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ESCRIURE, PER A QUÈ?

EL CAMÍ DE L’APRENENTATGE DEL CODI

LLETRES, MANS, LLAPIS, TECLATS I PANTALLES
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Educació infantil i cicle inicial

http://learningworksforkids.com/2014/07/writing-tools-for-kids-who-hate-handwriting/

Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Setembre de 2016

http://learningworksforkids.com/2014/07/writing-tools-for-kids-who-hate-handwriting/


La composició del text escrit

Què fem quan hem de produir textos?

Som escriptors i escriptores!
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Els textos i les propietats

Com sabem què és un bon text?

Activitats bàsiques i recursos per treballar el procés de composició escrita

4 La intervenció educativa en el procés de composició escrita

Com ensenyem a compondre un text?

Per acabar...

L’escriptura de textos a educació infantil i cicle inicial



“Escriure és un procés que va molt més enllà de 

posar lletres i signes damunt d’un paper en blanc 

(…), implica elaborar un significat global i precís per a 

una audiència utilitzant el codi escrit…”.

Montserrat Fons

“Saber escriure -és a dir, ser competent en una societat 

alfabetitzada- consisteix a conèixer els usos escrits que 

hi tenen lloc, a conèixer les funcions dels tipus de 

discurs que s’hi donen i també, és clar, a saber respectar 

les diverses convencions lingüístiques i no lingüístiques 

de cada discurs”.

Anna Camps

Recordem… què entenem avui per escriure?



Text és la unitat lingüística comunicativa fonamental...
E. Bernárdez, 1982

Escriure un text és una acció que es realitza amb una 

finalitat comunicativa.

El text té un caràcter pragmàtic: es produeix en una

situació concreta… i no té sentit fora d’aquest context.

El text és estructurat: té una ordenació i  

unes regles pròpies.

Què és un text?



“Cal fer textos diversos i adequats en usos reals i en totes les àrees”.

Notes, retolacions d’aula, control d’assistència, 

horaris…

Els textos a EI i CI

Conferència 1:

Escola Sant Llàtzer (Tortosa)

Escola Sant Llàtzer
(Tortosa)



Notícies, llistes, normes de joc…

Escola Ferreries (Tortosa)



Poemes, endevinalles, contes, jocs de llengua…

Escola Joan Bta Serra (Alcanar)

Escola Ferreries (Tortosa)





Continguts de l’àrea III

•Iniciativa i interès per produir textos escrits en contextos significatius 

amb diferents funcions i amb una aproximació progressiva a l’escriptura 

convencional.

•Creació individual i col·lectiva de diferents tipus de textos, com ara contes, 

relats, rodolins i endevinalles, gaudint del plaer de la creació de mons 

imaginaris a través de les paraules i les imatges.

•Iniciació en les habilitats per a l’anàlisi de la llengua (correspondència so-

grafia, segmentació, ús de vocabulari...). Gust per provar, reformular i 

reflexionar sobre la llengua.

El nostre currículum ho recull

Decret 181/2008, de 9 de setembre 

Ordenació dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil



El nostre currículum ho recull

Criteris d’avaluació a cicle inicial referents a la composició de textos

8.Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a 

diferents situacions (notícies, experiències, descripcions, textos 

imaginatius, entre altres) a partir de models o de creació pròpia, 

escrits a mà o amb eines informàtiques.

9.Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de

pensar i, un cop escrit, s'ha de revisar. Aplicar-ho

a textos de tota mena.

13. Escriure textos narratius de caràcter literari (contes, poemes,

endevinalles, refranys, rodolins) basant-se en models observats i

analitzats.

Decret 119/2015, de 23 de juny

Ordenació dels ensenyaments de l’educació primària



Què cal ensenyar de l’escriptura?

Aprenentatge del codi

Composició escrita

E. Antònia Simó Arnó (Almacelles)

E. Jaume Fornalis i Taltavull (Son Servera)

Llar d’infants El Rosetó (Bcn)

Funcionalitat de l’escriptura

Font: Conferència 1



La composició del text escrit. Què fem quan hem de produir textos?

Som escriptors i escriptores!
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Els textos i les propietats.

Com sabem que és un bon text?

Activitats bàsiques i recursos per treballar el procés de composició escrita

4 La intervenció educativa en el procés de composició escrita.

Com ensenyem a compondre un text?

Per acabar...

