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Escola Joan Casas (St. Antoni de Vilamajor)

Cal garantir que els nostres esforços sumin i assegurin un progrés

en l’aprenentatge dels nostres alumnes.



La coherència pedagògica és un dels factors 

que permeten explicar l’èxit acadèmic de les 

institucions educatives.

(1995)



La MILLORA és MOLT POSSIBLE!!

A través del:

• Progrés en la coherència 

d'ensenyament

• Progrés en la coherència 

d’aprenentatge



EDUCACIÓ  
PRIMÀRIA

EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA

EDUCACIÓ  
INFANTIL

Article 6

En aquesta etapa s’afavorirà que els infants desenvolupin les capacitats que els 

han de permetre créixer integralment com a persones en el món d’avui, en uns 

aprenentatges continuats i progressius, que seguiran en l’etapa d’educació 

primària amb l’adquisició de les competències bàsiques que ha d’assolir 

l’alumnat en finalitzar l’educació obligatòria.

DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.

Què ens diu el currículum?



S’ha de mantenir la coherència amb l’educació infantil i amb l’educació 

secundària obligatòria, garantint-ne la coordinació pedagògica, per tal 

d’assegurar la transició adequada de cada alumne entre etapes i facilitar la 

continuïtat del seu procés educatiu.

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de

l’educació primària

EDUCACIÓ  
PRIMÀRIA

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

EDUCACIÓ
INFANTIL
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Què analitzarem a continuació?

Conferència 1: 

Escriure per a què?

Conferència 2:

El camí de l’aprenentatge

del codi

Conferència 3:

Lletres i sons, un binomi 

per encaixar

Conferència 4: 

Lletres, mans, llapis, 

teclats i pantalles

Conferència 5: 

Som escriptors i 

escriptores

DECRET 181/2008, de 9

de setembre, pel qual 

s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments del 

segon cicle de l’educació 

infantil

DECRET 119/2015, de

23 de juny, d'ordenació

dels ensenyaments de

l'educació primària

Continguts. Què hem d’ensenyar?
Decisions. En què ens hem 

de posar d’acord?



Què hem d’ensenyar?

Llar d’infants El Rosetó (Barcelona)

La funcionalitat de l’escriptura

Gust per escriure

Conferència 1: 

Escriure per a què?



Escriptura de textos

Ús pràctic Ús científic Ús literari

Liliana Tolchinsky

Textos de les àrees de

coneixement:

- cartells

- murals

- textos expositius

- mapes conceptuals i 

mentals

- ...

Organització i convivència

Informació

Vida social i comunicació

- Per ser llegits i escoltats

- Per ser dramatitzats

- Per jugar amb la llengua

- Per a celebracions i

esdeveniments

- ...

La varietat discursiva, els gèneres textuals (característiques)



Algunes de les decisions que caldria prendre...

• Quins textos d’ús pràctic, científic i literari treballem als diferents

nivells?

• Com garantim que els alumnes s’adonin de la funcionalitat de

l’escriptura (context comunicatiu, destinatari, objectiu...)?

• Com fomentar el gust per escriure als diferents nivells?

• Com impliquem les famílies en l’aprenentatge de l’escriptura?

• ...

En què ens hem de posar d’acord?



FASES

Presil·làbica no diferenciada

Presil·làbica diferenciada

Sil·làbica

Sil·labicoalfabètica

Alfabètica

Ortogràfica

Aplicació via fonològica-via lèxiEl codi esc

PROCEDIMENTS

Discriminació visual

Discriminació auditiva

Segmentació

Síntesi

Valor sonor de les grafies

Reproducció-producció de lletres

rit ca

Conferència 2:

El camí de l’aprenentatge 

del codi

Conferència 3:

Lletres i sons, un binomi 

per encaixar

Què hem d’ensenyar?



Com s'escriu...?

Normes ortogràfiques senzilles i d’ús més 

freqüent

Correspondències entre els 

sons i les grafies



Algunes de les decisions que caldria prendre...

• Quines activitats durem a terme per fomentar el pas d’una etapa 

d’escriptura a una altra?

• Quins materials manipulables posem a l’abast de l’alumnat en els

diferents nivells educatius?

• Quins criteris tenim en compte per planificar activitats per treballar els 

procediments implicats en l’adquisició del codi?

• Quins referents d’escriptura utilitzarem als 

diferents nivells educatius?

• ...

En què ens hem de posar d’acord?



