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S) 1. Escriure, per a què?

2. Escriure a raig és escriure?

3. Com és un bon text a 4t, i a 6è?

4.Escriptura i reflexió sobre la llengua. Un camí de 
doble sentit!

5. Ensenyar a escriure, una responsabilitat
compartida

6. Posem-nos d’acord: les línies de centre
2
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Conferència 1

ESCRIURE, PER A QUÈ?

Educació primària: Cicle mitjà i superior

Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Febrer de 2016

http://www.coventrytelegraph.net/


Continguts

1. Saber escriure, un dret de tots els alumnes

2. El sentit de l’escriptura

3. Textos diversos

4. Textos i situacions comunicatives

5. Escriptura, àrees i llibres de text

6. Actitud, motivació i escriptura

7. Selecció i seqüenciació de textos: criteris 

quantitatius i qualitatius

8. Per acabar... 4
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Emilia Ferreiro (1999)

L’escriptura és important a l’escola perquè és important 
fora de l’escola, i no a l’inrevés
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Emilia Ferreiro

http://www.youtube.com/watch?v=V2myaSubdbo
http://www.youtube.com/watch?v=V2myaSubdbo
http://www.youtube.com/watch?v=V2myaSubdbo


Escriure permet

Participar en 
la societat

Assolir objectius 
particulars

Desenvolupar el 
potencial 
personal

Desenvolupar  
coneixement
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“Aprendre a escriure no és cap luxe”

És un dret dels alumnes!

http://www.theguardian.com/

http://www.theguardian.com/
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Un dèficit en competència escrita és...

una de les portes d’entrada a l’exclusió social

http://www.preset.org/


Continguts de la sessió

1. Saber escriure, un dret de tots els alumnes.

2. El sentit de l’escriptura

3. Textos diversos

4. Textos i situacions comunicatives

5. Escriptura, àrees i llibres de text

6. Actitud, motivació i escriptura

7. Selecció i seqüenciació de textos: criteris 

quantitatius i qualitatius

8. Per acabar... 10



Les propostes 

d’escriptura han de 

tenir propòsit i 

destinatari.

Per a qui és?

Qui l’espera?

Què se’n farà?

11
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Funcions bàsiques de l’escriptura

No s’aprèn a escriure s’aprenen maneres d’escriure

- Recordar i arxivar

- Regular la conducta (lleis, normes…)

- Comunicar a distància (espai i temps)

- Reflexionar i aprendre

- Crear i gaudir

http://www.amazon.com/

COULMAS, F.: The Writting systems of de world. Wiley-Blackwell; Reprint edition (January 8, 1991)

citat per Teberosky, A (1997): Psicopedagogia de la lectura i de l’escriptura. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

http://www.amazon.com/


Les funcions i els propòsits es vinculen 
a gèneres textuals

13



Capacitat d’utilitzar l’escriptura com una 

activitat que permet comunicar-se, 

organitzar-se, aprendre i participar en la 

societat.

Notes 

Correus-e  

Cartes

Xarxes socials

Resums 

Esquemes

Fitxes descriptives 

Mapes conceptuals 

Treballs monogràfics

Impresos 

Queixes 

Reclamacions 

Portar un blog 

Cartes al director 

Instàncies

La definició de competència 
escrita es vincula amb quatre 

propòsits

Índexs 

Planificacions  

Horaris

Agenda electrònica

14



Crear textos amb recursos literaris per 

expressar sentiments, realitats i ficcions.

COMPETÈNCIA 12

Poemes 

Monòlegs  

Cartes

Diaris personals 

Cançons

..

Teatre 

Narracions 

Memòries 

Diaris personals 

Descripcions 

Auques

...

Novel·les  

Còmics

...

15

La definició de la dimensió 
literària es vincula amb la 

producció de textos

Contes 

Narracions



Continguts de la sessió

1. Saber escriure, un dret de tots els alumnes.

2. El sentit de l’escriptura

3. Textos diversos

4. Textos i situacions comunicatives

5. Escriptura, àrees i llibres de text

6. Actitud, motivació i escriptura

7. Selecció i seqüenciació de textos: criteris 

quantitatius i qualitatius

8. Per acabar... 16



Escriure: Capacitat d’utilitzar l’escriptura com

una activitat que permet comunicar-se, 
organitzar-se, aprendre i participar en la 
societat.

Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació 
comunicativa i el destinatari.

Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un
lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i 
al destinatari.

Competència 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la 
seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.

- Enric Queralt i Catà -http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Co

mpetencies_basiques/competencies_llengua_primaria.pdf
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http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/competencies_llengua_primaria.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/competencies_llengua_primaria.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/competencies_llengua_primaria.pdf


De les primeres propostes

J.M. ADAM (1985): “Quel types de textes”? Le français dans les monde, núm. 192
J.M. ADAM (1992): Les textes: types et prototypes, Récit, description, argumentation, explication et dialogue. Paris. Ed. Nathan
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Jean-MichelAdam 

Universitat de Lausana

http://www.gopixpic.c/


De les primeres propostes

J.M. ADAM (1985): “Quel types de textes”? Le français dans les monde, núm. 192
J.M. ADAM (1992): Les textes: types et prototypes, Récit, description, argumentation, explication et dialogue. Paris. Ed. Nathan
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Jean-MichelAdam

Universitat de Lausana

Tipus de text Gèneres
Conversacionals Diàlegs, entrevistes, obres teatrals

Narratius

Relats, contes i faules
Postals
Correus electrònics
Cartes familiars i comercials
Ressenyes i cròniques (esportives, literàries, històriques, 
musicals)

Notícies d’actualitat 
Dietaris
Diaris personals

Descriptius

Descripcions de persones, animals i objecte 
Descripcions de paisatges i d’interiors 
Definicions de diccionari
Guies turístiques i de viatge 
Anuncis de compravenda

s

Expositius o  
explicatius

o
m

Definicions científiques
Explicacions temàtiques 
Menús i cartes de restaurant 
Anuncis i fulletons publicitaris 
Circulars
Murals i cartells 
Etiquetatge comercial 
Propaganda electoral 
Denúncies i reclamacions

Instructius
Receptaris de cuina 
Reglaments i normes de joc

Bases de concursos
Consells i indicacions d’execució 
Notes domèstiques

Retòrics

Refranys i dites 
Rodolins i poemes
Endevinalles i embarbussaments 
Cançons i cantarelles 
Cal·ligrames i galindaines

Argumentatius Queixes escrites 
Cartes al director

19



Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació
comunicativa i el destinatari.

Competència 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la
seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.

CoCmopemtèpnecitaè6n.Pcrioadu9i.rtPerxotodsudeirtitpeoxlotgoiessddeivetrispeoslaomgbieusn
dilèvxeicrsieesstraucmtubrauqunelsè’axdiecqiüiensatlrtuipcutsudreateqxtu,ealse’saindteenqcüioinnsai l

altdipesutisnadtaeri.text,a les intencions i al destinatari.

Situacions comunicatives

20



09.02.16
- Enric Queralt i Catà -

21

Situació comunicativa 
Festival

Gènere textual

INVITACIÓ

Destinatari

Famílies

Propòsit / intenció 

Informar i convidar

21
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2. El sentit de l’escriptura

3. Textos diversos
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6. Actitud, motivació i escriptura

7. Selecció i seqüenciació de textos: criteris 

quantitatius i qualitatius

8. Per acabar... 22



Situació comunicativa

Festival

Propòsit i destinataris:

Comunicar informació i famílies

Gènere textual:

INVITACIÓ

No perquè “toca”.
Perquè es necessita!

23



Situacions 
comunicatives

Gèneres textuals

Relació commutativa

24



Primer camí
Tenim situacions comunicatives

Caldrà buscar  
els gèneres 

textuals

Situacions reals:

- Propòsit

- Destinatari

25
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Exemples de situacions comunicatives

1. Sortides i visites

2. Colònies

3. Festes escolars

4. Sant Jordi

5. Reunions de pares i mares

6. Convidats

7. La TV

8. Pàgines web i blogs

9. ...



Cal fer la circular de la sortida!
h

tt
p

:/
/b

lo
cs

.x
te

c
.c

at
/c

e
ip

a
m

a
ti

ta
rg

a
/c

a
te

g
o

ry
/c

-s
u

p
er

io
r/

p
ag

e
/2

/

Per què els mestres?
Una oportunitat per aprendre a escriure!