L’escriptura de textos a educació infantil i cicle inicial



Adaptació de HAYES J. R. i FLOWER, L. “Identifying the Organization of Writing Processes”. a: GREGG, L. W. Y STEINBERG,

E. R. (comps.) (1980): Cognitive Processesin Writing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, p. 3-30.

CONTEXTUALITZACIÓ

Finalitat 

Destinatari  

Emissor

Text

Situació comunicativa

TEXTUALITZACIÓ

TEXT

PLANIFICACIÓ REVISIÓ EDICIÓ DIFUSIÓ

Procés de composició escrita



EMISOR

(QUI ESCRIU)

RECEPTOR 

(AUDIÈNCIA)

OBJECTIU

COMUNICATIU

TEXT 

PRODUCCIÓ ESCRITA

COMPOSICIÓ

Font: Tolchinsky, L’escriptura acadèmica

CONTEXTUALITZACIÓ



RECEPTOR-AUDIÈNCIA-DESTINATARI

. A qui escric?

. Coneix el tema que explicaré?

. Què és el més important que li vull 
explicar?
. Com l’hi puc explicar?

EMISSOR-AUTOR-ROL DE QUI ESCRIU

.Com vull presentar-me?

.Quina imatge meva vull projectar en 
l’escrit?

CONTEXTUALITZACIÓ

FINALITAT-PROPÒSIT-OBJECTIU

. Per què escric aquest text?

. Què vull aconseguir quan llegeixin el 
meu text?
. Com puc dir amb poques paraules el 
que haig d’escriure?

MISSATGE-TEXT

. Com serà l’escrit que faré?

. El faré llarg o curt?

. Com l’imagino?

Adaptació de Cassany, D. La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries, 1993.



Caldrà aprendre’n col·lectivament

?



L’autor ha de pensar i recollir les idees 

que desenvoluparà en el seu text .

FASES:

1. Formulació d’objectius

2. Generació d’idees

3. Organització d’idees

PLANIFICACIÓ



Pluja d’idees. Converses dirigides
Observació i consulta de models textuals

Utilitzar l’estrella:

què?, qui?, com?, quan?, on?, per què? Mapes d’idees

Suports per a la planificació

Escola Sant Llàtzer (Tortosa)

Escola Sant Llàtzer (Tortosa)



Exemple de suport per a la 

planificació en grup

Escola La Mitjana (Lleida)



Exemple de suport per a la 

planificació d’un conte

Escola La Mitjana (Lleida)



Requereix:

•Desvetllar la imaginació.

•Treure idees de l’interior d’un 

mateix i de l’entorn.

•Vèncer la por al full o a la 

pantalla en blanc.

• Gaudir de l’art d’inventar

històries.

•Explorar diferents camins i 

possibilitats per compondre el fil 

narratiu de la història.

La planificació en l’escriptura creativa és sensiblement diferent.



Exemple 1. Les finestres

Propostes per estimular l’escriptura creativa

Escola Serralavella (Ullastrell)



- Qui és?

- Què fa?

- On va?

- Per què té tanta pressa?

- Què passarà després?

- Amb qui es trobarà?

- Què li dirà?

- Per què somriu?

- Per què deu estar tan seriós?

- Què deu portar a la bossa?

- En què estarà pensant?

- ...

Exemple 2. Estratègia de fer-se preguntes



Exemple 3. Fem un conte entre tots

Es construeix el fil argumental a partir 

de la participació dels diferents alumnes. 

Aporten idees i propostes que es lliguen 

i consensuen entre tots.

Exemple 4. Estructures

Estructures, frases, petits textos 

que triats a l’atzar o combinats ens 

ajuden a confegir una història

http://www.grao.com/recursos/projectes-competencies-metodologia-cooperatiu-

investigacio

http://www.grao.com/recursos/projectes-competencies-metodologia-cooperatiu-


Exemple 5. Materials i recursos per generar històries

http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca

http://www.super3.cat/unamadecontes/tallers

http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca
http://www.super3.cat/unamadecontes/tallers


TEXTUALITZACIÓ

• L’autor ha de traduir les idees a paraules.

• Es posen en funcionament sabers de:

- baix nivell: confegir paraules...

- alt nivell: relacionats amb l’adequació, la  

coherència, i la cohesió en la composició.

•Se segueixen pautes de redacció (en paper i 

amb processador de textos).



Escola Pirineu (Campdevànol)

Connectors de frase i de text
Suports per a la textualització

Inicis i finals de contes

Escola Horta Vella (La Ràpita)

Escola Ntra. Sra. del Remei (Alcover)



Escola Pirineu (Campdevànol)Quadres de vocabulari



Quadres de vocabulari

Escola Baixeras (Barcelona)



Llibres, diccionaris, pautes per elaborar un tipus

de text determinat...

