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Estimulació per fer l’activitat

• Punt de partida: esdeveniment especial, motivador,
significatiu.

RODA DE CONTES PLA EDUCATIU D’ENTORN

• Connexió amb la tipologia textual més indicada per  
aconseguir l’objectiu fixat: INFORMAR.

• Fixar l’objectiu: penjar-la a la web de l’escola.



PARTICIPACIÓ

INTERVENCIÓ  
COL·LECTIVA



Seqüència de l’activitat

• Connectar amb el treball de notícies que hem dut a terme
aquest curs.

• Recordar l’estructura de la notícia i establir un ordre 
d’escriptura de les seves parts.

• Recopilar, abans d’escriure, les bastides que els poden
ajudar en l’escriptura de la notícia.

• Fer modelatges en els procediments a seguir: A B A N S i 
D U R A N T .

• Ajudar a extreure la informació més rellevant.

• Fer explícits els passos a seguir ABANS, D U R A N T I  
D E S P R É S DE L ’ E S C R I P T U R A . Fomentar l’hàbit de 
P E N S A R I R E V I S A R





BASTIDES



ANOTACIONS DE LES IDEES MÉS RELLEVANTS



ABANS

PENSAR



ENGRESCA, AJUDA A
ORGANITZAR IDEES

CONNECTA LLENGUA  
PARLADA AMB  

LLENGUA ESCRITA

La mestra…



DESPRÉS

REVISAR,  
RELLEGIR



Ajudes i suports per a la 
realització de l’activitat

ESTRUCTURES/BASTIDES DIFERÈNCIA ENTRE L’ESTRUCTURA D’UN 
TEXT INSRUCTIU I DE LA NOTÍCIA

CARPETA DE LES BASTIDES DE LES 
DIFERENTS TIPOLOGIES TEXTUALS

ORDRES ESQUELET NOTÍCIA

FULL AMB IMATGE



ALTRES NOTÍCIES QUE HEM ESCRIT (CARPETA DE LES ESCRIPTURES)

COM A TEXTOS COL·LECTIUS



COM A TEXTOS FETS EN PETIT GRUP





SUPORT ABANS DEL PROCÉS

INSTRUCCIONS PER ESCRIURE



Intervenció docent al llarg
del procés

E S T I M U L A C I Ó P E R F E R L ’ A C T I V I T A T (Intervenció
col·lectiva)

• Connecta la canalla amb un esdeveniment viscut recentment.

•Proposa un escrit dins el marc d’una situació comunicativa,
funcional i significativa.

• Dona eines per relacionar el tipus de text i la seva funció.

• Fixa l’objectiu.

• Motiva, estimula els nens.



Q U È F A L A MESTRA? (intervenció col·lectiva)

•Connecta els alumnes amb les diferents escriptures, dintre la mateixa
tipologia textual, que s’han treballat durant el curs.

•Recorda l’estructura de la notícia i ajuda a recapitular-ne les parts.

•Estableix una priorització en les parts, per tenir en compte a l’hora 
d’escriure la notícia.

•Ajuda a pensar i a recordar (recapitulació).

•Fixa les preguntes i estableix un com i un què s’ha de tenir en compte a 

l’hora d’escriure l’explicació, els peus de foto, el títol.

•Dona la seva opinió i l’argumenta.

•Escolta les diferents aportacions dels alumnes.



• Ajuda a cercar les idees principals de l’explicació i escriu una sinopsi 
com a suport.

• Fa modelatges, exemplifica el procés d ’ABANS i D ES P R ÉS .

• Recorda les instruccions a seguir en l’ ABANS, D U R A N T i 
D ES P R ÉS de l’escriptura: P E N SA R , R E L L E G I R . . .

• Dona les darreres consignes abans de començar, ofereix un suport i
encoratja a la producció.



Q U È F A L A M E S T R A ? (intervenció individualitzada)

•Crea empatia, sintonitza amb els nens i les possibles dificultats que puguin
sorgir.

•Anima, engresca, motiva els alumnes a escriure.

•Ajuda els alumnes a encaixar els entrebancs i a aprendre d’aquests.

•Fomenta la reflexió.

