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Consell d´Europa
El Consell d’Europa és una organització intergovernamental
amb seu permanent a Estrasburg (França). La seva missió
prioritària és promoure la unitat del continent i garantir la dignitat
dels ciutadans i ciutadanes d’Europa, assegurant el respecte
dels nostres valors fonamentals: la democràcia, els drets humans
i l’estat de dret.
Un dels seus objectius principals és promoure la presa de
consciència d’una identitat cultural europea i desenvolupar la
mútua comprensió entre els pobles de diferents cultures. En
aquest context el Consell d’Europa coordina la introducció d’un
Portfolio europeu de les llengües per recolzar i reconèixer
l’aprenentatge d’idiomes i les experiències interculturals en tots
els nivells.

Council of Europe
The Council of Europe is an intergovernmental organisation
with its permanent headquarters in Strasbourg, France. Its
primary goal is to promote the unity of the continent and
guarantee the dignity of the citizens of Europe by ensuring
respect for our fundamental values: democracy, human rights
and the rule of law.
One of its main aims is to promote awareness of a European
cultural identity and to develop mutual understanding among
people of different cultures. In this context the Council of
Europe is coordinating the introduction of a European
Language Portfolio to support and give recognition to language
learning and intercultural experiences at all levels.

Per contactar-hi:
Departament de Política Lingüística
Direcció General IV
Consell d’Europa. Estrasburg, França
http://www.coe.int/portfolio

Contact:
Language Policy Division
Directorate General IV
Council of Europe, Strasbourg, France
http://www.coe.int/portfolio

Aquesta Biografia Lingüística és part del Portfolio Europeu de
les Llengües (PEL), expedit pel MINISTERI D’EDUCACIÓ I
CIÈNCIA. ESPANYA
http://aplicaciones.mec.es/programas-europeos

This Language Biography is part of the European Language
Portfolio (ELP) issued by:
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE. SPAIN.
http://aplicaciones.mec.es/programas-europeos
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Portfolio Europeu de les Llengües per a l´Educació Primària (Edat
8-12). Model acreditat núm. 51.2003
European Language Portfolio for Primary Education (Ages 8-12).
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..

..

LA MEVA BIOGRAFIA LINGUISTICA forma part DEL
MEU PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGUES. a la
cartera també hi trobaràs EL MEU PASSAPORT DE
LLENGUES i EL MEU DOSSIER. completa-la abans d’omplir
el teu passaport.

..

AQUESTA ES LA TEVA BIOGRAFIA LINGUISTICA
Per explicar les teves experiències amb totes les
llengües i cultures que coneixes.
Per aprendre a valorar els teus progressos en
llengües.
Perquè t’adonis de com aprens llengües.

EM DIC:/MY NAME IS:

VAIG COMENÇAR LA MEVA BIOGRAFIA
LINGUISTICA A L EDAT DE.../ STARTED MY
LANGUAGE BIOGRAPHY AT THE AGE OF:
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ELS COLORS DE LES MEVES
LLENGUES /
COLOURS FOR MY LANGUAGES
PER COMPLETAR LA MEVA BIOGRAFIA TRIO UN COLOR
PER A CADA LLENGUA QUE SE O QUE APRENC
ESCRIC LA LLENGUA A LA CASELLA EN BLANC I POSO UNA X EN EL
COLOR QUE HE TRIAT. A PARTIR D ARA, RECORDARE QUE AQUESTS
COLORS REPRESENTEN LES MEVES LLENGUES.

LLENGUA:

LLENGUA:
LLENGUA:

LLENGUA:

LLENGUA:
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1

LES MEVES EXPERIENCIES AMB
LLENGUES/
LES LLENGUES/MY
LANGUAGE
EXPERIENCES
PERSONES QUE CONEC, COSES QUE FAIG I LLOCS QUE VISITO

CONEC ALGUNES PARAULES I EXPRESSIONS EN AQUESTES
LLENGUES.
poso una creu a la/es casella/es corresponent/s

perquè conec persones properes que les parlen
amics, familiars
(Escric els seus noms)

6

llengua que
parlen

dibuixo o enganxo fotos
d’aquestes persones
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perquè viatjo a...
comunitat/país

llengua parlada

data i durada de l’estada

perquè faig activitats com ara:
anar a campaments / fer intercanvis
data

a (lloc)

escriure correus electrònics,
cartes, postals

n’escric algun exemple

llegir revistes i llibres,
pàgines web

les meves preferides són:

veure tv, vídeos, pel•lícules al cine

he vist...

escoltar cançons

WWW.

les que més escolto són...
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EL QUE APRENC EN
LLENGUES/WHAT I LEARN IN
LANGUAGES
canto cançons en...