L’educació del gest gràfic

El traçat de les lletres

Conferència 4:

Lletres, mans, llapis, teclats 

i pantalles

Què hem d’ensenyar?

Escola El Pont de Vilomara

E. Pompeu Fabra (El Pont de Vilomara)

http://reflexionsdelmussollila.blogspot.com.es/

E. Vedruna (Tordera)

http://reflexionsdelmussollila.blogspot.com.es/


Algunes de les decisions que caldria prendre...

• Quin tipus de lletra utilitzarem a l’escola per escriure?

• Com farem el pas d’un tipus de lletra a l’altra, en quin moment i amb 

quines activitats?

• Quines activitats durem a terme per a l’exercitació del gest gràfic?

• Quin ús promourem dels teclats i els dispositius digitals a l’EI i al CI?

• Quin tipus d’activitats farem per a l’aprenentatge 

del traçat de les lletres?

• ...

En què ens hem de posar d’acord?



Conferència 5:

Som escriptors i escriptores

El procés de composició escrita

Què hem d’ensenyar?

https://www.youtube.com/watch?v=42R_VtX4gHk

http://www.youtube.com/watch?v=42R_VtX4gHk


L’escriptura creativa

Competència 12.

Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.



Les propietats textuals



Algunes de les decisions que caldria prendre...

•En quins aspectes del procés de composició fem més incidència a 

cada nivell educatiu?

• Com ensenyarem les estratègies de composició escrita?

•Quins criteris tindrem en compte a l’hora de fer modelatge davant 

dels alumnes?

•Quins aspectes de les propietats textuals 

compartirem amb l’alumnat per fer valoracions 

de les seves produccions?

• ...

En què ens hem de posar d’acord?
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Què tenen en comú totes les conferències?

A partir de què podem programar?



Què ens diuen els experts?

Aprendre a llegir i a escriure és aprendre a 
enfrontar-se a textos complets, i des del 
començament.

Josette Jolibert

No s’aprèn a escriure globalment, sinó que 

s’aprèn a escriure textos variats: cada gènere 

necessita un ensenyament-aprenentatge 

específic.
Paulina Ribera



• Són un punt de referència concret per als 
alumnes.

• Permeten comprendre les condicions socials de la 

situació comunicativa.

• Permeten analitzar els continguts, la seva

seqüència i les unitats lingüístiques.

• Són fàcils d’introduir en les dinàmiques habituals

d’aula.

• Permeten a l’alumne accedir a la complexitat de 
l’escrit.

Aportacions dels gèneres



Font: Paulina RIBERA. El repte de començar a escriure.

Programar a partir dels gèneres

CIEI CM CS ESO
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Nivell Funció Tipus Gènere textual Situacions comunicatives

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r 

2n

3r1. Comunicar-se

2. Apre4ntdre

Algunes de les decisions que caldria prendre...

3. Participar en societat

4. Organitzar-se

5. Expressar emocions i 

sentiments

Escriure una nota

Fer un cartell

Explicar un treball fet

Recollir una sortida 

Recordar les instruccions

per jugar a...

...

Descriptiu  

Narratiu

Conversacional

Instructiu

Expositiu  

Poètic

Diàlegs

Descripció de

personatges

Conte

Còmic 

Endevinalla

...



Gèneres textuals E.I. C.I. C.M. C.S. 1r 2n 3r 4t

Descripcions literàries

Descripcions científiques

Definicions

Fitxes/ Buidatges

Peus de fotografia

Notícies

Notes

Circulars

Informes

Invitacions

Programes

Cartes al director

Queixes escrites

Formularis

Full de reclamacions Iniciació

AmpliacióJocs jugats
Consolidació

Reglaments
Manteniment

...

Caldrà decidir quan s’inicien i quan s’acaben



Tipus de text Gèneres literaris / gèneres textuals Cicle Inicial

Text conversacional

Converses, autoritzacions, cartells, debats, diàlegs, 

entrevistes, qüestionaris, representacions,

enquesta, còmics,...
Cartes, postals, diàlegs amb titelles.

Text descriptiu

Anuncis, descripció literària de personatges, 

d’ambients, definicions, diccionaris, catàlegs,

guies turístiques, inventaris, caricatura.

Descripció de persones, animals.

Em sento (emocions). (*) Descric

un personatge. (*)

Text instructiu

Agenda, ordres, notificacions, normes de classe, 

papiroflèxia, receptes de cuina, maneig

d’aparells, regles de joc, invitacions, 

prospectes de medicaments, fórmules 

químiques, plans de treball.