•Promou l’organització de les idees.

•S‘interessa pel contingut del text. Dona valor a les aportacions que fan els 
nens.



• Fa adonar l’alumne de la necessitat d’escriure prou informació, ser
precís i correcte en el vocabulari emprat.

• Connecta la llengua parlada amb l’escrita.

• Ajuda a emprar les eines i els suports que s’han donat.











Exemple d’interacció mestre-alumne

Context
Inici del 3r trimestre de 1r. S’aprofita el desdoblament que es fa a l’hora d’expressió escrita / 

Educació Física per realitzar aquesta activitat d’escriptura autònoma. Convenim que cal 

reflectir per escrit algunes de les activitats que hem fet la setmana anterior: sortida a 

Barcelona i roda de contes dintre el PEE (Pla Educatiu d’Entorn) i transferència de les que 

s’escolliran al mestre coordinador de la pàgina web de l’escola, per ser publicades. Els 

alumnes de 1r B escullen el primer tema, i els de 1rAel darrer. Els alumnes saben i 

manifesten que la tipologia textual més adient és la notícia, que s’ha treballat des del 2n 

trimestre, quant a bastides/estructura a partir d’una activitat prèvia d’anàlisi d’uns models, per 

a després passar a l’escriptura com a text col·lectiu, i posteriorment en petit grup.

La mestra ronda per la classe i, coneixedora del seu grup, atén i ajuda els alumnes que

presenten un entrebanc o dificultat durant el procés.

Aquesta intervenció és a un alumne magribí, que repeteix curs nouvingut a P-5 però amb 

moltes absències perllongades per anar al país d’origen. Aquest any ha començat a parlar la 

llengua catalana; el curs anterior només va arribar a comprendre-la i començar a fer les 

primeres passes orals. Malgrat la seva bona capacitat, mostra dificultats a l’hora d’estructurar 

la frase, de fer concordances, té un vocabulari escàs...

INTERVENCIÓ 2



En Houdaifa, després de pensar, ha començat a escriure i ha parat. 
M: Houdaifa, que no saps com continuar? (1)
H: Estava pensant.
M: Mira, jo et recomano que rellegeixis el que has escrit. (2)

(El nen rellegeix.)
H: El dia 11 van venir els nens de l’Escola Antina Roig i van explicar-nos contes. (Es refereix a una altra escola del poble.) 

M: Estàs segur que es diu així l’escola dels nens que van venir? Mira al full blanc, amb les ajudes, els nom de l’escola. 
Quina escola hi diu? (3)
H: Escola Antoni Roig.
M: Molt bé, doncs apa, arregla-ho, (4)
M: Houdaifa, van venir a explicar-nos contes. Quants contes ens van explicar, un?, dos? tres? quatre?
H. Tres contes.
M: Molt bé! Ara com continuaries? Potser caldria que diguessis quins contes van explicar, no trobes? (5)

(Busca els títols al full d’informació que està penjat a la pissarra i diu els títols.) 
M: Excel·lent, però potser hauries de fer una frase explicant quins contes.
H: Primer ens van llegir...
M: Ens els van llegir igual que fan els padrins grans de lectura? (6)
H : No, ens els van explicar.
M: Allà, al full, quina altra paraula diu també? (7)
H: Diu representar.

(En Houdaifa escriu la frase amb moltes omissions de paraules: “primer representar un conte...”.) 
M: Com ho has dit, llarg, oi? Doncs ho has d’escriure llarg, estirant. (8)
(Retoca i refà l’escriptura.)
M. Apa, som-hi, continuem! (9)
El nen escriu: “Per donar les gracies els vam convidar”. 
M: A qui vam donar les gràcies? (10)
H: A tots els nens i nens.
M: Molt bé! Però a què els vam convidar? Què vam fer? (11)
H: Els vam donar galetes.
M. Doncs molt bé! Escriu que els vam convidar a menjar galetes, a aquests nens i nenes. (12)

Ara pensa i repeteix oralment aquesta frase, de la qual omet el pronom complement del verb “els vam”. Ell diu “vam 
convidar a menjar galetes”; cal repetir-li subtilment perquè vagi adquirint l’ús dels pronoms.