Escola Serralavella (Ullastrell)



http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/prestatgeria/

Recursos a la xarxa per compondre textos

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/prestatgeria/


REVISIÓ

• L’autor pot canviar els aspectes del text 

en què es constata un desajust.

• Revisar pot comportar: 

supressió substitució 

addició

canvi d’ordre

Què cal revisar?

• Si el text respon a la situació comunicativa.

• Les propietats textuals: adequació,

cohesió, coherència, correcció i edició.



Escola Pirineu (Capdevànol)

Els referents ortogràfics

Suports per a la revisió



Diccionaris visuals, llibres, 

fotografies...

LA MEVA NOTÍCIA TÉ:
SI NO

El titular?

El meu nom a sota el titular, a l'esquerra?

El lloc des d'on escric?

El text de la notícia?

Un dibuix o una foto?

El peu de foto?

LA MEVA NOTÍCIA EXPLICA:

Què va passar?

On va passar?

Quan va passar?

A qui li va passar?

Per què li va passar o com li va passar?

Pautes per revisar l’escrit
Escola Sant Llàtzer (Tortosa)

Escola Sant Llàtzer (Tortosa)
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El que diferencia més un escriptor novell 
d’un d’expert és la capacitat de revisar, 

corregir i millorar els seus escrits

http://www.cardozo.yu.edu/


Què comporta revisar, corregir i millorar un escrit?

Rellegir

Detectar i identificar problemes

Triar l’estratègia adequada per a la correcció

Escola Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)



Què prioritzem a l’hora de revisar els textos a EI i CI?

• Cal ensenyar i promoure l’hàbit de revisar l’escrit, de 
tornar-se’l a mirar.

“Aprenc a escriure, això és un esborrany”.

• Fins que l’alumne no és alfabètic les revisions han 
de ser globals:

“Has escrit el que volies?”

“Vols afegir alguna cosa més?”

• Comprovar si s’assoleix l’objectiu de l’escrit.



Revisió autònoma amb 

una pauta de revisió

Revisió col·lectiva d’un

text

Escola La Mitjana (Lleida)

Com podem revisar els textos?



EDICIÓ

Cal donar valor als escrits dels alumnes.

DIFUSIÓ

Escola Folch i Torres (Esplugues de Llobregat)



ELS PROCESSOS COGNITIUS IMPLICATS NO ES

DESENVOLUPEN DE MANERA LINEAL

Planificar

Textualitzar

Revisar

Planificar...

Planifi-
car

Textua-
litzar

Revisar

Són activitats recurrents i 

simultànies, no pas successives ni 

separades



La composició del text escrit (estratègies i suports)

Què fem quan hem de produir textos?

Som escriptors i escriptores!
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Els textos i les propietats.

Com sabem què és un bon text?

Activitats bàsiques i recursos per treballar el procés de composició escrita

4 La intervenció educativa en el procés de composició escrita.

Com ensenyem a compondre un text?

Per acabar...

L’escriptura de textos a educació infantil i cicle inicial



Activitats que fan emergir el procés i les estratègies de composició3

1 Activitats que faciliten concentrar-se en una part del procés

Activitats amb reducció de càrrega cognitiva2

Activitats on s’escriu amb diverses funcions: els projectes4

Activitats per treballar el procés escriptor

Activitats que permeten aplicar el procés5



Textualització/codificació:

Escriptura de textos memoritzats

1 Activitats que faciliten concentrar-se en una part del procés

Escola Tabor (Barcelona)



Textualització: dictat a l’adult



Facilita la producció de textos fins i tot abans que els 

alumnes sàpiguen o puguin escriure per ells mateixos.

Què treballem?

-Controlem la longitud de l’enunciat entre discurs  

oral i escrit

- Controlem el contingut del que volem dictar

- Retenim a la memòria el text de manera literal

-Controlem la pronunciació, la repetició i  

l’estructura del text

Textualització: dictat a l’adult



Planificació: ús d’organitzadors gràfics



Nova explicació de contes

llegits

1. La mestra llegeix una pàgina. 2. Recorden i assagen el text.

3. Graven el text de cada pàgina.

Font: Escola Lavínia (Barcelona). Web: Aprendre textos

4. Rellegeixen el conte.

Activitats amb reducció de càrrega cognitiva2



Reescriptura de contes coneguts

Escola Lavínia (Barcelona)



Reescriptura de contes

Nom: ……………
…………………………………………… ……………………………………………

…………………………………………… ……………………………………………

…………………………………………… ……………………………………………

1 2



Escriptura de peus de foto

Textualització a partir de suports: peus de foto

“Estosxiquetsestanmirant elspeixos”.