escric el començament de les que sé cantar

jacques. oliñas
veñe
frère
n. l
af
on
td
el
ga
t.
jin
gle
zoaz
bells,
a
r
o
n
maritxu

dic poemes, tirallongues i embarbussaments
en...

escric les primeres ratlles dels que sé
lu
deux trois,
na
un
,
l
u
a
ner
je
na
na do ,
m’e
o
d
,
ka n vais
tges d’un
ton
u
j
e
ju a, setz
tja
t

sé jugar i respectar les normes dels jocs en...
snakes
he,
a
bril

da
go ra

apaketan
rr

ladders, h
a
nd
lé, oxo

jocs que
m’agraden

el

, cache-cac

sé saludar i dir adéu en...

escric les salutacions que conec

o, goodbye, ho
, adeus, salu
l
r
a
l
l
e
o
la,
h
agu
t,
,
,
au revoir
adiós, kaixo
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COM APRENC LLENGUES/
HOW I LEARN LANGUAGES
quan sento una paraula o frase per primera vegada, m’agrada...
que me la diguin diverses vegades i després repetir-la jo
que em facin gestos per entendre-la

JO
ESCRIC LA
PARAULA I FAIG
UN DIBUIX PER TAL
DE NO TRADUIR-LA

veure per escrit la paraula o la frase o veure´n un dibuix
endevinar què significa

quan vull aprendre a escriure una paraula nova,
m’agrada...
llegir-la, intentar escriure-la sense copiar i després comprovar si l’he
escrita bé.
fer un dibuix i escriure la paraula al costat.
escoltar-la primer, repetir-la i després escriure-la diverses vegades

cle

y
bic

CART
OON
MOU
“RAT SE
RAT ON,
US“

escoltar-la i imaginar com s’escriu abans que m’ho diguin.

quan parlo amb els altres, per tal que m’entenguin
millor, o quan no trobo les paraules...
utilitzo gestos.
assenyalo objectes i imatges.
imito sons.
penso, abans de parlar, totes les paraules i frases
que necessito.

HI HA MOLTES MANERES D’APRENDRE UNA
LLENGUA! COMPARA LES TEVES RESPOSTES
AMB LES DELS TEUS COMPANYS
9
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EL QUE SE I PUC
FER EN LES MEVES
LLENGUES

WHAT I CAN DO
IN LANGUAGES
10
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ESCOLTAR

LLEGIR
PARLAR
CONVERSAR

ESCRIURE
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ESCOLTAR
LISTENING
PUC...

comprendre paraules conegudes i frases senzilles sobre mi mateix, la meva família,
la meva classe i la meva escola;
comprendre paraules conegudes de rimes i cançons quan van acompanyades de
gestos i d’imatges;
reconèixer les frases amb què comença i acaba un conte o una narració;
comprendre paraules conegudes i frases senzilles d’una història;
comprendre preguntes senzilles sobre la meva edat, el lloc on visc i els meus gustos;
comprendre preguntes i instruccions breus per fer les rutines diàries, per moure’m per
l’aula, fer tasques i treballs manuals;
comprendre descripcions senzilles de persones i llocs que conec;
reconèixer el nom de llocs coneguts del meu poble o ciutat, i diferenciar alguns tipus
de botigues;
comprendre algunes instruccions per arribar a un lloc de l’escola i per seguir camins
en un mapa o plànol senzill.

12

La meva biografia lingüística. My language biography

Pel que fa a ESCOLTAR en aquestes llengües, el Consell d´Europa diu que
estic arribant al Nivell Inicial A1.
(Per no oblidar-me´n, dibuixo una estrella al meu
Passaport.)

I TAMBE PUC...
reconèixer l’estat d’ànim de les persones que em parlen segons l´ entonació que utilitzen;

reconèixer quan s’està parlant en passat, present o futur sobre temes que he treballat
o que conec;
comprendre què succeeix en una història que m´ expliquen i identificar-ne els trets
d´humor i els sentiments dels personatges.
comprendre què succeeix en una pel•lícula o programa de dibuixos animats i alguns
detalls i les frases que diuen els personatges.

Pel que fa a ESCOLTAR en aquestes llengües, el Consell d´Europa diu que estic arribant
al “Nivell Bàsic” A2.
(Per no oblidar-me´n, dibuixo una estrella al meu Passaport)
I, SI PUC FER MES COSES...
vaig al meu passaport de llengües i llegeixo el quadre d’autoavaluació
del CONSELL D’EUROPA, escoltar. Escric aquí el nivell on sóc
(Ex.: B1... comprenc les idees principals...)

g
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LLEGIR
READING
PUC...
associar paraules amb imatges relacionades amb temes que conec;
associar símbols amb missatges o instruccions en taulers de joc i jocs d’ordinador;
llegir en veu alta algunes paraules que he practicat;
llegir i comprendre frases curtes que he practicat sobre dades personals, gustos,
aficions de companys/es i amics/gues;
llegir alguns fragments de contes i rimes senzilles;
deduir el significat de paraules i expressions utilitzant les imatges que les
acompanyen;
llegir i comprendre instruccions senzilles en cartells i rètols, en notes escrites i
felicitacions;
llegir descripcions senzilles per identificar companys, amics i personatges en
contes i històries.