09.02.16

1. SORTIDES

27
27

http://blocs.xtec.cat/ceipamatitarga/category/c-superior/page/2/
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Quan es fa una sortida o una visita...

Notícies per al blog

Comunicats a les
famílies

Correus-e de 
sol·licitud

Autoritzacions

Reculls i exposicions
fotogràfiques

Fitxes-resum per
arxivar

Dossiers

Informes

Guies de treball

28

http://blocs.xtec.cat/ceipmagraners/


29
http://www.sergiojarque.com/

Correus@

http://www.sergiojarque.com/


Qui s’ocupa d’explicar-les?

http://www.xtec.cat/centres/a8015302

30

http://www.xtec.cat/centres/a8015302
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Aprenen a escriure preparant les colònies

Escola de Figuerola del Camp

CS

Cada dijous del curs de 2/4 de 12 a la 1

2. COLÒNIES

31

http://www.monsere.com/
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Una festa!

33
http://ampataularodona.cat /
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Escola El Turó

http://blocs.xtec.cat/ceipviloma

3. FESTES ESCOLARS

http://ampataul/
http://www.joviat.com/
http://blocs.xtec.cat/ceipviloma


Qui farà la invitació i la crònica?

34



35
Qui va fer el programa?

Notícies per al blog

Invitacions

Cartells

Documents planificació

Reculls i exposicions 
fotogràfiques

Programa

Normes i bases concursos

Correus d’agraïment

Guies de treball

Correus de col·laboració
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http://ceiptramuntana.blogspot.com.es/

5
.
R
E
U

N
IO

N
S

A
M

B
F
A
M

ÍL
IE

S

3
6

http://ceiptramuntana.blogspot.com.es/


Crònica per al blog

Qüestionaris

Biografies

Documents planificació

Reculls i exposicions 
fotogràfiques

Presa de notes

Cartells

Correus d’agraïment

Correus d’invitació

6. CONVIDATS

37



http://www. elsingular.cat/

http://www.janquim.cat/
http://soli1011.blogspot.com.es/

Programes de televisió

7. TELEVISIÓ

38

http://www/
http://www.janquim.cat/
http://soli1011.blogspot.com.es/


Notes i crítiques

Resums

Articles per al blogPresa de notes

InformesOpinions personals

Emplenar qüestionaris Descripcions

http://blogs.hebrewpod101.com/

39

http://blogs.hebrewpod101.com/


http://www.

Programes de televisió

elsingular.cat/

http://www.janquim.cat/
http://soli1011.blogspot.com.es/

40

7. TELEVISIÓ

http://www/
http://www.janquim.cat/
http://soli1011.blogspot.com.es/


“ANAR AMB BICI”
Quina mà màgica fa que no caiguis quan agafes velocitat?

La bicicleta és el vehicle que millor aprofita l’energia.
Explicarem per què.

La bicicleta: una màquina perfecta
C33 dimecres 3, 21.30; dissabte 6, 12.00, i des d’ara a www.quequicom.cat

Escola Teresa Godes 

La Joncosa de Montmell

“Deures”: per demà feu-ne un informe

41

http://www.quequicom.cat/


Estructura de l’informe

42

1.Títol.
2.Descripció general del programa (dia, hora, 
temàtica...).
3.Relació dels experiments fets (evitar 
valoracions personals).
4.Descobertes que he fet (coses que no sabia). 
5.Conclusions personals (relacionades amb la 
meva vida, relacionades amb la vida de la meva 
família, relacionades amb el lloc on visc). 
6.Opinió personal.
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Notes crítiques

Informes continguts

Recomanacions

Articles per al blogFitxes tècniques

Correus web màsterOpinions personals

Emplenar qüestionaris

8. PÀGINES WEB I BLOGS

43

http://www.paginaswebmataro.es/


Quin informació conté? 
Com està organitzada?

Grups de 3

Al final de la classe presenteu un informe dels 
continguts d’aquest portal

Informes

44
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Títol  

Introducció

Conclusions

Autors, lloc i data

Informe de cerca (2 webs)

Desenvolupament
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http://www.juntadeandalucia.es/


Necessitem 
situacions 

comunicatives

Segon camí
Ja tenim els textos seleccionats

47

TGipèunserdeestteexxttuals
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Gèneres textuals Situació comunicativa

Entrevistes

Sortides, responsables municipals, sanitaris 

protagonistes de la setmana, personatges 

convidats, etc.