Receptes de cuina.

Text narratiu

Conte, novel·la, teatre, crònica, còmics, guions de 

cinema, sèries televisives, reportatges, 

notícies, pel·lícules, reportatges, etc.

Contes a dues mans. (*) Notícies

personals. (*)

Text expositiu

Diaris, notícies, temes del llibre de text, treballs

monogràfics, revistes, esquemes, mapes

conceptuals, prendre apunts, conferències,

exposicions, revistes temàtiques...

Peu de fotografia. (*)

Text poètic

Poemes, embarbussaments, dites, refranys, 

endevinalles, rodolins, cal·ligrames, cançons, 

eslògans, acròstics, jocs de llengua (rimes,

onomatopeies...)

Els rodolins són divertits: (*) dites, 

endevinalles, cançons,

embarbussaments.

Exemple de programació de gèneres textuals per al cicle inicial

E. Torredemer (Matadepera)
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Gènere

d’aprofundiment: Iniciac

Situació

ió / Ampliació

Freqüènci

/ Cons

Àrea

olidació

EI

/
Mantenim

CI

ent

CM CS

I A C M I A C M I A C M I A C M

Freqüència: Diària / setmanal/ quinzenal / mensual / trimestral

Exemple d’eina de programació dels gèneres textuals per cicles

Funcions



33

Programació de gèneres textuals

Cicle i nivell

Gènere textual:

Situacions comunicatives que el justificaran i li donaran sentit (propòsit/destinatari/emissor):

Àrea o àrees en què es treballarà

Modalitat d’escriptura

Escriptura  
memorit-

zada

Reescrip-
tura

Transfor-
mació

Parella Col·lectiva
guiada

Mode-
latge

Individual  
guiada 

(BO)

Llibreta
personal

Desenvolupament competencial

C.8: Planificar C.9: Textualitzar C.10: Revisar per millorar

Estratègies docents:

Suports:

Estratègies docents:

Suports:

Estratègies docents:

Suports:

Exemple d’eina de programació de gèneres textuals
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Quines consideracions cal tenir en compte per a un tractament 

coherent de l’escriptura des de les diferents llengües de

l’escola?

Col·legi Santa Anna (Lleida)



DECRET 119/2015, de

23 de juny, d'ordenació

dels ensenyaments de

l'educació primària

- Hi ha continguts comuns a totes les llengües (la majoria dels recursos 

comunicatius: estratègies lectores, redacció de resums i esquemes; tipus 

de text, puntuació, terminologia gramatical, etc.).

- No té sentit que cada llengua torni a plantejar-los des de l’inici com si 

fossin específics.

- Cal introduir-los més sistemàticament i reflexivament en la llengua de 

l’escola per ser aplicats en les altres, i facilitar, així, la transferència.

- Cal posar l’accent en el desenvolupament competencial i evitar 

repeticions innecessàries.



Continguts d’escriptura i àrees lingüístiques

C o n t i n g u t s c o m u n s

C. específics L1

C. específics L2

C. específics L3

CASTELLÀ
1A LLENGUA 

ESTRANGERA
CATALÀ
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Primera conferència

• Gèneres textuals

• Situacions comunicatives

• Criteris de selecció i seqüenciació

• ...

Segona conferència

• Etapes d’adquisició del codi escrit

• Intervenció docent per afavorir el pas d’una 
etapa a l’altra

• ...

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació
dels ensenyaments de l'educació primària.

DOGC núm. 6900 - 26.6.2015

Tercera conferència

• Procediments implicats en l’adquisició del codi

• Ortografia:

Ortografia de base

Ortografia arbitrària



Cinquena conferència

Procés de composició textual

Activitats bàsiques per treballar el procés de 
composició

Propietats textuals:

Adequació

Coherència

Cohesió

Correcció

Quarta conferència

• Educació del gest gràfic

• Traçat de les lletres

• Activitats d’exercitació del traç

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació
dels ensenyaments de l'educació primària.

DOGC núm. 6900 - 26.6.2015
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Què ens cal compartir per al tractament de

l’escriptura des de les àrees?



Cal ensenyar a escriure des de totes les 

àrees, perquè hi ha textos que faciliten l’ 

aprenentatge (llistes, resums, contestar 

preguntes...)

Escola Jungfrau (Badalona)

Escola Garbí (Esplugues)

L’escriptura de textos NO és una tasca 

exclusiva de les àrees lingüístiques.

