


#BategaLaLlengua

El programa Batecs de Llengua neix d’una necessitat. La necessitat  
d’una mestra que es troba que els seus alumnes finalitzen una etapa 
sense haver assolit uns coneixements i unes competències imprescindibles.

El programa Batecs de llengua neix de la valentia. La valentia d’assumir,  
en un moment en què es parlava poc de renovació pedagògica,  
que la dinàmica d’aula havia de canviar.

El programa Batecs de llengua neix des de l’estudi. L’estudi dels fonaments  
de la didàctica de la llengua com a matèria instrumental, la que defensa  
la importància de saber llegir, escriure i expressar-se.

El programa Batecs de llengua neix des de l’esperit de no deixar  
cap alumne enrere, perquè això no pot passar si ell és el protagonista.

I es concreta en una proposta real, aplicable i amb resultats comprovats.

En vols saber més?

Gira la pàgina!

I entra a www.cruilla.cat/batecs
per descobrir tota la història!
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BATECS DE LLENGUA: LES CLAUS

SEQÜENCIAT
Com més, millor, no. Cada cosa en el seu moment. 

Cada nivell tracta els continguts que l’alumne necessita  
i que pot assolir. L’objectiu és que, cada curs,  
els alumnes adquireixin el màxim nivell competencial  
que el seu nivell maduratiu els permet.

REAL
Gestat per mestres, basant-se  
en la seva experiència a l’aula.

Programa creat per Pilar Cor des de la seva experiència  
de 41 anys com a mestra de Primària: cinc a l’escola Sant Ignasi 
de Manresa i tota la resta a l’escola Doctor Ferrer d’Artés. Amb 
l’aval d’experts de referència en el món de la didàctica  
i la Filologia catalana i reconegut amb el Premi Marta Mata  
de Pedagogia que atorga l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

És un programa complet i totalment comprovat a centres  
d’arreu de Catalunya. 
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INCLUSIU
L’alumne esdevé el centre pedagògic del programa: 
tothom s’ha de sentir valorat i aprendre segons  
les seves condicions i realitat.

La responsabilitat de l’escola és facilitar a TOTS els alumnes 
la incorporació a la societat amb competències que els 
facilitin desenvolupar-se en la vida quotidiana. Mitjançant 
l’aprenentatge cooperatiu i el suport a la diversitat, el programa 
s’assegura fomentar l’autoestima dels alumnes i fer que tots 
avancin conjuntament en l’aprenentatge.

INSPIRADOR
Perquè un alumne motivat aprèn.  
Un alumne desmotivat no aprèn.  

El mètode és motivador per si mateix: els mateixos nens  
i nenes observen, dedueixen, descobreixen, busquen  
i intercanvien informació... Es focalitza el desig de saber coses 
noves, formular-se preguntes i autoexigir-se més. Mitjançant  
el procés d’avaluació, autoavaluació i coavaluació, 
l’alumne esdevé protagonista del seu aprenentatge.

GUIAT
El mestre esdevé el centre metodològic del programa.

Per fer-ho, el programa ofereix suggeriments didàctics, material 
digital de suport i material manipulatiu (a Cicle Inicial).  
A més, els mestres disposaran d’una proposta 
d’acompanyament que garantirà la bona implantació  
del programa.
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LA METODOLOGIA ALS QUADERNS
El programa parteix d’experiències captivadores a fi 
de despertar l’interès dels nens i nenes. Cada bloc de 
continguts es planteja a partir d’un seguit d’activitats  
en clau participativa, creativa i competencial. 

S’incentiven processos que suposen cercar i interpretar 
informació, s’activen la comunicació i el diàleg en grups 
petits i grans i es fomenta la transferència d’estratègies 
per aprendre.

Comprensió lectora

Propostes amb activitats perquè els 
alumnes desenvolupin tècniques de 
comprensió de diferents tipologies 
textuals.

  

Expressió escrita

La redacció és un dels aspectes més 
reeixits del programa. L’escriptura 
s’entrena tenint-ne en compte tant 
la part comunicativa com la part 
lingüística. Mitjançant pautes per 
elaborar l’esborrany i fent incís en 
l’autocorrecció i la reescriptura els 
alumnes aprenen a  perfeccionar el 
producte final.

La correcció es treballa en profunditat: 
aquesta és sempre una activitat 
col·lectiva en què, seguint unes 
preguntes d’autorevisió suggerides 
pel mestre, els alumnes construeixen 
activament el seu propi aprenentatge.

Dimensió literària

Tots els quaderns comencen amb una lectura motivadora 
per als alumnes. S’introdueixen temàtiques d’interès com:

1r Històries protagonitzades per les lletres de l’abecedari.

2n Contes i narracions de diferents parts del món.

3r Històries de por.

4t, 5è i 6è Aventures d’una colla de nens detectius  
que hauran de resoldre un misteri.
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Gramàtica

Es treballa separant-la en 
dues vessants: la gramàtica 

del discurs, la que l’alumne 
necessita per expressar-se,  
i la gramàtica doctrinal, la 
gramàtica normativa que el 

programa procura que els 
alumnes adquireixen gràcies 

a la pràctica. 