Pel que fa a LLEGIR en aquestes llengües, el Consell d´Europa diu que estic
(Per no oblidar-me´n, dibuixo una estrella al meu Passaport)
arribant al “Nivell Inicial” A1.
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I TAMBE PUC...
utilitzar el meu llibre o bé una llista de vocabulari per buscar el significat de paraules
que no conec;
llegir i comprendre postals curtes i notes;
seguir els passos que m’indiquen per escrit per fer un treball manual, o els passos
d’una recepta per preparar un plat senzill;
llegir amb l’entonació adequada contes curts que el professor ha llegit abans a classe;

llegir i endevinar el significat de paraules noves;
distingir les parts més importants d’una lectura o història, els personatges i els llocs;
llegir i comprendre algunes idees en articles de revistes, fullets publicitaris, cartes,
correus electrònics i pàgines web;
llegir esquemes sobre temes coneguts.

Pel que fa a LLEGIR en aquestes llengües, el Consell d´Europa diu que estic arribant
(Per no oblidar-me´n, dibuixo una estrella al meu Passaport)
al “Nivell Bàsic” A2.
I, SI PUC FER MES COSES,...
vaig al Meu Passaport de llengües i llegeixo el quadre d’autoavaluació del CONSELL D’EUROPA, Llegir. escric aquí el
nivell on sóc.
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PARLAR,
SPEAKING
PUC...

repetir, imitant els sons i les paraules que sento;
assenyalar i dir el nom de persones, llocs i objectes de l’escola;
reproduir frases curtes de memòria, parts de poemes i cadenes de paraules;
cantar cançons i recitar rimes en grup, si les he escoltat diverses vegades,
imitant-ne el ritme i l’entonació;
cantar cançons que he escoltat imitant-ne els sons i dir estrofes de memòria
sense ajuda;
saludar, acomiadar-me i demanar ajuda als altres;
dir algunes coses sobre mi mateix: com em dic, quants anys tinc, on visc, com
sóc, com vaig vestit, el que m’agrada, si tinc germans i germanes.

Pel que fa a PARLAR en aquestes llengües, el Consell d´Europa diu que estic
arribant al “Nivell Inicial˝ A1.
(Per no oblidar-me´n, dibuixo una estrella al meu Passaport)
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I TAMBE PUC...
disculpar-me i oferir ajuda;
dir com em sento davant d’una situació;
començar una conversa amb amics o coneguts i preguntar-los què els agrada;
dir una rima, un poema, un embarbussament o una tirallonga, si l’he practicat abans;
dir alguna cosa que passarà;
parlar del temps que fa i utilitzar expressions temporals;
parlar dels meus horaris de l’escola.

Pel que fa a PARLAR en aquestes llengües, el Consell d´Europa diu que estic
arribant al “Nivell Bàsic” A2.
(Per no oblidar-me´n, dibuixo una estrella al meu Passaport)
I, SI PUC FER MES COSES,...
vaig al meu passaport de llengües i llegeixo el quadre d’autoavaluació
del CONSELL D’EUROPA, Parlar.
Escric aquí el nivell on sóc.

a
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CONVERSAR
ORAL
INTERACTION
PUC...
saludar i presentar els meus companys i altres persones;
demanar alguna cosa per favor i donar les gràcies;
demanar permís per fer una cosa i demanar en préstec alguna cosa que necessito;
conversar amb els meus companys sobre mi mateix: dir el meu nom, la meva edat,
on visc, el meu número de telèfon, els meus gustos i aficions;
mantenir el contacte visual amb la persona que em parla;
comprendre algú que em pregunta com em dic, quants anys tinc, on visc i què m’agrada;

comprendre algú que em diu com es diu, quants anys té, on viu i què li agrada;

utilitzar paraules i gestos per fer-me entendre en jocs i en descripcions d’objectes i
personatges;
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utilitzar els gestos i el to adequats per mostrar grat, desgrat, acord o desacord.

Pel que fa a CONVERSAR en aquestes llengües, el Consell d´Europa diu que
estic arribant al “Nivell Inicial˝ A1.
(Per no oblidar-me´n, dibuixo una estrella al meu
Passaport).