És responsabilitat de tots els mestres i

totes les mestres.

Els nens i les nenes aprenen a escriure en totes les àrees



l

Modalitats d’escriptura a les àrees

Parvulari

*

Cicle

inicial *

Cicle

mitjà

Cicle

superior

Àrea Freqüènci

a

D S Q M

Textos socials

(comunicatius)
D: Diària

S: Setmanal

Q:

Quinzena

M: Mensual

Textos acadèmics

Expositius

Resums

Escriptura reflexiva

Textos intermediaris

Textos multimodals

Elaborar llistes

Contestar preguntes

Com i quan escrivim a les àrees?

* Iniciar alguns gèneres



C.P. Can Misses (Eivissa)

Com podem formar escriptors estratègics?



A qui  

escriuré?

Sobre què 

li parlaré?

Com 

s’escriu…?

Quina lletra…?

Com 

començo?

Què vull 

dir-li?

Ho estic fent 

bé?

Com ho podria

escriure millor?

Entendrà  

el què li 

vull dir?

Cal ensenyar-ho perquè l’alumne ho pugui fer sol



Oferint models variats i suficients

Fent modelatge

Oferint ajudes i retirant-les

Promovent la transferència de les estratègies 

d’aprenentatge

Facilitant la discussió i l’anàlisi

Com podem ensenyar a ser estratègic?

Escola Puig d’Arques (Cassà de la Selva)

http://www.scholastic.com/teachers/top-

teaching/2013/01/planning-small-moment-stories

http://www.scholastic.com/teachers/top-


Oferint ajudes i retirant-les



Promovent la transferència de les estratègies d’aprenentatge

Mirem la nota de 

l’excursió per fer 

ara la de les 

colònies

Com ho 

vam fer 

l’altre dia?

Què fèiem per no 

oblidar totes les 

coses que volíem 

escriure?

Què fem per 

saber si està ben 

escrit?

https://www.youtube.com/watch?v=42R_VtX4gHk

http://www.youtube.com/watch?v=42R_VtX4gHk


Activitats per formar escriptors estratègics



Les nostres decisions han d'anar orientades

cap a “Què pot ajudar l'escriptor?" i no pas a 

“Què pot millorar aquest escrit".

Si un text millora, però l'escriptor no, aquest

no està aprenent res que un altre dia l'ajudi 

amb un altre text, aleshores, la "lliçó" ha 

estat una pèrdua de temps, per a tothom.

Lucy McCormick Calkins 
Universitat de Columbia

Ens cal reflexionar sobre la nostra intervenció



Què hem de tenir en compte quan ensenyem a escriure en un

programa d’immersió lingüística?

Escola Collaso i Gil (Barcelona)



L’alumne necessita disposar d’un 

repertori lingüístic suficient per poder 

compondre un text en L2.

L’alumne s’ha d’iniciar en l’escriptura 

mentre adquireix la llengua oral (treball 

integrat de les habilitats).

Cal tenir en compte...



• Vincular les activitats d’escriptura a activitats de llengua oral que ja

s’han treballat o que es planifiquen expressament.

•Dedicar temps a la contextualització per assegurar la comprensió i 

significativitat de la tasca per a l’alumnat.

• En la planificació la generació d’idees ha d’anar acompanyada de

diferents estratègies d’estimulació i d’un ampli ventall de lèxic (vocabulari 

i estructures).

• Planificar ajudes i suports al llarg de tot el procés de composició.

•Oferir un gran nombre de models rics i variats, d’acord amb les 

possibilitats de l’alumnat.

• ...

Algunes consideracions per a la intervenció

educativa en l’escriptura dins d’un PIL



http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/work 

space/SpacesStore/0019/6d336341-0f70-48aa-

bb14-5a481c1cc72f/eina_diagnosi_pil.pdf

Eina per reflexionar sobre l’aplicació del PIL al centre

2.4. Relació llengua oral-llengua escrita

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/work


Principis del

PIL

Preguntes per guiar la

reflexió

Acords de centre

Fulls per

cicles



- Reforçar la llengua oral.

- Treballar els gèneres discursius des

de l’oralitat.

- Utilitzar la lectura i els textos per 

familiaritzar-se amb el llenguatge 

escrit, i acostar-se a un registre de la 

llengua diferent del llenguatge 

conversacional.

- Triar activitats en funció del procés 

d’adquisició del codi escrit i del procés 

adquisició de la L2.