La idea és que arribin a la 
norma pel seu compte, com a 

descoberta.

Fonètica i ortografia

Partint de les directrius 
del Consell Superior 

d’Avaluació del Sistema 
Educatiu, el programa recull 

tota l’ortografia que es 
recomana haver après a 

Primària. Aquesta es treballa 
de manera seqüenciada en 
dues vessants: l’ortografia 

natural (a 1r i 2n) i 
l’ortografia arbitrària (a 

partir de 3r).

Lèxic

Activitats per treballar 
continguts relacionats  

amb el lèxic i l’ampliació  
del vocabulari.

Comunicació oral

El programa s’assegura que l’expressió 
oral no quedi en l’oblit i procura un treball 
sistemàtic i programat d’aquesta àrea.

La comprensió oral es treballa, a més  
a més, per mitjà de l’escolta de lectures  
en veu alta, d’àudios i vídeos de les 
lectures i amb material digital.
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LA METODOLOGIA A LA GUIA DIDÀCTICA
La guia didàctica és l’eix vertebral de Batecs de llengua. Aquesta guia inclou 
totes les indicacions per dur a terme la dinàmica d’aula, a més de concretar 
els aspectes essencials de la metodologia. És el nucli indispensable del 
programa, l’eina que t’acompanyarà durant tot el curs en la seva implantació  
i que te n’assegurarà l’assoliment. 

A la guia didàctica de Batecs de llengua trobaràs:

Propostes d’activitats d’ensenyament-aprenentatge  
i suggeriments metodològics per a cada quadern,  
amb una proposta de sessions adaptades  
a la càrrega horària del currículum.

En cada apartat trobareu pautes per aplicar els 
principis de la metodologia de manera consistent. 

S’hi inclouen consideracions que serveixen d’ajuda per  
valorar el progrés dels alumnes en tots els àmbits.

Alguns exemples:

   Pautes per organitzar el treball de fonètica i 
ortografia.  

   Taules amb els continguts d’ortografia natural propis 
del nivell. 

   Llistat d’errors més freqüents en gramàtica natural.

Suggeriments per treballar les lectures principals de 
cada quadern amb dinàmiques per posar en pràctica 
abans, durant i després de la lectura. 

Dinàmiques per treballar l’expressió i comprensió oral,  
la fonètica i l’ortografia, la gramàtica, etc.

Programacions 
sessió a sessió

Consideracions  
específiques per nivell

Propostes d’activitats 
complementàries per 
reforçar continguts
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Es concreten a partir de les competències bàsiques  
que es treballen en cada curs, classificades  
per dimensions.

El programa assegura l’adquisició de les 
competències de l’àmbit lingüístic, amb activitats 
específiques i progressives que es podran fer servir en 
qualsevol altre context, incloent-hi el dels projectes.

Utilitza metodologies que permeten adquirir altres 
competències imprescindibles d’altres àmbits, com 
ara el d’aprendre a aprendre, el d’educació en valors i 
el d’autonomia i iniciativa personal. 

Dins d’aquesta metodologia, la manera 
d’avaluar és la protagonista. El programa recull 
propostes per:

   Avaluar

   Autoavaluar

   Coavaluar

I, a més, en l’entorn digital s’ofereixen rúbriques 
per avaluar per dimensions a partir de 
l’observació de l’acompliment dels alumnes a 
l’aula.

Propostes d’avaluació

Relació de competències  
que es treballen dins  
de cada dimensió

   Suggeriments perquè el mestre focalitzi el que és 
essencial abans de començar la correcció col·lectiva.

   Proposta d’actuacions per ordre cronològic.

   Dinàmiques d’organització pautades.

   Recomanacions per extreure la valoració general.

Propostes per la correcció  
de manera col·lectiva
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CUADERN 5

CUADERN 4

CUADERN 3

MATERIAL DE L’ALUMNE
Cada curs està organitzat amb un pack de quaderns fungibles.

ON ÉS LA NOSTRA MESTRA?  

1 La revolució de la a
2 Una companya per a la a
3 On és la mestra?
4 Quina vergonya!
5 Assemblea de marrameus
6 El palau del rei Manel
7 Una tarda a l’òpera
8 Un concurs de nasos
9 El gnom Sedós

1 P
R

IM
À

R
IA

AI, QUINA POR!  

