectura 
(planificació, anticipació, idea principal, inferències, 
entre altres). 
5. Comprendre i extreure informació rellevant de textos 
presentats en qualsevol mitjà, distingint entre idees 
principals i secundàries. 
6. Conèixer el funcionament d’una biblioteca escolar i 
iniciar-se en l’ús de les virtuals. 
7. Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant 
interès per tot tipus de textos. 
8. Parlar de l’argument o el significat de novel·les, 
contes i poemes llegits mostrant-ne comprensió. 

4. Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit 
global i la informació específica de textos escrits de 
tipologia diversa i en diferents formats. 
6. Respondre i formular preguntes referides als textos 
que s’han llegit (contes, poemes, articles, fullets 
informatius, entre d’altres) mostrant comprensió. 
7. Conèixer el funcionament d’una biblioteca —incloses 
les virtuals—, per localitzar llibres de coneixements i 
lectures literàries. 
8. Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant 
interès per tot tipus de textos. 
9. Escriure textos de gèneres diversos i en diferents 
formats (contes, poemes, còmics, diaris personals, 
notícies…) amb coherència, cohesió i correcció 
lingüÍstica i amb riquesa de llenguatge, partint del 
procés de pensar, escriure o elaborar i revisar. 
10. Saber escriure textos de totes les tipologies amb un 

 - Escriptura de poemes per comunicar sentiments, 
emocions, estats d’ànim o records, utilitzant llenguatge 
poètic: adjectius, comparacions, sentits figurats. 
 

- Escriptura de poemes per comunicar sentiments, 
emocions, estats d’ànim o records, utilitzant llenguatge 
poètic: adjectius, comparacions, sentits figurats. 
 

 -Escriptura de contes i textos narratius amb l’estructura adequada: inici, nus i desenllaç. 
 

 - Escriptura de jocs lingüístics: embarbussaments, 
cal·ligrames, rodolins... 
 

- Creació de jocs lingüístics amb paraules, sons o 
rimes, embarbussaments, cal·ligrames, rodolins entre 
altres). 
 

Gust per la lectura i l’escriptura de textos literaris. 
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poètic per explicar sentiments, emocions, estats d’ànim: 
sentit figurat, sinònims, comparacions, entre altres. 
 

9. Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb 
ordinador aplicant-hi els coneixements ortogràfics i 
textuals treballats. 
10. Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la 
coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 
13. Tenir capacitat per observar el funcionament de la 
llengua: els canvis de significat quan s’hi fan 
transformacions, la formació de les paraules, la relació 
entre puntuació i sentit o el llenguatge literari. 
15. Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el 
sentit del text, practicar algunes estratègies lectores i 
aprendre a interpretar el llenguatge literari. 
16. Escriure poemes i textos narratius fent atenció a 
l’estructura i al llenguatge. 
 

lèxic i estructura que s’avingui al tipus de text, a les 
intencions i al registre. Tenir capacitat per revisar i 
millorar els textos d’un mateix o dels altres i millorar-ne 
la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 
12. Conèixer i aplicar l’estructura que determina la 
tipologia dels textos. 
20. Mostrar comprensió dels llibres de literatura llegits: 
saber explicar com són els protagonistes, la trama, els 
escenaris. Valorar el llenguatge i la il·lustració. Saber-
ne fer una valoració global de veure el món. 
 

 
 
Graella 3. Desplegament dels continguts de la dimensió literària de l’àrea de llengua i literatura castellana 
 

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA 
 

CONTINGTUS CICLE INICIAL CONTINGUTS CICLE MITJÀ CONTINGUTTS CICLE SUPERIOR 
 

EDUCACIÓ LITERÀRIA 
11 Competència d’àrea: Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i 
universal 
 
- Comprensió de textos literaris senzills d’estructura 
repetitiva (contes, poemes, cançons...), preferiblement 
amb suport àudio. 
 

- Comprensió de textos literaris aplicant estratègies específiques per aprofundir en el sentit del text. 
 

- Coneixement de la literatura de tradició oral: rondalles, 
llegendes, cançons, dites... 
 

 

- Comprensió de les figures literàries més bàsiques així 
com del llenguatge figurat 
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- Dramatització de contes i altres textos literaris senzills 
d’estructura repetitiva. 
 

- Dramatització de contes i altres textos literaris. 
 

- Lectura expressiva en veu alta de textos literaris 
senzills marcant el ritme i la rima en el cas dels 
poemes. 
 