Per aprendre a escriure en un PIL cal:

Escola Collaso i Gil (Barcelona)



Característiques de la intervenció docent

Crear un clima d’aula que engresqui l’alumnat a escriure i a 

gaudir de l’escriptura.

Escola La Valira (La Seu d’Urgell)
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ESCRIPTURA

VALORS, NORMES   
I ACTITUDS

MOTIVACIÓ

INICIATIVA

CURA DEL
MATERIAL

PROCÉS
D’ALFABETITZACIÓ

NIVELL PRE-
SIL·LÀBIC

NIVELL SIL·LÀBIC

NIVELL 
ALFABÈTIC

ORTOGRÀFIC

PLANIFICACIÓ DEL  
CONTINGUT

PLANIFICAR

FER

REVISAR:

- REFERENTS

- RELECTURA

ASPECTES  
FORMALS

ALINEACIÓ

ORTOGRAFIA

DISTRIBUCIÓ DEL
PAPER

HABILITATS

TRAÇ

TIPUS DE LLETRA

Font: Tessa Julià i Dinarès. Encetar l’escriure

Avaluació de l’escriptura



• Què avaluarà?

• Com avaluarà?

• Qui avaluarà?

• Quan avaluarà?

• Què en farà, dels resultats 

de l’avaluació?

Quines decisions ha de prendre el centre?



QUÈ? COM?

- Actituds de l’alumne.

- Coneixements dels usos de 

l’escriptura (per a què serveix 

escriure?).

- Contextualització d’un escrit.

- Anàlisi de textos d’ús social.

- Pautes d’observació del 

comportament escriptor.

- Conversa d’escriptura.

- Activitat perquè els alumnes 

identifiquin i justifiquin els 

tipus de text que coneixen.

Conferència 1:

Escriure per a què?

Escola Carles Buïgas (Cerdanyola)



Qui l’ha 
escrit?

Per a qui l’ha
escrit?

Sabem quin 
tipus de 
text és?

Què diu?

Activitat anàlisi d’ús social: context, d’on surt aquell text, quin tipus 

d’informació té, per a què ens serveix

On l’hem 
trobat?



Conversa d’actituds

T’ho has 
passat bé 

escrivint el 
text?

T’ha costat 
molt o poc?

T’agrada 
compartir els 
teus escrits 

amb els 
companys?

T’ha costat 
decidir com 

volies 
començar?

Escola Frederic Mistral (L’Hospitalet Ll.)



Conferència 2:

El camí de 

l’aprenentatge del codi

QUÈ? COM?

- Fases de l’escriptura en què es 

troba l’alumne.

- A partir d’una conversa 

guiada.

- Prova per determinar les

etapes en l’adquisició de

l’escriptura.

Escola La Sínia (Sant Antoni de Calonge)



Com es pot avaluar l’adquisició del codi?

Aspectes que avalua:

- Diferenciació entre dibuix i grafia

- Etapes d’escriptura (dictat de

paraules i frase)

- Ortografia natural i arbitrària

- Aspectes formals



QUÈ? COM?

- Habilitats de codificació: 

Consciència fonològica 

Valor sonor de les grafies

Aplicació via fonològica/via lèxica

-Articulació dels sons (relació 

entre llengua oral i llengua escrita)

-Ortografia de base i ortografia 

arbitrària (paraules d’ús molt 

freqüent)

-Detecció dels dubtes a l’hora 

d’escriure, i ventall d’estratègies 

per solucionar els problemes

- A partir de l’observació.

- Amb activitats d’aula.

- Proves amb barems:

- TALEC

- Proves R. Canals

- A. Galí. Actualització proves 

d’ortografia de la mesura 

objectiva del treball escolar

- Proves sense barems:

- Un programa de classe 

(consciència fonològica) 

Proves elaborades pel centre 

Dictats

Conferència 3:

Lletres i sons un binomi 

per encaixar



T.A.L.E.C. (Test d’Anàlisi de Lectura

i Escriptura en Català)

La prova consta d’una versió en llengua

llenguacastellana (T.A.L.E.) i d’una en  

catalana (T.A.L.E.C.) 1991.

Material: 4 Cartolines de lletres, síl·labes i paraules, textos per a la lectura, 

comprensió i dictat. Plantilles de correcció i llibreta de resultats.