P 4

Escola Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)



Textualització a partir de suports

P 3



Què li passa al llop?
(poema paral·lel)

Escriptura de nous textos a partir d’un model compartit



Lectures compartides

Activitats que fan emergir o mostren el procés3



Escriptura en parella

Fa emergir, necessàriament, el procés de composició escrita:

- Han de compartir el tema, l’enfocament de l’escrit, el coneixement sobre el

text, el format, l’objectiu...

-S’han de repartir les tasques: qui dicta, qui compon el text, qui escriu al 

paper. El qui dicta supervisa la producció de l’altre, la repassa, identifica els 

dubtes i proposa millores, corregeix.

- S’han d’organitzar en torns: cadascun 

escriu una ratlla, o un paràgraf... 

intercanvien els papers, s’enriqueixen.

Escola Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)



Contes a dues mans

Escola Torredemer (Matadepera)



Escola Torredemer (Matadepera)

Escriptura en petit grup

Escola Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès)



Escriptura compartida de paraules, frases, textos breus

Escola Puig d’Arques (Cassà de la Selva)



Escriptura col·lectiva d’un text

El nom de la classe (P-3)
Escola Serralavella (Ullastrell)

Contes de por (2n)
Escola Ferreries (Tortosa)

Exemples 
de 

seqüències 
didàctiques

Objectiu de les activitats: ensenyar el procés de composició escrita.



La classe del meu 

germà es diu: 

ELS 

DINOSAURES 

VOLADORS

El nom de la classe (P-3)
EXEMPLE 

SEQÜENCIA  
DIDÀCTICA

Punt de partidaEscola Serralavella (Ullastrell)



EL 
NOM 
DE LA 

CLASSE

Visiten a altres aules

Busquen idees en 

contes i en llibres de 

coneixements

Pensen en coses i 

temes que els 

agraden...

Escola Serralavella (Ullastrell)



Es fan propostes individuals que després la mestra recull en una llista

Escriptura de la pròpia proposta 

en una nota
Explicació de la proposta oralment 

amb el suport visual del llibre

EL 
NOM 
DE LA 

CLASSE



Posada en comú:

• La mestra fa d’escriptora per als 
infants.

• Recull les propostes en una llista 
que quedarà a l’abast dels nens.

EL 
NOM 
DE LA 

CLASSE

Escola Serralavella (Ullastrell)



Textualitzen, revisen

EL 
NOM 
DE LA 

CLASSE

Escola Serralavella (Ullastrell)



La llista inicial es va reduint fins que el

grup decideix finalment el nom:

“La classe dels dofins 

i les balenes del món”

EL 
NOM 
DE LA 

CLASSE



Haurem de 

dir als 

grans que 

ja hem triat 

el nom.

Sorgeix una nova necessitat d’escriptura!

Ara es tracta de 
recordar qui serà:

- El receptor

- L’objectiu

- El missatge

- El format

EL 
NOM 
DE LA 

CLASSE

Escola Serralavella (Ullastrell)



Planifiquem

Prenem decisions respecte 

al text i les recollim:

• Volem que tingui un dibuix.

• Volem sortir nosaltres perquè 

sàpiguen qui som.

• Volem que hi surtin lletres.

• ...

EL 
NOM 
DE LA 

CLASSE



El text

EL 
NOM 
DE LA 

CLASSE

Escola Serralavella (Ullastrell)



Anem a repartir-los a les altres classes del centre.

Aconsegueixen l’objectiu

DONEM FUNCIÓ I SENTIT ALS NOSTRES ESCRITS!

EL 
NOM 
DE LA 

CLASSE

Escola Serralavella (Ullastrell)



Contes de por (2n)



EXEMPLE 
SEQÜENCIA  

ACTIVITAT

Jo vaig llegir un 

conte que parlava de 

cuidar els animals.

QUIN TEMA TRIEM 
AQUEST CURS PER 

ESCRIURE EL CONTE DE 
SANT JORDI?

Pensem de què 
parlen els contes 
que hem llegit.

Jo vull fer una 

història de 

policies.

Aquest conte 

parla d’un nen 

que té por perquè 

va al dentista.
Així doncs, què 

farem...?

Objectiu: Els nens i nenes de 2n escriurem una història de por o de misteri.