Felicitacions

Festes assenyalades: Nadal, aniversaris, 

naixements, atorgament de premis, xerrades, 

exposicions, finals de projecte, etc.

Cartes i correus@

Correspondència oficial i comercial, alumne 

intervingut quirúrgicament, cartes condol, 

cartes a llocs que volem visitar, persones 

que volem que ens visitin o volem visitar, 

etc.

Notícies

Reculls de notícies de la setmana, noticiaris

de la classe: notícies personals, de la classe,

del poble, generals, etc.

Descripcions (definicions) de 

persones, animals, objectes,
de fenòmens naturals.

Jocs d’aparellament, memory, joc del qui és 

qui.

Jocs de geografia /Fitxers
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Exemples de gèneres textuals

1. Descripció de persones

2. Descripció tècnica

3. Fitxes

4. Correus electrònics

5. Diaris

6. Cartells

7. Instruccions de joc

8.Formularis  

9. ...



Per a qui escriuen?

Per a què?
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1. DESCRIPCIONS DE PERSONES

50

http://blocs.xtec.cat/aulaenlinia


2. DESCRIPCIONS TÈCNIQUES

51



Descripció tècnica

52



Aprendre a fer fitxes és fonamental

3. FITXES

53



Correus@
Decret 142/2007: A partir de CM!

Els correus electrònics són 
bàsics!

4. CORREUS ELECTRÒNICS

54
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From: biblioteca escola <biblioteca.mdremei@gmail.com> 
Date: Mon, 12 Dec 2013 10:39:37 +0100 Subject: To: 

biblioteca <biblioteca@alcover.altanet.org>

Bon dia, Pepi, som els nens de 3r. Volem 
estudiar les serps. Ens pots deixar llibres o 
pel·lícules per treure’n informació? Podem 
venir un dia després de Nadal?

Moltes gràcies.

mailto:biblioteca.mdremei@gmail.com
mailto:biblioteca@alcover.altanet.org


L’actualitat, els records, la història del grup!

5. DIARIS DE CLASSE

56



Encarregat setmanal!

57



6. CARTELLS

http://elplumierdelalola.blogspot.com.es/

58

http://elplumierdelalola.blogspot.com.es/


7. INSTRUCCIONS DE JOC

59



- Sol·licitud de Carnet de Lector (BP)

- He perdut el carnet de salut!

- Ja m’he d’anar a fer el carnet d’identitat!

- Sortirem de viatge! (passaport)

- Impresos a la xarxa: Què llegeixes? 
Sol·licitud per visitar un museu

8. FORMULARIS

60



Formularis en paper i en línia

61



Començar pels del propi Ajuntament

Escola Berenguer de Montoliu 

Masllorenç
62



Començar pels del propi Ajuntament

63



Cal prendre decisions!Cada centre hauria de tenir la seva

09.02.16 64

Nivell Funció Gèneres textuals Situacions comunicatives

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t 64



Continguts de la sessió

1. Saber escriure, un dret de tots els alumnes.

2. El sentit de l’escriptura

3. Textos diversos

4. Textos i situacions comunicatives

5. Escriptura, àrees i llibres de text

6. Actitud, motivació i escriptura

7. Selecció i seqüenciació de textos: criteris 

quantitatius i qualitatius

8. Per acabar... 65
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Llengua estrangera

Medi social Primera llengua 

Segona llengua

Educació visual i plàstica Català

Medi Natural
Música

Educació física Llengua castellana 

Educació per al Matemàtiques
desenvolupament personal i la

ciutadania
67



ELS ALIMENTS I LA NUTRICIÓ. Aliments
i nutrients. Aparells relacionats amb la 
nutrició.
LA REPRODUCCIÓ I L’EMBARÀS. La
fecundació, l’embaràs i el naixement. 
El creixement.
LES COMARQUES DE CATALUNYA. El
territori. Municipis i comarques. La 
comunitat autònoma.
PROJECTE: Fem una pel·lícula.
ELS ECOSISTEMES. El medi físic i els 
éssers vius. Les cadenes alimentàries. 
EL TEMPS I EL CLIMA. El temps
atmosfèric. El clima. El canvi climàtic.
LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES. La
població i el treball. Els sectors 
primari, secundari i terciari.
PROJECTE: Observem l’hort.