Proves amb barems



Proves psicopedagògiques 

d’aprenentatges instrumentals

R. Canals (1988)

- Rapidesa lectora

- Ortografia

- Enunciat dels problemes

- Comprensió lectora

- Dictats



http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200203/res 

ums/egarriga.html

1. Identificar rimes.

2. Comptar síl·labes.

3. Aparellar sons inicials.

4. Comptar fonemes.

5. Comparar la llargària de les paraules.

6. Representar fonemes amb lletres.

Proves sense barems

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200203/res


QUÈ? COM?

-L’evolució en els aspectes 

psicomotrius (moviment i al gest 

gràfic).

- El traçat de les lletres.

- La presentació dels escrits.

-L’ús dels estris i suports per 

escriure (llapis, teclats, 

pantalles...).

- Observació d’exercicis

psicomotrius.

-Observació de l’execució del traç 

de l’escriptura.

- Anàlisi dels escrits.

-Conversa per valorar el traç de les 

lletres, i la presentació de les lletres.

-Observació de l’adequació en la 

utilització dels estris i suports 

d’escriptura.

Conferència 4: 

Lletres, mans, llapis, 

teclats i pantalles



Faig la lletra de la mateixa mida

La lletra es pot llegir i s'entén

Els meus escrits no estan ratllats

Vigilo de no rebregar ni embrutar el paper

Recordo com s’ha de fer cada lletra

...

Exemple d’anàlisi dels escrits. Pauta d’autoavaluació



QUÈ? COM?

- El procés de composició

escrita.

-L’ús de suports per compondre 

un text.

- Qualitat dels textos (propietats

textuals).

- A partir de l’observació i l’autoavaluació.

- Amb converses col·lectives.

- Recollint evidències del procés 

(esborranys, esquemes…).

- Analitzant els escrits dels alumnes:

- En situació d’activitats habituals 

a l’aula.

- En situació de prova: amb proves ja 

elaborades o d’elaboració pròpia del 

centre.

Conferència 5: 

Som escriptors i 

escriptores

http://learningworksforkids.com/2014/07/writing-tools-

for-kids-who-hate-handwriting/

http://learningworksforkids.com/2014/07/writing-tools-


Exemple de pauta d’autoreflexió sobre el procés d’escriure

EXPRESSIÓ ESCRITA m
a
i

a
lg

u
n

a
 

v
e
g

a
d

a

s
e

m
p

re

ABANS D’ESCRIURE EL TEXT

Penso per què l’he d’escriure i per a qui serà

M’imagino com serà el text quan estigui acabat

Em faig una llista de les coses que vull dir

MENTRE ESCRIC EL TEXT

Demano ajuda al mestre i als companys

Procuro ajudar als altres

Consulto els cartells de la classe

M’aturo a llegir el que he escrit abans de continuar

DESPRÉS D’ESCRIURE EL TEXT



Prova de competències bàsiques 

curs 2006-2007

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0026/fb52555f-3c49-4a03-bf51-4c65d034713c/ci_1.pdf

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0026/fb52555f-3c49-4a03-bf51-4c65d034713c/ci_1.pdf


Exemple. Proves que avaluen diversos aspectes de l’escriptura

http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/plurilinguisme/Accions-
llengues/llengues/catala/immersio/propostesdidactiqueseici/documents/Prova_lectura_escriptura_2EP.pdf

http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/plurilinguisme/Accions-




Compartir-los amb els alumnes (autoconcepte lector).

Informar les famílies.

Reflexionar sobre la didàctica i 

les millores que cal incorporar.

Què farà el centre amb els resultats de l’avaluació?



“No es tracta tant de buscar situacions

específiques d’avaluació com d’intentar que les

situacions d’ensenyament/aprenentatge 

puguin proporcionar la informació necessària 

per avaluar el següent:

I. Solé. 1999

2) La pròpia intervenció docent

1) Els progressos dels alumnes
Isabel Solé

L’avaluació ha d’estar integrada en les activitats d’aula



1

5

2 Què hem d’ensenyar i sobre què hem de prendre decisions?

3 Consideracions per establir una programació de centre

4 Didàctica integrada de l’escriptura

Per què cal posar-se d’acord?

ESCRIURE, PER A QUÈ?

Per acabar...

Avaluació

6 L’organització de l’escriptura en un centre educatiu

Com arribar a acords de centre7

8



• En general, un escrit per setmana.

• Limitació d’espai (una pàgina).

• Propostes derivades dels llibres de text.

• Poca atenció a la preparació i al desenvolupament de

l’escrit.

• Nombre important de correccions (frustració).

• Poc criteri dels alumnes per valorar els seus textos.

• Objecte preferent de correcció: aspectes formals.

