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La col·lecció 

• Unitats 
ajustades al 
currículum 
vigent 

 

• Una unitat per a 
cada nivell d’ESO 



Primer d’ESO 
El Neolític  



Segon d’ESO 
La Pesta Negra 



Tercer d’ESO 
Agricultura i globalització 



Quart d’ESO 
La Guerra Civil a partir de la 

fotografia de guerra 



Com s’ha plantejat aquest material? 

ILEC 

TILC 

 

de les 
ciències 
socials 

 

bàsiques 

         Metodologia 

          Competències 



Unitats basades en textos propis de les 
ciències socials 

 

 

Treballar amb textos propis de 

la matèria obre perspectives 

professionalitzadores. 

 

 

Ús de fonts primàries i 

fonts secundàries. 

 



Textos adaptats al nivell d’ESO 



Unitats significatives 

• Propostes de lectura en context 

• Dues opcions d’ús a l’aula: 

 



Seqüència didàctica competencial 



Treball integrat de llengua i continguts 

LLENGUA 

Instrument de 
l’aprenentatge CONTINGUTS 

Contextos d'ús 

Llengua i continguts es treballen i 
s’aprenen  

simultàniament i de manera 
imbricada. 

Millorar la competència 
comunicativa associada a 

l’aprenentatge de les matèries és 
responsabilitat de cada matèria. 



La competència lectora 

La competència lectora suposa comprendre i emprar textos de tota mena, 
reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els objectius 
propis, desenvolupar el coneixement i totes les potencialitats personals 
que faran possible participar de manera conscient, crítica, responsable i 
cívica en una societat democràtica. 
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propis, desenvolupar el coneixement i totes les potencialitats personals 
que faran possible participar de manera conscient, crítica, responsable i 
cívica en una societat democràtica. 

La competència lectora suposa comprendre i emprar textos de tota mena, 
reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els objectius 
propis, desenvolupar el coneixement i totes les potencialitats personals 
que faran possible participar de manera conscient, crítica, responsable i 
cívica en una societat democràtica. 

La competència lectora suposa comprendre i emprar textos de tota mena, 
reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els objectius 
propis, desenvolupar el coneixement i totes les potencialitats personals 
que faran possible participar de manera conscient, crítica, responsable i 
cívica en una societat democràtica. 

La competència lectora suposa comprendre i emprar textos de tota mena, 
reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els objectius 
propis, desenvolupar el coneixement i totes les potencialitats personals 
que faran possible participar de manera conscient, crítica, responsable i 
cívica en una societat democràtica. 

La competència lectora suposa comprendre i emprar textos de tota mena, 
reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els objectius 
propis, desenvolupar el coneixement i totes les potencialitats personals 
que faran possible participar de manera conscient, crítica, responsable i 
cívica en una societat democràtica. 

La competència lectora suposa comprendre i emprar textos de tota mena, 
reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els objectius 
propis, desenvolupar el coneixement i totes les potencialitats personals 
que faran possible participar de manera conscient, crítica, responsable i 
cívica en una societat democràtica. 



El lector competent 

Competent 

Estratègic 

Autònom 

Implicat 

Actiu 

Creatiu 

Crític 



Els tres eixos de la competència lectora 

LLEGIR PER APRENDRE 

GUST PER LLEGIR 

SABER LLEGIR 

 
•Estratègies de lectura 
• Procés lector 
• Lectura en pantalla 
• Competència informacional 
• Lectura crítica 

 



Les estratègies de lectura 

• Predir 
• Inferir 
• Fer-se preguntes 
• Fer connexions 
• Visualitzar 
• Reparar la 

comprensió 
• Reorganitzar la 

informació 
• Resumir 

 