I TAMBE PUC...
fer preguntes sobre el significat de les paraules;
descriure físicament companys/es, amics/gues i personatges famosos;
fer preguntes a una altra persona sobre els seus gustos, aficions i família;
fer preguntes sobre personatges famosos;
demanar que em repeteixin les coses i que em parlin a poc a poc;
conversar amb algú utilitzant expressions adequades; per exemple, per comprar un
bitllet d’autobús o de tren, un article d’una botiga o demanar el menú en un restaurant.

Pel que fa a CONVERSAR en aquestes llengües, el Consell d´Europa diu que estic
(Per no oblidar-me´n, dibuixo una estrella al meu Passaport)
arribant al “Nivell Bàsic˝ A2.
I, SI PUC FER MES COSES,...
vaig al Meu Passaport de llengües i llegeixo el quadre d’autoavaluació del CONSELL D’EUROPA, Conversar.
Escric aquí el nivell on sóc.

19

La meva biografia lingüística. My language biography

ESCRIURE
WRITING
PUC...
escriure les meves dades personals: nom, edat i lloc on visc;
escriure el nom d’objectes de classe, de l’escola, de casa meva o de la meva família;
descriure els meus gustos i les meves aficions per escrit;
escriure notes amb missatges breus als meus companys i amics en jocs i simulacions;
escriure instruccions senzilles;
escriure expressions d’agraïment i de disculpa;
escriure i dibuixar cartells per penjar-los a classe: “biblioteca de l’aula” o “els nostres
projectes”;
escriure horaris i calendaris.

Pel que fa a ESCRIURE en aquestes llegües, el Consell d´Europa diu que estic
(Per no oblidar-me´n, dibuixo una estrella al meu Passaport)
arribant al “Nivell Inicial” A1.
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I TAMBE PUC...

escriure postals de felicitació i cartes breus a un amic o a una amiga, o bé a un familiar;
escriure postals per felicitar les festes més importants i les celebracions a un amic o
a una amiga i a un familiar;
escriure una carta, una postal o bé un correu electrònic en què saludo el destinatari,
li pregunto com està, li demano que m’escrigui i m’acomiado de la manera adequada;
escriure una postal en què descric el lloc on sóc o les activitats que faig;
escriure una història curta amb l’ajuda d’un model i d’imatges;
descriure el que veig en una il·lustració.

Pel que fa a ESCRIURE en aquestes llengües, el Consell d´Europa diu que estic arribant
(Per no oblidar-me´n, dibuixo una estrella al meu Passaport)
al “Nivell Bàsic” A2.
I, SI PUC FER MES COSES,...
vaig al Meu Passaport de llengues i llegeixo el quadre d’autoavaluació del CONSELL D’EUROPA, Escriure.
Escric aquí el nivell on sóc.
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El Meu Portfolio Europeu de les Llengües ha estat elaborat
per un equip de treball de la Comissió del PEL coordinat per
la Subdirecció General de Programes europeus del MEC:
EQUIP:
AZUCENA CORREDERA (coordinación)
ELISA VÁZQUEZ
EVA MARTÍNEZ
AGRAïM LA COL.LABORACIÓ DE:
Margarita Cabañas, Isabel Alabau,
Mar González, José Luis Pérez Iriarte
y Esmeralda Alonso.

El Meu Portfolio Europeu de les Llengües
s’ha experimentat durant el curs escolar
2 0 0 2 - 2 0 0 3 e n n o u C e n t res de tre s
Comunitats Autònomes i amb la participació
d’un total de 340 a l u m n e s d e 3 r a 6 è d e
Primària.
CENTRES PARTICIPANTS:
C.P. La Guindalera, C.P. San Juan Bautista,
British Council School, C.P. Luis Cernuda y
C.C. Notre Dame de la Sagesse, de la
Comunidad Autónoma de Madrid; CRA
de Tremor de Arriba (León), CP Ntra Sra de
Ronte Osorno (Palencia) y CP Almanzor
(Ávila), de la Comunidad Autónoma de
Castilla León y CPI “Cruz do Sar” (Bergondo)
A Coruña, de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
PROFESSORAT QUE HI HA COL.LABORAT:
Montserrat Blázquez, Mónica Barrero,
Carmen Monroy, Francisco Rodilla, Rafael
Ribas, Nuria García, Fernando Marques,
Inmaculada Corredera, Mª José Serrano,
Eva Martínez, Jesús Yagüe, Mª Antonia
López, Ana Belén Gómez, Miguel Ángel
Robledo, Yolanda Rodríguez, Ana Belén
Gutiérrez, Ana Ayala, Irene Bermejo,
Mª Dolores Barreiro, Josefina Babío
y Elisa Vázquez.
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