4t

Situacions reals d’escriptura

Receptari d’esmorzars i berenars

“equilibrats”.

Invitació (Pediatre del CAP).

Petició d’imatges als Consells 

Comarcals per fer una col·lecció dels 

caps de comarca.

Escriure a l’IDESCAT per demanar-

los dades de la comarca.

Correu-e a l’Observatori de l’Ebre. 

Demanar visita a la Cambra de Comerç 

local.

68



Els éssers vius
La classificació de l’ésser vius
Les persones ens relacionem
La reproducció humana
La reproducció dels animals i de 
les plantes
La terra: passat i present 
La terra: canvis en el relleu
L’impacte humà sobre el medi 
Espanya: el medi físic 
Població, economia i govern a 
Espanya
El medi físic a Europa
L’Edat Moderna
L’Edat Contemporània: 
industrialització i canvis socials 
La lluita per la democràcia
Dossier: L’art testimoni del passat

6è

Situacions reals d’escriptura
Sol·licitud visita al Museu d’Història

Natural.

Correu al ginecòleg del CAP.

Invitació al veterinari per saber més coses

de la reproducció dels animals.

Demanda visita a un “Garden Center” per 

saber més coses de la reproducció de les 

plantes.

Fullet amb consells de medi ambient. 

Sol·licitud de permís per visitar una 

pedrera i fer-ne un informe.

Guia de viatge (Europa) per a uns

muntanyencs (dies i diners determinats).

69
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8. Per acabar... 70



http://www.danaleipold.com/2013/09/02/the-i-dont-have-time-to-

write-problem-and-how-to-fix-it/

Nom’agradaescriure!

71

http://www.danaleipold.com/2013/09/02/the-i-dont-have-time-to-


https://educationendowmentfoundation.org.uk

On es configuren les actituds?

Família
Entorn  
social

Escola

Ambient

Models Models

Ambient

Activitats

Ambient

Activitats

Models

72



- L’escriptor neix, no es fa

- El full blanc fa por

- Escriure és molt difícil

- Revisar és senyal d’incompetència

- ...

73
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7. Selecció i seqüenciació de textos: criteris 

quantitatius i qualitatius

8. Per acabar... 74
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Diàlegs Entrevistes Relats Contes Faules Correu-e

Postals

Cartes

familiars

Cartes

comercials Ressenyes Cròniques Notícies

Dietaris Descripcion

s  

persones

Descripcion

s  animals

Descripci

ó  llocs

Descripci

ó  

espais

Definicions

Guies

turístiques

Anuncis

compravenda

Explicacions

temàtiques Menús i cartes Receptaris

Anuncis

publicitaris

Circulars

Pòsters i 

cartells Etiquetes

Propagand

a  

electoral

Denúncies Queixes

Instàncies Reglaments de

jocs Refranys Dites Rodolins Cançons

Cal·ligrames Cartes 

directo

r

Bases 

concurso

s

Programes

d’actes

Normes Endevinalles

Prendre  

apunts Poemes Còmics

Diaris 

personal

s

Informes

Monografie

s  

temàtiques

Fitxes

Pràctiques de 

laboratori

Notes 

domèstique

s

Invitacions

Fullets 

propagand

a

Resums

Comentaris

de  text

Instruccions

d’execució

Esquemes i 

mapes 

conceptual

s

Xarxes socials Blogs Pàgines web



Criteris de selecció de textos

. Currículum

. Edat i interessos dels alumnes

. Llengües de l’escola

. Trajectòria de formació escolar i acadèmica

. Exercici dels drets d’una ciutadania democràtica 

Possibilitat i sostenibilitat en el context del centre

76
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Currículum
(Continguts Decret 119/2015

- CM: Producció de textos escrits de tipologia diversa en 
diferents formats i suports: per narrar, descriure, 
explicar fets o fenòmens... CS: diàlegs, notícies, 
receptes, còmics...

- CM i CS: Escriptura de poemes per comunicar
sentiments, emocions, estats d’ànim o records, utilitzant 
llenguatge poètic: adjectius, comparacions, sentits 
figurats.

- CM i CS: Escriptura de contes i textos narratius amb 
l’estructura adequada: inici, nus i desenllaç.

- CM i CS: Escriptura de jocs lingüístics: 
embarbussaments, cal·ligrames, rodolins...