Contextualització



Contextualització
CONTES  
DE POR

Hi surten 

personatges i 

hem de dir com 

són.
RECORDEM LES PARTS 

DELS CONTES QUE HEM 
LLEGIT I HEM ESCRIT.

Sempre passa 

alguna cosa.

Té un 

començament i 

un final.
Pot acabar en

un rodolí.
Hi pot haver un

protagonista bo

i un de dolent.

Activació de coneixements previs sobre el gènere.



CONTES  
DE POR

•Promou l’elecció del tema i l’objectiu 

d’escriptura

• Activar coneixements previs sobre el

gènere.

• Facilita la discussió i el diàleg.

Què fa la mestra?

L’ALUMNE
Dóna sentit a la tasca d’escriptura i 

comença a representar-se el text que ha 
de produir.

Escola Riumar (Deltebre)



Eines de suport per a la planificació

Qui hi sortirà? On vull que passi?

Quins problemes vull
que tinguin els 
personatges?

Com vull que s’acabi
la història?

CONTES  
DE POR

- s’han perdut…

- han robat una joia

- ha aparegut un esquelet 

en vida

- han atracat un banc

- s’ha convertit en un 

monstre

- s’ha quedat mut

- el perseguia una plaga

d’aranyes

- han caigut en una 

trampa…
Escola F

Generació i organització de les idees

erreries (Tortosa)

Planificació



•Planteja la tasca de planificació i explicita què han 

de fer i com ho han de fer en cada part de 

l’esquema.

•Proposa activitats d'interacció docent- aprenent, 

aprenent-aprenent.

- Revisa, rellegeix i corregeix.

- Fa referències a l’esquema de planificació.

- Els fa recordar coneixements sobre la temàtica.

- Fa de model d’escriptura.

Què fa la mestra?
CONTES  
DE POR

L’ALUMNE
S’implica activament en la tasca.



Presentació:

Qui són el teus protagonistes?

Com són?
Un lladre nerviós i despistat i un 

detectiu molt llest i obeservador

Nus:

Què passa?
El lladre roba una joia que conté 

la paraula més bonica

del món.

Desenllaç:
El detectiu aconsegueix que el lladre 

torni la joia.

TÍTOL

ADJECTIUS

terrorífic 

dolent 

misteriós 

malvada 

divertida 

lleig 

monstruós  

valent 

poruc 

tranquil 

salvatge 

nerviós

…

CONNECTORS

perquè, primer, després... 

encara que...

tot i que, però, llavors... 

també, i…

finalment…

Eines de suport per a la textualització

CONTES  
DE POR Textualització



CONTES  
DE POR

•Recapitula la tasca feta i planteja i explicita 

l’activitat de textualització.

• Ofereix models diversos i suports materials.

• Facilita la discussió i el diàleg.

Què fa la mestra?

L’ALUMNE
Es va apropiant del procés de composició.



Eines de suport a la revisió

CONTES  
DE POR

Escola Ferreries (Tortosa)

Revisió



• Promou la discussió i l’anàlisi sobre la

revisió dels textos.

• Fa unes preguntes perquè reflexionin.

• Pot facilitar una pauta d’autoavaluació.

• Possibilita corregir en gran grup el conte

que hagi agradat més.
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CONTES  
DE POR

L’ALUMNE
Desenvolupa la reflexió metacognitiva: 
revisa els esborranys, explica el procés 

seguit...

http://education.seattlepi.com/writing-skills-kindergarten-3664.html


Les propostes d’ensenyament haurien de vehicular-se en 

seqüències didàctiques mitjançant les quals l’alumne s’apropiés del 

procés escriptor i dels diferents gèneres discursius.

Les seqüències didàctiques preveuen situacions interactives 

diverses en què el diàleg oral amb el docent o amb els companys 

permet construir coneixement.

Consideracions sobre les seqüències didàctiques



Activitats on s’escriu amb diverses funcions: els projectes4

EscolaAntoni Torroja i Miret (Vila-Seca)

El treball per projectes comporta:

• Treball interdisciplinari de diferents àrees.

•Desenvolupament de la competència 

d’aprendre a aprendre.

• Tractament integrat de les quatre

habilitats lingüístiques.

•Múltiples oportunitats d’escriptura amb 

funcions diferents.

• ...

L’escriptura en els projectes de treball esdevé una eina d’aprenentatge.



Aquest projecte es va fer a 2n de CI de l’escola La Mitjana de Lleida

Sorgeix de la necessitat que van tenir

els alumnes a l’observar, després de fer esport, 

que el seu cor anava més ràpid.