1 La bruixa de Manlleu
2 Corall Negre, el vaixell pirata
3 L’ogre de les sorres
4 La nit al castell encantat
5 El ball dels dimonis
6 L’ull de la vibra

3 P
R

IM
À

R
IA

5 P
R

IM
À

R
IA UNA OMBRA AL CASALOT

1 El misteri de cinquè... Quin trasbals!
2 La casa del turó oblidat
3 La història de Peter Schlemihl
4 En Constantin i el pla perfecte
5 L’ombra misteriosa

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior
CUADERN 2 

`

CUADERN 2CUADERN 2
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CUADERN 9

CUADERN 8

CUADERN 7

CUADERN 6

CUADERN 5

CUADERN 4

CUADERN 2

EN UN PAÍS MOLT LLUNYÀ…
1 La sopa de pedres
2 L’estora
3 On és la mestra?
4 La tortuga, el caiman i l’hipopòtam
5 En Mawu i els seus fills
6 Els dos sastres
7 L’àvia Pepa i el refredat
8 El soldà, el formatge i els ratolins
9 L’invisible Tonet

TU AL MAR, JO A LA MUNTANYA
1 La taca negra
2 De nit al riu
3 De cap a la carbonera
4 L’enigma de la tomba
5 Tresor amagat! Pirata atrapat!

6 P
R

IM
À

R
IA

 AGÈNCIA DE DETECTIUS TÀNDEM
1 La caseta de sucre
2 Panet, Panet, hem d’investigar!
3 Terra i guix, un confit i olor de naftalina
4 Una bola de naftalina m’empaita pel carrer
5 Detectius en pràctiques
6 Embolica que fa fort: ara un trau a la paret!

4 P
R

IM
À

R
IA

2 P
R

IM
À

R
IA
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Accés a l’Entorn Virtual 
d’Aprenentatge (EVA)

Guia didàctica del programa

MATERIAL DEL MESTRE
En cada curs, el material del mestre consta de:
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MATERIAL DE L’AULA
Específic per a Cicle Inicial.

Làmines de personatges de les lectures (1r)
Làmines de les lletres protagonistes de les lectures  
per penjar a l’aula.

  Objectiu: Fomentar la motivació dels alumnes  
i iniciar-los en el reconeixement de les lletres.

Làmina de l’abecedari (1r)
Làmines per penjar a l’aula.

  Objectiu: Iniciar-se en l’ordre alfabètic.

Flashcards amb fotografies
50 targetes per treballar el vocabulari bàsic i proposar 
dinàmiques d’activitats de descripció d’objectes i animals. 

  Objectiu: Desenvolupar l’expressió oral mitjançant el joc.  

Targetes de lletres de cartró plastificat (1r)  
i de paraules de cartró plastificat (2n)
Targetes amb 5 jocs de lletres i símbols ortogràfics (a 1r) i de 
paraules agrupades per categories (a 2n). 

  Objectiu: Fomentar l’aprenentatge de la lectoescriptura 
mitjançant el treball manipulatiu. 

Guia per treballar amb el material per a l’aula
Dinàmiques i activitats per explotar el material 
manipulatiu a l’aula. 

gos

gat

cotxe
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RECURSOS DIGITALS
Per arribar a tots els alumnes:

  Propostes de suport a la diversitat:  
fitxes de continguts per aprendre, 
practicar i repassar.

 Eines per crear grups i assignar tasques 
de manera individual o bé en grup.

Per motivar els alumnes:

   Llibre amb accés als recursos interactius 
associats a cada pàgina. 

  Inventa històries.

  Vídeos i àudios de les lectures.

  Eines per treballar la lectoescriptura  
i l’abecedari (Cicle Inicial). 

Per aprendre, practicar i repassar:

  Dictaparaules.

  Atrapa la paraula (ortografia).

  La frase trencada.

  Activitats d’autoavaluació.

  Activitats interactives Pas a pas.

  Dictat interactiu.

  Eines digitals autocorregibles per treballar 
el dictat i l’ús del teclat. 

INVENTA HISTÒRIES

Tria el que vulguis o toca la ruleta. Després inventa una història.

juga La Clara a corda. a saltar
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Eines cooperatives:

  Guia.

  Tutorials.

  Pas a pas i videotutorials  
de les tècniques cooperatives.

  Rols i normes per cooperar.

  Eines de gestió de l’aula.

Per preparar les classes:

  Programacions adaptades al currículum. 

  Guia didàctica.

  Guia del Quadern Aprenc les lletres (1r).

  Videotutorials per treballar l’expressió.

Per avaluar:

   Rúbriques.

   Solucionaris.

Per treballar la dimensió plurilingüe:

  Materials perquè els alumnes coneguin  
la realitat plurilingüe del seu entorn.

Perquè et comuniquis amb els alumnes  
i la seva família:

  Fòrums. 

  Diari d’aprenentatge de l’alumne  
(a partir de 3r).

ATRAPA LA LLETRA

BATECS DE LLENGUA

Quaderns 1 ÀMBIT. Lingüístic

Activitats del quadern de l’alumne

ÀREA. Llengua catalana
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8 435240 592275

Més informació a www.cruilla.cat/batecs

 

CURS ISBN
Pack quaderns 1r 978-84-661-4787-3         
Pack quaderns 2n 978-84-661-4788-0         
Pack quaderns 3r 978-84-661-4789-7         
Pack quaderns 4t 978-84-661-4790-3         
Pack quaderns 5è 978-84-661-4791-0         
Pack quaderns 6è 978-84-661-4792-7