- CM i CS: Producció de textos creatius mitjançant 
associacions d’imatges, i d’imatges i sons.
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GÈNERES TEXTUALS

Educació  
infantil

Educació primària Educació secundària 
obligatòria

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

Descripcions literàries

Contes

Definicions

Fitxes de buidatge

Peus de fotografia

Notícies

Notes

Circulars

Informes

Invitacions

Programes

Cartes al director

Edat (complexitat dels gèneres) i interessos dels alumnes



L2 L3

Llengües de l’escola
Tractament integrat de les llengües

(transferència de continguts)

L1

continguts
comuns

Introducció de

+
Continguts  
específics

Continguts específics

79
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DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació primària. DOGC. 6900 - 26.6.2015 (p.27)

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.
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http://xmedia.ex.ac.uk/

- Definicions

- Relats

- Informes

- Resums

- Esquemes

- Mapes conceptuals

- Presa d’apunts

- Explicacions

Trajectòria de formació escolar i acadèmica.

http://xmedia.ex.ac.uk/
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- Formularis

- Instàncies

- Queixes

- Reclamacions

- Cartes al director

- Actes /notificacions

- Xarxes socials

Exercici dels drets d’una ciutadania democràtica



Criteris de selecció de textos

. Currículum

. Edat i interessos dels alumnes

. Llengües de l’escola

. Trajectòria de formació escolar i acadèmica

. Exercici dels drets d’una ciutadania democràtica 

Possibilitat i sostenibilitat en el context del centre

83
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Caldrà seqüenciar els gèneres i els 
continguts de cada tipus de text



EI CI CM CS

85



EI

?

CM

?

CS

?

CI

- Títol

- Llista d’ingredients

- Procés d’elaboració

- Il·lustracions

http://www.slideshare.net/mia/cuinar-sense-foc

Í

86

http://www.slideshare.net/mia/cuinar-sense-foc


EI

Títol 

Llista

d’ingredients  

Il·lustracions

CI

Títol

Llista d’ingredients 

Il·lustracions

Seqüència 

instruccions 

Frases simples 

Verb: 1a p. plural

CM

Títol

Llista d’ingredients 

Il·lustracions

Seqüència 

instruccions 

Frases simples 

Verb: 2 p. plural

Precisió i concisió 

Perífrasi: caldre+inf. 

Locucions adverbials 

Connectors d’ordre i 

temporals

CS

Títol

Llista d’ingredients 

Il·lustracions

Seqüència 

instruccions 

Frases simples 

Verb: 2 p. plural

Precisió i concisió 

Perífrasi: caldre+inf. 

Locucions adverbials 

Connectors d’ordre i 

temporals

Llenguatge conatiu 

Tipografia

Verb: imperatiu 

Verbs x indicar

manera: agafar, tallar 

Perífrasi: haver-se de

+ infinitiu

Adverbis en -ment

ESO

Títol

Llista d’ingredients 

Il·lustracions

Seqüència instruccions 

Frases simples

Verb: 2 p. plural

Precisió i concisió 

Perífrasi: caldre+inf.  

Locucions adverbials 

Connectors d’ordre i 

temporals

Llenguatge conatiu 

Tipografia

Verb: imperatiu

Verbs x indicar manera: 

agafar, tallar

Perífrasi: haver-se de + 

infinitiu

Adverbis en -ment

Llenguatge descentrat 

Verb: present subjuntiu 

i impersonal

Perífrasi: caldre+  

subjuntiu 

Variants
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Iniciació

Ampliació

Consolidació

Manteniment

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

Jocs jugats

Reglaments

...

Caldrà decidir quan comencen i quan acaben

Inici – Ampliació – Consolidació- Manteniment



Continguts

1. Saber escriure, un dret de tots els alumnes

2. El sentit de l’escriptura

3. Textos diversos

4. Textos i situacions comunicatives

5. Escriptura, àrees i llibres de text

6. Actitud, motivació i escriptura

7. Selecció i seqüenciació de textos: criteris 

quantitatius i qualitatius

8. Per acabar... 89



IDEES FORÇA
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Lectures recomanades
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Conferència 1

ESCRIURE, PER A QUÈ?

Educació primària: Cicle mitjà i superior

http://www.coventrytelegraph.net/
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