Font: MILIAN, M. (2011): “La composició escrita. Com ensenyem a escriure i com n’aprenen els alumnes”.

Articles de didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 54, abril 2011.

Què ens diu la recerca sobre com s’ensenya a escriure (a casa nostra)?

Marta Milian



Les dades mostren que els alumnes necessiten 

per escriure un mínim de 4 dies a la setmana 

per percebre canvis apreciables en la qualitat de 

la seva escriptura.

Donald H Graves
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Professor a la Universitat de New Hampshire
Director del Writing Process Laboratory
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Lucy McCormick Calkins Professora de l’Escola de Mestres de la
Universitat de Columbia

Hem d'ensenyar a escriure a cada infant. Cada 

dia i a tots els cursos. Els alumnes necessiten 

entre 50 i 60 minuts per escriure i rebre 

instrucció en escriptura.

Què ens diu la recerca (a nivell internacional)?

http://www.heinemann.com/authors/998.aspx
http://readingyear.blogspot.com.es/




27/09/2016 - Enric Queralt i Catà - 82

Recomanació 1: Assegurar un temps diari d’escriptura

Com dur-ho a terme:

- Els experts recomanen un mínim d’una hora diària dedicada a

escriure, començant a primer:

- Un mínim de 30’ dedicats a ensenyar estratègies d’escriptura... com es 

detalla als punts 2, 3 i 4 d’aquesta guia.

- Els 30’ restants són per a l’escriptura autònoma.

- El temps d’escriptura no és només de les àrees lingüístiques. També

s’ha d’ensenyar a escriure els textos de les àrees.



Cal que el temps d’escriptura sigui visible a l’horari



Cicle i nivell:

Dies de la setmana Franja horària

Activitats dels alumnes i freqüència

Escriptura 

memoritzada

Reescriptura Transformació  

de textos

Revisió i 

millora 

de textos
Escriptura lliure

Individual D S Q M D S Q M D S Q M D S Q M D S Q M

Parella

Col·lectiva

Activitats del mestre i freqüència

Ensenyament  

d’estratègies

Dictat a l’adult Escriptura 

col·lectiva 

guiada

Revisions i 

millores 

col·lective

s

Entrevistes 

personals

Exemple. Programació del temps d’escriptura



Cal organitzar el temps d’escriptura. Racons d’escriptura

E. Antònia Simó i Arnó (Almacelles)



E. Torredemer (Matadepera)

Cal organitzar el temps d’escriptura. Tallers d’escriptura



-30 minuts al dia d’escriptura de gran grup amb guiatge.

-30 min. al dia d’escriptura per parelles, revisió i millora de textos lliures escrits a raig.

-2 hores setmanals de temps d’escriptura lliure.

-1 hora setmanal d’escriptura en gran grup amb guiatge del mestre.

-1,5 hores d’escriptura per parelles, individual. 2 mestres a l’aula.

-Cada dia, estones per fer escriptura lliure. Missatges a les bústies.

Català:

-1 hora setmanal d’escriptura en gran grup amb guiatge del mestre.

-1 hora d’escriptura per parelles, individual. 2 mestres a l’aula.

-Cada dia, estones per fer escriptura lliure. Missatges a les bústies. 

Castellà:

-1 hora d’escriptura per parelles, individual.

Català:

-Mitja hora setmanal d’escriptura en gran grup amb guiatge del mestre.

-1,5 hores d’escriptura per parelles, individual. 2 mestres a l’aula. 

Castellà:

-1 hora d’escriptura per parelles, individual.

Escola Les Comes (Rodonyà)

Exemple. Horaris d’escriptura

E. Infantil

C. Inicial

C. Mitjà

C. Superior



Llibreta personal de textos

Colla Mitjans (1r i 2n EP):

•Setmanalment sessions d’una hora i mitja

•Tres agrupaments homogenis

• 5 textos per trimestre

• 2 tipus de text diferents /3 sessions per gènere

• 3 Textos lliures (1 per sessió)

Colla Grans (3r a 6è) 6 textos per trimestre:

• ¾ d’hora mig grup classe o 1h tot el grup classe

• Agrupaments heterogenis

• 3 tipus de text diferents / 2 o 3 sessions per gènere

• 3 textos lliures

• On des de les diferents àrees apliquem les bases de la llengua escrita en allò
que produïm

Escola Nostra Llar (Sabadell)

Exemple. Tallers de creació literària de 1r a 6è



• Propostes variades als diferents nivells i que afavoreixin el

tractament de la diversitat de l’alumnat.