El procés lector 

ABANS DE 
LLEGIR 

• Activar coneixements previs 

• Formular hipòtesis 

• Compartir els objectius de la lectura 

• Avançar el vocabulari 

DURANT LA 
LECTURA 

• Fer un cop d’ull general al text 

• Resoldre problemes de comprensió 

• Identificar les paraules clau 

• Fer inferències 

DESPRÉS DE 
LLEGIR 

• Recapitular 

• Interpretar i valorar el text 

• Resoldre la tasca 



Tractament de la informació 

1  

Cercar 
informació 

2  

Tractar 

 informació 

3 

Comunicar 

informació 

1 

Llegir en pantalla 

Verificar la validesa de les 
fonts 

Llegir de manera crítica 

2 

Reorganitzar la informació 

3 

Compartir-la oralment i per 
escrit 

Elaborar produccions 
pròpies orals o escrites 



Els tres eixos de la competència lectora 

LLEGIR PER APRENDRE 
 
•Obtenció d’informació de 
fonts diverses 
• Nivells de comprensió 
•Activació dels coneixements 
previs 
• Llenguatge acadèmic 
• Lectura cooperativa 
•Conversa entorn de la 
lectura 
                      … 

 

GUST PER LLEGIR 

SABER LLEGIR 



Llegir per aprendre 

              

Avaluar, qüestionar i reforçar idees, 
transformar el propi coneixement 

Ús per a la vida quotidiana 

Llegir per aprendre exigeix un nivell de comprensió profunda, especialment  
quan la lectura dóna resposta a una tasca d’aprenentatge complexa.  

                                                                                                                    Isabel Solé  

Nivells de competència lectora (Wells, 1987) 

Obtenir informació 

Descodificar NIVELL DE DESCODIFICACIÓ 

NIVELL FUNCIONAL 

NIVELL INSTRUMENTAL 

NIVELL DE LECTURA CRÍTICA O 
EPISTÈMICA 



Llegir per aprendre 

              

Avaluar, qüestionar i reforçar idees, 
transformar el propi coneixement 

Llegir per aprendre exigeix un nivell de comprensió profunda, especialment  
quan la lectura dóna resposta a una tasca d’aprenentatge complexa.  

                                                                                                                    Isabel Solé  

Obtenir informació 

Lectura i 
contrast de 

diverses fonts 

Cerca i 
validació 

d’informació 
Lectura crítica 

Tasques 
híbrides 

Nivells de competència lectora (Wells, 1987) 

NIVELL DE LECTURA CRÍTICA O 
EPISTÈMICA 

NIVELL INSTRUMENTAL 



Activitats híbrides 

Imbricació de totes les habilitats comunicatives, amb la 
lectura com a eix vertebrador. 



La interacció 

La conversa entre iguals permet 

• Verbalitzar i contrastar les 
pròpies idees 

• Escoltar i rebre els 
coneixements dels altres 

• Fer evolucionar els models 
conceptuals 

La interacció ajuda a atendre la diversitat de manera inclusiva. 



Fer bones preguntes 

Preguntes productives 

• Promouen la comprensió 
del text en profunditat 

• Provoquen un repte 
cognitiu 

• Impliquen elaborar un text  

• Requereixen obtenir 
informació de diferents 
fonts 

• Activen diferents habilitats 
comunicatives 



El llenguatge propi de l’àrea 

Lèxic Estructura dels 
textos 

Habilitats 
cognitivo-

lingüístiques 

COMUNICAR 



La perspectiva de l’alumne 

Acompanyar l’alumne 

 

• Donar model 

• Proporcionar materials de suport 

• Ajustar l’ajuda a les necessitats de l’alumne 
 

Potenciar la reflexió metacognitiva 

 

•Ensenyar estratègies de lectura 

•Introduir moments de reflexió sobre el procés 

•Plantejar l’avaluació de manera formadora 



Acompanyament de l’alumne 

Guies de suport, 
bases d’orientació 

i plantilles 

Models de tasca 
ben feta 

Modelatge: la veu 
del docent 

 



Entrar i sortir de l’activitat 

 
Ho estic fent bé? 

Què he de 
modificar? 

  
Què faig? Per a què 

ho estic fent? 
 

Què he de fer? 
Com puc fer-ho? 

Què aprendré? Com 
demostraré que ho 

he après? Què he après? 
Com ho faré a 
partir d’ara? 

Quins passos he 
seguit per fer 

aquesta activitat? 



L’avaluació formadora 

A l’inici de la unitat es comparteixen amb l’alumne els 
criteris d’èxit i la resposta esperada. 

 



L’avaluació formadora 

     Després de cada fitxa de lectura es proposa 
una reflexió. 

 



L’avaluació formadora 

Al final de la unitat hi ha activitats d’autoavaluació  
del producte i del procés. 