- Lectura expressiva (pronunciació, to de veu, 
entonació, pauses...) i entenedora de textos literaris. 
 

- Lectura expressiva (pronunciació, to de veu, 
entonació, pauses...) i entenedora de textos literaris en 
lectures públiques. 
 

 - Audició, lectura, memorització i recitació de textos, 
poemes, cançons, llegendes, refranys o dites. 
 

- Audició, lectura, memorització i recitació de tot tipus 
de textos literaris (narracions, poemes, cançons, 
llegendes...). 
 

 - Interpretació del llenguatge literari: derivació, 
composició, sentit figurat, interpretació de locucions, 
frases fetes o refranys; ritme i rima, si es tracta de 
poesia o cançó. 
 

- Interpretació del llenguatge literari: derivació, 
composició, sentit figurat, comparacions, metàfores, 
interpretació de locucions, frases fetes o refranys; ritme 
i rima, si es tracta de poesia o cançó. 
 

 - Anàlisi i reconeixement dels elements clau dels textos 
literaris. 
 

- Anàlisi i reconeixement dels elements clau dels textos 
literaris: tema, trama, protagonistes, narrador... 
 

  - Estratègies lectores per a la comprensió del text. 
Contextualització de l’autor, identificació del propòsit, 
lectura crítica... 
 

  - Interpretació del sentit de les il·lustracions i elements 
tipogràfics en referència al text. 
 

 - Reconeixement de les dades bàsiques d’un llibre: 
autor, adaptador, traductor, il·lustrador, editorial, 
col·lecció... 
 

- Reconeixement de les dades bàsiques d’un llibre: 
autor, adaptador, traductor, il·lustrador, editorial, 
col·lecció, 
localitat i any d’edició. 
 

 - Reconeixement dels principals agents de producció 
d’un text teatral o audiovisual: director, guió, actors, 
música... 
 

- Reconeixement dels principals agents de producció 
d’un text teatral o audiovisual: director, guionista, actors, 
músics, productor, escenògraf, càmeres... 
 

- Utilització de la biblioteca d’aula i del centre per a la 
cerca de textos literaris d’interès propi de tot tipus i 
format (àlbums il·lustrats, còmics, contes, poemes...) i 
en diferents suports. 
 

- Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula o del centre. Consulta del catàleg digital. 
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Interès i curiositat per mirar contes o llibres (en diferents 
suports) escrits en la llengua estrangera 

 

 - Interpretació del sentit de les il·lustracions i elements tipogràfics en referència al text. 
 

- Utilització de la biblioteca d’aula i del centre per a la 
cerca 

- Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula o del centre. Consulta del catàleg digital. 
 

- Comunicació de les preferències personals sobre els 
temes i textos literaris. 
 

- Comunicació de les preferències literàries personals i 
recomanacions de textos literaris. 
 

- Expressió d’impressions personals després de les 
lectures i adopció d’una posició crítica. 
 

 Valoració del text literari com a vehicle de comunicació i 
d’interacció, com a fet cultural i com a possibilitat de 
gaudiment personal. 
 

 
12 Competència d’àrea:  Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions 

 
- Producció de textos literaris senzills a partir dels 
models observats i analitzats. 
 

 

- Elements fonamentals d’un relat (personatges, espais, 
accions). 
 

 

 - Escriptura de poemes per comunicar sentiments, 
emocions, estats d’ànim o records, utilitzant llenguatge 
poètic: adjectius, comparacions, sentits figurats. 
 

- Escriptura de poemes per comunicar sentiments, 
emocions, estats d’ànim o records, utilitzant alguns 
recursos retòrics. 
 

 - Escriptura de contes i textos narratius amb l’estructura adequada: inici, nus i desenllaç. 
 

 - Escriptura de jocs lingüÍstics: embarbussaments, 
cal·ligrames, rodolins... 
 

- Creació de jocs lingüÍstics amb paraules, sons o 
rimes, embarbussaments, cal·ligrames, rodolins, entre 
altres 

 - Producció de textos creatius mitjançant associacions d’imatges, i d’imatges i sons. 
 
- Gust per la lectura i l’escriptura de textos literaris. 