• Criteris per a la presentació de les propostes i el seguiment 

del treball autònom.

• Implicació de l’alumnat en l’avaluació.

• Periodicitat i organització (tant de materials, com de

personal de suport).

• ...

Algunes decisions que caldria prendre respecte 

als racons i/o tallers d’escriptura



• Assegurar la presència i l’ús de la llengua escrita al centre en 

diferents funcions i per diferents agents.

• Activitats per fomentar l’escriptura: certàmens, concursos,

intercanvis...

• Difusió dels escrits dels alumnes: murals, revistes, blog...

• ...

Altres aspectes a tenir en compte per planificar l’escriptura



1

5

2 Què hem d’ensenyar i sobre què hem de prendre decisions?

3 Consideracions per establir una programació de centre

4 Didàctica integrada de l’escriptura

Per què cal posar-se d’acord?

ESCRIURE, PER A QUÈ?

Per acabar...

Avaluació

6 L’organització de l’escriptura en un centre educatiu

Com arribar a acords de centre7

8



- Revisant els nostres resultats en l’avaluació.

-Valorant els acords que, com a centre, ja tenim 
establerts.

-Reflexionant sobre quines línies de coordinació 
necessitem millorar.

- Ordenant de més important a menys els aspectes
que volem millorar.

-Començant a establir línies de coordinació d’un 
aspecte que considerem molt important.

Per on comencem?



Anàlisi metodològica Anàlisi dels resultats dels alumnes

Diagnosi

Què hem treballat i com ho hem fet? Estem satisfets dels resultats dels

alumnes?

La diagnosi ens permet iniciar la reflexió pedagògica



Reflexió i diagnosi

x6

x6

Idees força

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/escriptura/ara-escric/conferencies/

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/escriptura/ara-escric/conferencies/


Metodologies d’aprenentatge de 

coneixements lingüístics

Eines de diagnosi

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0082/c58c3012-4218-4615-9936-39f0465586ff/expressio_escrita.pdf

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0082/c58c3012-4218-4615-9936-39f0465586ff/expressio_escrita.pdf


Aspectes ben tractats

Aspectes que caldria 
millorar

Aspectes que caldria 
introduir

Tasques a curt termini (un trimestre) 

Tasques a termini mitjà (un curs)

Tasques a llarg termini (dos cursos)

Resultat de la diagnosi i la ponderació



PROGRAMACIÓ GENERAL 

ANUAL

Curs 2016-2017

ESCOLA

Municipi

Objectius i tasques a curt termini

(un trimestre)

Objectius i tasques a mitjà termini 

(un curs)

Objectius i tasques a llarg termini 

(dos cursos)

Concreció de línies de centre Línia de treball:

Objectius:

-

-

Actuacions Responsables Recursos Procediment  

de treball

Temporització Indicadors 

d’assoliment



Aprovar els acords en claustre i informar-ne el consell escolar

Caldria que figuressin a les actes d’aquests òrgans

http://arceproyectoplc.blogspot.com.es/

http://arceproyectoplc.blogspot.com.es/
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Didàctica de l’escriptura:

Es concretarà el Projecte Educatiu de Centre pel que fa a la 

didàctica de l’escriptura

CAPSA 1: Situacions 

comunicatives i gèneres 

textuals

Carpeta 1.1:

Document (1 n): Peus de 

fotografia / notícies i 

cròniques

Document (1 z): Gèneres 

per cicles i nivell

d’aprofundiment

http://www.schwartz-recycled.com/


1
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Per què cal posar-se d’acord?

ESCRIURE, PER A QUÈ?

Per acabar...

2 Què hem d’ensenyar i sobre què hem de prendre decisions?

3 Consideracions per establir una programació de centre

4 Didàctica integrada de l’escriptura

Avaluació

6 L’organització de l’escriptura en un centre educatiu
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Idees força



Neus Santmartí  

Avaluar per apren
.
dre

Luis Iza. “Plans de 

lectura i escriptura 

de centre”

Marta Millian. “Com 

ensenyem a llegir i 

escriure?”

Cap.15.A. Camps i M.  

Castelló. “Las estrategias de 

enseñanza-apr. en la 

escritura”

Cap. 7. T. Ribas.  

“L’avaluació

formativa en l’àrea 

de llengua”.

Lectures recomanades

Cris

“

tina Díez. Cap.4.

Estrategias de

escritura”