Els alumnes a partir d’aquí van decidir que volien 

saber com funcionava el cor.

Aquestes necessitats es van anar ampliant a

entendre com funciona el nostre cos per dins.

El cor i el cos

EXEMPLE 
DE 

PROJECTE

Elecció del projecte

http://karretonades.blogspot.com.es/

http://karretonades.blogspot.com.es/


Què en sabem?



Investiguem les nostres hipòtesis.

Decidim què volem saber.

Què volem saber?

Escola La Mitjana (Lleida)



Activitats que es duen a terme per donar resposta a tot allò que volem saber

ACTIVITAT

....

ACTIVITAT

Entrevista al  

metge del 

cap

ACTIVITAT

Lectura 

guiada d’un 

tríptic sobre 

la donació 

de sang

ACTIVITAT

Itinerari per 

conèixer les 

farmàcies 

del barri



Què farem per saber-ho?

ACTIVITAT

Elaborar un 

text 

explicatiu

Com es van formar les 

persones?

EXEMPLE

ACTIVITAT

Buscar 

informació  

als llibres

ACTIVITAT

Seleccionar 

la informació 

més 

important



Procés de composició escrita

Gènere discursiu

ACTIVITAT

Elaborar 

un text 

explicatiu

Planificació Textualització Revisió Edició

Objectivitat: 

Fidelitat i cura en el 

tractament de la 

informació

Documentació: 

citació de les fonts 

consultades

Organització de les 

idees



Planificació

Llistat de les idees principals que han 

de sortir en el text, ordenades en 

funció de com han d’anar apareixent 

en el redactat.

Escola La Mitjana (Lleida)



Textualització

Escola La Mitjana (Lleida)



Revisió i edició: redacció definitiva

Escola La Mitjana (Lleida)



Implicar l’alumnat en l’avaluació per 

reflexionar sobre:

-Què he après que no sabia?

-Com ho he après?

Avaluació Com es van formar les persones?



Llibreta de classe
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Llista de les coses que ens fan 

estar contents

Activitats que permeten aplicar el procés5

Escola Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)

http://www.pinterest.com/pin/314055773992090513/
http://www.pinterest.com/pin/314055773992090513/


Escola Sant Jordi (Lleida)

Escriptura de textos, de notícies, de correus electrònics...



Text lliure



Escriptura de textos a partir d’estratègies de treball cooperatiu

El foli giratori

Llapis al centre

https://lacometaexploradora.wordpress.com/tag/pere-pujolas/



Estratègia 1,2,4

https://lacometaexploradora.wordpress.com/tag/pere-pujolas/



Activitats que fan emergir el procés i les estratègies de composició3

1 Activitats que faciliten concentrar-se en una part del procés

Activitats amb reducció de càrrega cognitiva2

Activitats on s’escriu amb diverses funcions: els projectes4

Activitats per treballar el procés escriptor

Activitats que permeten aplicar el procés5



La composició del text escrit

Què fem quan hem de produir textos?

Som escriptors i escriptores!

1

2

3

5

6

Els textos i les propietats.

Com sabem què és un bon text?

Activitats bàsiques i recursos per treballar el procés de composició escrita

4 La intervenció educativa en el procés de composició escrita

Com ensenyem a compondre un text?

Per acabar...

L’escriptura de textos a educació infantil i cicle inicial



Implicacions de l’ensenyament de l’escriptura

“La millor manera d’aprendre a reflexionar sobre els 

usos lingüístics i sobre el nostre propi procés de 

producció i comprensió és dissenyant situacions 

d’ensenyament en què explícitament s’afavoreixi 

aquest aprenentatge”.

Montserrat Castelló

Estratègies per gestionar els

recursos lingüístics.
Estratègies per regular la

pròpia actuació.

IMPLICA

Adonar-se, ser conscient i aplicar:



2. Facilitar la discussió i l’anàlisi

3. Oferir ajudes

1. Oferir models

Font: Montserrat Castelló

Escola Jaume Vicens Vives (Roses)

Principis orientadors

Escola Torredemer (Matadepera)



1. Oferir models

Productes acabats
Models textuals

Esborranys

Taller d’escriptura. Escola Torredemer (Matadepera)



Models del procés de composició MODELATGE
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Ara m’aturo i torno a llegir què he 
escrit:

“La meva escola era molt petita”.

M’adono que si només dic que era 
petita no sabreu com era de 

petita.

Completo aquesta idea. “La meva 
escola només tenia dues classes”.

...