 



 EDUCACIÓ LITERÀRIA A PRIMÀRIA. DEPLEGAMENT DELS CONTINGUTS I LES COMPETÈNCIES D’ÀREA 
 AREES DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA I DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA 
	  Currículum de Primària. Decret 119/2015 de 23 de juny                                                                                                                                    www.ub.edu/aradll	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

 
Alba Ambròs i Joan Marc Ramos. Novembre 2015                                                                                                                                          www.ub.edu/aradll	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  

Graella 4. Criteris d’avaluació de l’àrea de llengua i literatura castellana 
 
 

 
SELECCIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ RELACIONATS AMB L’EDUCACIÓ LITERÀRIA  

DE L’ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA 
 

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 
4. Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica 
o es llegeix un conte, un poema, una cançó. 
7. Mostrar interès i llegir contes adequats a la seva 
competència lectora. 
11. Ser capaç d’escriure textos curts amb intenció 
literària. 
 
 

5. Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per 
comprendre textos tradicionals i de la literatura infantil 
adequats a la seva edat. 
6. Escriure textos descriptius, expositius, narratius i 
poètics amb coherència, cohesió i correcció lingü.stica 
adequada a l’edat, utilitzant estratègies de planificació i 
revisió. 
9. Parlar de l’argument o el significat de novel·les, 
contes i poemes llegits mostrant-ne comprensió. 
10. Escriure contes clars i ben estructurats, i poemes. 
11. Participar en representacions teatrals, aprendre el 
paper i declamar-lo bé. 
 
 

4. Comprendre autònomament textos escrits (contes, 
poemes, articles, fullets informatius, entre d’altres) i 
audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). Saber 
respondre i formular preguntes referides als textos que 
s’han llegit. 
5. Escriure textos de gèneres diversos i en diferents 
formats (contes, poemes, còmics, diaris personals, 
notícies…) amb coherència, cohesió i correcció 
lingü.stica i amb riquesa de llenguatge, partint del 
procés de 
pensar, escriure o elaborar i revisar. 
7. Aplicar a les lectures les estratègies de comprensió 
treballades. 
14. Gaudir amb la lectura de textos tradicionals i de la 
literatura infantil adequats a l’edat. 
15. Escriure contes clars i ben estructurats, i poemes. 
16. Participar en representacions teatrals, aprendre el 
paper i declamar-lo bé. 
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RECOMANACIONS METODOLÒGIQUES SOBRE LA DIMENSIÓ LITERÀRIA PER A LES ÀREES DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA I 
CASTELLANA 
 
 
Les competències de la dimensió literària han d’incloure una aproximació a les obres literàries per desenvolupar l’hàbit lector i escriptor, a la 
vegada que estimular la creativitat i desenvolupar l’esperit crític. Cal donar un bon model de lectura expressiva, i assegurar la comprensió del 
text, valorar-ne els recursos literaris, establir lligams i connexions amb experiències viscudes i amb altres obres. La biblioteca del centre és un 
bon espai per consolidar el gust per la lectura, fent que el grup classe esdevingui una comunitat lectora, on es llegeix, es comparteixen les 
lectures i es parla molt dels llibres. En el cas de les llengües estrangeres, els textos literaris autèntics han de ser senzills o adaptats al nivell de 
coneixement dels alumnes. 
 
Els mestres han de proposar activitats de producció literària variades relacionades amb els diversos gèneres i subgèneres: contes, narracions, 
còmics, diaris personals, poemes, endevinalles, acròstics, descripcions, diàlegs, guions teatrals... Aquestes activitats poden ser individuals o 
col·lectives. També han de proposar activitats d’escriptura guiada per tal d’incorporar diversos aspectes sistemàtics (estructures, lèxic 
específic, recursos estilístics...) i completar amb d’altres que desenvolupin la creativitat de l’alumne. És interessant 
millorar un text amb la revisió col·lectiva, tenir espais per compartir les produccions literàries i fer lectures 
expressives dels textos dels alumnes. 
 
Per garantir la competència lingü.stica i comunicativa plena dels alumnes, cal afavorir a l’aula i en els diversos espais escolars no curriculars 
l’ús adequat de la llengua catalana a tots els nivells. També és bàsic aprofitar la realitat del centre i de l’entorn més immediat per reflexionar 
sobre les llengües i el seu ús. 
 
Moltes activitats de comprensió i d’expressió serviran també per avaluar les capacitats literàries dels alumnes, la seva capacitat per analitzar, 
parlar i escriure sobre una obra així com la qualitat estètica de les seves produccions i la incorporació dels recursos literaris treballats. Cal 
mencionar l’ús de portafolis de lectura o escriptura com a eines adequades per recollir i valorar els aprenentatges dels alumnes. 
 


