
Dimensió literària
Competència 

SECCIÓ
Indicadors Assoliment Excel·lent (AE) Assoliment Notable (AN) Assoliment Satisfactori (AS) No Assolit (NA)

Llegir fragments i obres 
i conèixer alguns autors 
i autores significatius 
de la literatura catalana, 
castellana i universal.
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I 1
LECTURA DE TEXTOS  

LITERARIS

Llegeix, comprèn i interpreta textos 
literaris de diferents gèneres o 
subgèneres.

Llegeix i comprèn textos literaris de 
diferents gèneres o subgèneres.

Llegeix i comprèn textos literaris de 
gèneres coneguts.

Llegeix només textos de gèneres 
coneguts.

I 2 AUTORS I OBRES

Coneix tots els autors i obres dels textos 
que ha llegit i té interès per obtenir-ne 
més informació. Va ampliant la seva 
cultura literària.

Coneix la majoria d’autors i obres dels 
textos que ha llegit i té interès per 
obtenir-ne més informació. Va ampliant 
la seva cultura literària.

Coneix els autors i obres dels textos 
que ha llegit però no mostra interès per 
obtenir-ne més informació. 

No coneix els autors i les obres dels 
textos que ha llegit ni mostra interès per 
obtenir-ne més informació. 

I 3

 LLENGUATGE LITERARI:  
recursos, personatges,  

escenaris, figures retòriques, 
lèxic, versos…

Reconeix els recursos que caracteritzen 
un text com a literari.

Reconeix amb ajuda els recursos que 
caracteritzen un text com a literari.

Reconeix alguns recursos que 
caracteritzen un text com a literari si té 
pautes concretes.

Té dificultat per reconèixer els recursos 
que caracteritzen un text com a literari.DESCOBRIM/LLEGIM/

ENS HI FIXEM 

Crear textos amb 
recursos literaris per 
expressar sentiments, 
realitats i ficcions.
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 I 4 CREACIÓ DE TEXTOS
És capaç d’escriure textos narratius i 
poètics originals.

És capaç d’escriure textos narratius i 
poètics a partir de models.

És capaç d’escriure textos narratius i 
poètics molt senzills partint de pautes i 
models concrets.

Té dificultats per crear textos literaris tot 
i tenir models o  pautes.

I 5 ÚS DE RECURSOS LITERARIS
Fa servir diversos recursos literaris que 
ha après de manera original en els seus 
textos.

Fa servir alguns recursos literaris que 
ha après o en copia dels models quan 
escriu textos literaris.

Fa servir i copia recursos literaris 
simples com frases fetes i comparacions 

Fa servir i copia recursos literaris però 
no els contextualitza degudament.

I 6
EXPRESSIÓ DE SENTIMENTS, 

REALITATS, FICCIONS
Expressa emocions, ficcions o realitats 
originals en els seus textos creatius.

Expressa emocions, ficcions o realitats 
en els seus textos reproduint models. 

En els seus escrits literaris, expressa 
poc les emocions o ficcions.

No aconsegueix escriure textos literaris 
que expressin emocions o ficcions.ENS HI FIXEM/ 

ESCRIVIM 

O T T RsLLA E

Aquest document permet avaluar les competències bàsiques  

de la dimensió Literària. D’ús exclusiu per a usuaris  

de Text-laGalera des de l’Àrea d’Educadors.


