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millora que 

demostren un 

profund 

autoconeixement. 

  
  

 Comprensió de l´estructura i dels  
components semàntic i morfosintàctic 

Aplicar coneixements lingüístics per comprendre l’estructura textual, el significat d'una 

paraula o per anticipar la continuació d'una  text amb connectors com  

“perquè, abans, doncs...” 
 

Criteris de 
realització 

Criteris de resultats 

 
Criteris de 

realització 
NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT 

Reconèixer 

l’estructura 

textual 

Reconeix els gèneres 

textuals bàsics 
Identifica les 

diferents parts del 

text d’alguns 

gèneres 

Identifica les 

diferents parts 

del text tenint 

en compte el 

gènere al qual 

pertany 

Anticipa i identifica el 

contingut del text a 

partir del 

coneixement que té 

del gènere textual. 

Deduir el 

significat de 

les noves 

paraules 

Quan troba paraules 

o fragments que no 

entén demana el 

significat o les cerca 

a un diccionari, tant 

si són bàsiques per 

entendre el text com 

no. 

 Quan troba una 
paraula 
desconeguda, 
valora si és bàsica 
per entendre el text. 
Si ho és, en dedueix 
el significat pel 
context o per la 
relació amb altres 
paraules. Disposa 
d´un repertori lèxic 
adequat a la seva 
edat. 

Dedueix el 

significat a partir 

del vocabulari 

usual, 

diferenciant 

significats 

semblants.  
  

Dedueix el significat 

d´una nova paraula o 

expressió a partir de 

l´anàlisi de la seva 

estructura, d’establir 

relacions entre 

famílies de paraules, 

sufixos, prefixos... o 

entre paraules que 

pertanyen al mateix 

camp semàntic 

(sinònims, 

hiperònims...). Això li 

permet disposar d´un 

bon repertori lèxic. 
Aplicar els 

coneixemen

ts 

morfosintàc

tics a la 

Si l´estructura 

morfosintàctica és 

complexa necessita 

ajuda per arribar a la 

comprensió i emprar 

En un paràgraf o un 

text breu aplica els 

coneixements 

morfosintàctics 

(estructura de les 

 Amb textos 

complexos aplica 

els coneixements 

morfosintàctics 

(estructura de 

Amb textos complexos 

aplica els 

coneixements 

morfosintàctics 

(estructura de les 
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comprensió els elements 

morfosintàctics 

(signes de puntuació 

bàsics i connectors) 

per a interpretar-lo.   

frases complexes, 

signes de 

puntuació,  valor 

semàntic dels 

connectors) per a 

interpretar el 

significat dels 

textos  

les frases 

complexes, 

signes de 

puntuació, 

relació del 

pronom amb el 

seu antecedent 

quan aquest és 

proper, valor 

semàntic dels 

connectors) per 

a interpretar el 

significat dels 

textos  

frases complexes, 

signes de puntuació, 

relació del pronom 

amb el seu 

antecedent, valor 

semàntic dels 

connectors) per a 

interpretar o anticipar 

el significat dels 

textos  

  

Fluïdesa 

 

Criteris de 
realització 

Criteris de resultats 

 

 NOVELL APRENENT AVANÇAT EXPERT 
Seguretat i 

velocitat 
Llegeix confiat i 

relaxat  si algú li 

recorda que 

cometre errors és 

necessari per 

aprendre. 

Llegeix confiat i 

relaxat en algunes 

situacions (en 

parella, 

individual), a una 

velocitat que 

demostra 

comprensió.  

Llegeix confiat i 

relaxat la major part 

del temps, a una 

velocitat que 

demostra comprensió 

del contingut i  que 

possibilita adonar-se 

de  la major part dels 

errors.  

Llegeix de manera 

confiada i 

relaxada,  a una 

velocitat que 

demostra 

comprensió del 

contingut i que 

possibilita adonar-

se dels errors, 

siguin mecànics o 

de comprensió.  
Pauses i 

inflexions  
Amb ajuda i una 

preparació prèvia 

de la lectura, està 

aprenent a 

interpretar els 

signes de puntuació 

per adequar-hi les 

pauses. 

Si prepara la 

lectura abans, 

interpreta bé la 

majoria dels signes 

de puntuació per 

adequar-hi les 

pauses i les 

inflexions de veu.   

Normalment 

interpreta bé els 

signes de puntuació 

per adequar-hi les 

pauses  i les 

inflexions de veu.  

Sempre interpreta 

bé els signes de 

puntuació per 

adequar-hi les 

pauses i les 

inflexions de veu. 

Entonació, 

ritme i volum 

de veu 

Amb una preparació 

prèvia i textos 

breus, ha  adaptat 

Ha  adaptat 

l’entonació a la 

tipologia de text 

Ha adaptat 

l’entonació a la 

tipologia de text 

Ha adaptat molt 

bé l’entonació a 

la tipologia de 
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