Font: CARCELLER, Pilar. Fer d’escriptors a l’escola. Articles núm. 5. 1995

http://www.scholastic.com/teachers/top-teaching/2013/01/planning-small-moment-stories


Getty images. Nicolas Hansen

Escriure davant dels 

alumnes demanant la seva 

col·laboració.

M. Vaig escriure que aquell tinter 

era el meu enemic. Ara hauria de dir 

per què.

A1. Perquè queia tota la tinta.

M. Sí, però ho voldria dir amb més 

força... que sortia, que esclatava 

com...

A2. Com un volcà!

M. Sí, això m’agrada. Esclatava com 

un volcà i tota la taula quedava...

A3. Bruta!

A4. Plena de tinta!

A5. Esquitxada!

Font: CARCELLER, Pilar. Fer d’escriptors a l’escola. Articles núm. 5. 1995



Models de comportament escriptor

Un moment, que 
m’apunto aquesta 

idea perquè 
després ens pot 

anar bé!

http://www.readingrockets.org/article/extending-interactive-writing-grades-2-5

http://www.readingrockets.org/article/extending-interactive-writing-grades-2-5


2. Facilitar la discussió i l’anàlisi

http://www.readingrockets.org/article/extending-interactive-writing-grades-2-5

http://developingwriters.org/

El comportament 

INTERACTIU que ha 

de mantenir el docent, 

el DIÀLEG ORAL, és

la bastida lingüística 

que facilitarà 

l’aprenentatge.

http://www.readingrockets.org/article/extending-interactive-writing-grades-2-5
http://developingwriters.org/


http://www.scholastic.com/teachers/top-teaching/2013/01/planning-small-

moment-stories

Quan els infants parlen, el 

mestre aprèn.

Quan els infants parlen, aprenen.

Quan els infants parlen, el 

mestre els pot ajudar.

Font: GRAVES, D.h. Didàctica de l’escriptura

http://www.scholastic.com/teachers/top-teaching/2013/01/planning-small-


Entrevista adult / alumne
Escola Frederic Mistral (L’Hospitalet Ll.)



Exemple d’entrevista

Escola Les Comes (Rodonyà)



http://www.scholastic.com/teachers/top-teaching/2013/01/planning-small-moment-stories

3. Oferir ajudes

Docent - aprenent

Escola Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)

Aprenent - aprenent

Materials, pautes, suports

http://www.scholastic.com/teachers/top-teaching/2013/01/planning-small-moment-stories


Escola Serralavella (Ullastrell)

“Participar en activitats que promoguin la reflexió sobre el procés de composició escrita, interactuar 

amb els companys i exercitar-se en les habilitats implicades, permetrà a l’alumne prendre decisions 

ajustades a les diferents situacions d’escriptura i controlar de forma autònoma i eficaç el seu propi 

procés de composició”.

Font: Montserrat Castelló



La composició del text escrit (estratègies i suports)

Què fem quan hem de produir textos?

Som escriptors i escriptores!

1

2

3

5

6

Els textos i les propietats.

Com sabem què és un bon text?

Activitats bàsiques i recursos per treballar el procés de composició escrita

4 La intervenció educativa en el procés de composició escrita

Com ensenyem a compondre un text?

Per acabar...

L’escriptura de textos a educació infantil i cicle inicial



Un bon text ha de ser:

adequat

correcte

cohesionat

coherent



Implica:

-Saber utilitzar un ampli repertori lingüístic de la llengua.

-Conèixer els registres més habituals.

-Seleccionar el llenguatge apropiat a cada situació.

Ser adequat significa saber escollir d’entre totes les

solucions lingüístiques que et dóna la llengua la més

apropiada per a cada situació de comunicació.

Adequat



Quina de les dues notes és més adequada?

Escola Ferreries (Tortosa)

Té una bona presentació?

El propòsit es veu clar? Es compleix?

El registre és adequat (a la funció i al receptor)?



És la propietat del text que selecciona la informació 

(rellevant/irrellevant) i que l'organitza en una determinada estructura 

comunicativa (introducció, apartats, conclusions, etc.).

Implica fixar-se en:

-La quantitat d’informació.

-La qualitat de la informació.

-L’estructura de la informació.

Coherència



A partir de la visita de la dietista a l’escola, es 

demana als alumnes que elaborin el seu 

esmorzar saludable.

Les idees són clares i comprensibles? 

Té la informació suficient?

Està ben organitzada?

Presenta una estructura adequada al gènere textual?

Aquest text és coherent?

Escola Ferreries (Tortosa)



És la propietat del text que connecta les diverses frases que

conformen un discurs.

Implica atendre als aspectes gramaticals:

Anàfores, connectors, puntuació, relacions temporals, 

relacions semàntiques entre les paraules...

Cohesió



Quin dels dos textos seria més cohesionat?

Al taller d’audiovisuals vam filmar amb la

càmera. Vam mirar com un cuc i com un

ocell. Ens vam fer una foto. Vam fer fotos

al pati. Ens vam dibuixar nosaltres.

Les frases i els paràgrafs estan ben lligats?

Es fa un bon ús de la puntuació?

S’utilitzen bé els enllaços entre les oracions?



Analitza la capacitat expressiva general d’un text

Implica:

- riquesa, variació i precisió lèxica

- complexitat i variació sintàctica

- correcció ortogràfica i gramatical

- presentació de l’escrit

Correcció



De les dues notes d’agraïment, quina seria la més correcta?

Escola Ferreries (Tortosa)

Hi ha errades ortogràfiques, 

lèxiques i gramaticals?

El vocabulari és precís i variat?



ADEQUACIÓ COHERÈNCIA COHESIÓ CORRECCIÓ

Assoliment del propòsit
comunicatiu pel qual s’ha 
generat

Adequació del vocabulari:
• al receptor
• al tema
• al tipus de text

Selecció de la informació
rellevant

Ordenació lògica de les
idees

Manteniment de la 
relació temporal

Varietat lèxica 

Ortografia natural.

Exemple d’anàlisi de les propietats textuals en un sol text

P-5

Escola Sant Llatzer (Tortosa)



PER FER UN BON TEXT NO ES POT CÓRRER!

…”ningú neix ensenyat en aquestes propietats, 

ni les aprèn a l’atzar amb el creixement,

sinó que les ha d’anar desenvolupant a l’escola de mica en mica”.

Font: Daniel Cassany. Ensenyar llengua. Ed. Graó



Una bona lupa per valorar els textos

Les propietats textuals són...

Adequació

Coherència

Cohesió

Correcció

DOCENT

ALUMNE



Els escrits dels nens i les nenes:

• - Són indicadors del seu coneixement.

- Són la guia per saber el que els convé.

DOCENT

Escola Torredemer (Matadepera)



Cal ensenyar més del que exigim!

Escola Jaume II (El Perelló)

DOCENT



ALUMNE

•

•

- Adonar-se dels coneixements que té de l’escriptura.

- Plantejar-se com pot millorar.

COMESCRIC? SÍ NO

Miro si es repeteixen paraules?

He posat un punt quan acaba
una frase?

Ho entendrà la persona que ho 
llegeixi?

M’he descuidat alguna cosa
important?

Els escrits em queden ben 
presentats?

...



ADEQUACIÓ COHERÈNCIA COHESIÓ CORRECCIÓ

PROPIETATS TEXTUALS

PROCÉS DE COMPOSICIÓ ESCRITA

PLANIFICACIÓ TEXTUALITZACIÓ REVISIÓ EDICIÓ

Treballant el procés de composició escrita ja estem

treballant les propietats textuals.



La composició del text escrit (estratègies i suports)

Què fem quan hem de produir textos?

Som escriptors i escriptores!

1

2

3

5

6

Els textos i les propietats.

Com sabem què és un bon text?

Activitats bàsiques i recursos per treballar el procés de composició escrita

4 La intervenció educativa en el procés de composició escrita

Com ensenyem a compondre un text?

Per acabar...

L’escriptura de textos a educació infantil i cicle inicial



D’escriure se 

n’aprèn. Cal temps i 

ensenyament 

explícit.

La composició de 

textos és un procés 

que comporta: 

contextualització, 

planificació, 

textualització, revisió, 

edició i difusió.

La intervenció 

docent al llarg de tot 

el procés 

d’escriptura 

requereix: fer 

modelatge, donar 

models, oferir 

ajudes i retirar-les.

Cal una bona actitud 

del docent per 

animar, estimular, 

suggerir que provin 

d’escriure en 

qualsevol situació.

Cal ensenyar a 

revisar els textos 

des de l’inici.

Dedicar un temps a 

la contextualització 

permet que les 

tasques d’escriptura 

esdevinguin 

significatives per a 

l’alumnat.

Idees força



http://secretsalombradelmontseny.blogspot.com.es/2013/04/les-parts-dun-escritor.html

http://secretsalombradelmontseny.blogspot.com.es/2013/04/les-parts-dun-escritor.html


“El bon escriptor es fa, no neix”.



Lectures recomanades






