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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
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Conferència 2

ESCRIURE A RAIG ÉS ESCRIURE?
Procés de composició d’un text

Educació primària: Cicle mitjà i superior

Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Març de 2016

http://www.coventrytelegraph.net/


Continguts

1. Escriure: producte o procés?

2. Paràmetres de les situacions d’escriptura: contextualitzar

3. Planificar els escrits: generar i organitzar les idees

4. Textualitzar

5. Revisar i editar

6. Propostes bàsiques d’ensenyament i aprenentatge del
procés de composició textual

7. Escriptura en suport digital

8. Per acabar...
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Escriure és transcriure l’oral?



“No va sortir a la primera”
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Les diferències entre escriptors se situen en els processos 
cognitius que segueixen, en la manera d’entendre i d’encarar 

el procés de composició escrita.

El model de “dir el coneixement”
“Knowledge telling”

Model de “Transformar el coneixement”
“Knowledge transforming”

Quan escriuen...

- No acostumen a planificar.

- Escriuen a raig.

- Enllacen les idees a mesura que els vénen
al cap.

- Quan se’ls acaben les idees s’aturen.

- Si revisen, ho fan només d’aspectes
formals.

- Si l’escriptor disposa de coneixements
previs sobre el tema de què ha d’escriure
és possible que aconsegueixi un text de
qualitat.

- No permet generar coneixement nou.

Quan escriuen...

- Es plantegen l’apropament al lector i a la
situació comunicativa.

- En el procés de composició, l’escriptor es
planteja un problema en dues dimensions:
la del coneixement i el retòric. Resoldre’ls
implicarà un anar i venir (planificar i
revisar) entre el Què dir i el COM dir-ho.

- Les revisions que efectua estan sempre
guiades pels objectius de la situació
comunicativa.

- El text no serà mai una còpia del que
l’escriptor ja sabia sobre el tema.

- Seran molt importants les estratègies de
control i regulació del procés cognitiu.

M. Scardamalia i Bereiter ( 1992): “Dos modelos explicativos de los procesos de composición 
escrita”. Infancia y Aprendizaje, núm. 58, pàg. 43-54.
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Si es “diu el coneixement”...



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

E. R. (comps.) (1980): CognitiveProcessesin Writing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, pàg. 3-30.

CONTEXTUALITZACIÓ

Finalitat

Destinatari  

Emissor 

Text

Situació comunicativa

TEXTUALITZACIÓ

TEXT

PLANIFICACIÓ REVISIÓ EDICIÓ DIFUSIÓ

Escriure bé demana un procés
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Però és un procés...

No lineal 

Cíclic i recursiu

Particular



Writing process
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Forma part de la tradició didàctica de molts 
països

Captura pantalla 22.04.2015



(…) en el aula se espera que los
niños produzcan textos en un
tiempo muy breve y escriban
directamente la versión final, en
tanto que fuera de ella producir un
texto es un largo proceso que
requiere muchos borradores y
reiteradas revisiones.

Delia Lerner

12



És freqüent...

13



Els alumnes saben que escriure 
demana un procés?

La majoria NO ho saben!

Tinc un munt d’idees i escric fins que s’acaben. 

Llavors intento pensar en més idees fins que ja 

no en trobo cap més que valgui la pena posar. 

Llavors acabo. Al final sempre miro les faltes 

abans de portar-lo al mestre.

Pensen que és una “QUALITAT” que no té tothom

Com ho fas per escriure un text?

14
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- treballem amb un concepte d’escriptura

terminal, no processual.

- ens interessa, sobretot, el producte

(resultat) de l’escriptura, no tant el

procés.

Ens hem de preguntar si...



Escrivint “a raig” és difícil fer un bon text.

16



CI: Criteris d’avaluació d’escriptura

Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, 
un cop escrit, s'ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus de 

textos.

CI: Criteris d’avaluació d’escriptura

i el 119/2015 també!

Tot i que el Decret 142/2007 ja deia...



Continguts

1. Escriure: producte o procés?

2. Paràmetres de les situacions d’escriptura: Contextualitzar

3. Planificar els escrits: generar i organitzar les idees

4. Textualitzar

5. Revisar i editar

6. Propostes bàsiques d’ensenyament i aprenentatge del
procés de composició textual

7. Escriptura en suport digital

8. Per acabar...
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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.

Finalitat

Destinatari  

Emissor 

Text

Situació comunicativa

CONTEXTUALITZACIÓ

TEXTUALITZACIÓ

TEXT

PLANIFICACIÓ REVISIÓ EDICIÓ DIFUSIÓ



Receptor-audiència-destinatari:

- A qui escric?

- El conec?

- Coneix el tema que li he
d’explicar?

- Com vull que se’l prengui?

- Què és el més important que li 
vull dir, què vull que entengui?

Emissor-autor:

- Com vull presentar-me?

- Escric en nom meu, d’un grup de
companys o del grup classe?

- Quina imatge voldria projectar a
l’escrit?

Finalitat-propòsit-objectiu:

- Per què escric aquest text?

- Què vull aconseguir quan se’l
llegeixin?

- Com puc dir el que vull dir amb 
poques paraules?

Missatge-text:

- Serà un tipus de text en concret?

- El faré llarg o curt?

- Com me l’imagino?

- Hi haurà d’haver imatges?

20



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.

ComCpoemtènpceiatè9.nPcroiadu9ir.tePxrtoosddueirtipteolxotgoiessddievetrsipesoalmogbiuens
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dlièvxeicriseestsruacmturba quune lsè’axdiecqüi iensatlrtiupcustuderateqxtu, aeless’aindteenqciüonins ial
al tdiepstuinsadtaeri.text,a les intencions i al destinatari.

Contextualitzar 
facilita fer textos ADEQUATS

Aprendre a fer textos ADEQUATS 

forma part de la competència escrita



Caldrà aprendre’n col·lectivament
22

El procés d’escriure
sempre ha de començar amb preguntes
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Àmbit digital

Contextualització:

- Faciliten la producció de textos amb destinataris i 

propòsits.

- Afavoreixen la significativitat i el sentit de les activitats.

- Construeixen relacions implícites entre els emissors i els 

destinataris.

Faciliten l’aprenentatge del procés de composició i de les
estratègies relacionades amb les diverses fases

http://blogs.ua.es/


Continguts de la sessió

25

1. Escriure: producte o procés?

2. Paràmetres de les situacions d’escriptura: Contextualitzar

3. Planificar els escrits: generar i organitzar les idees

4. Textualitzar

5. Revisar i editar

6. Propostes bàsiques d’ensenyament i aprenentatge del
procés de composició textual

7. Escriptura en suport digital

8. Per acabar...



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



Planificar els escrits també forma 
part de la competència escrita

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.

CCoommpeptèentcèina8c.iPala8n.ifPicalarnl’eisfcirciatdr’al’ceorsdcarmitbdla’ascitouarcdióambla
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comunicativa i el destinatari.

situació comunicativa i el destinatari.
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1. Formular objectius: Definir bé els propòsits del text.

2. Generar idees:

- Què sabem del tema que serà rellevant en aquest cas?

- Tenim idees sobre el tema de l’escrit?

- Tenim idees sobre la forma i l’estructura del text?

3. Organitzar idees:

- Classificar-les, agrupar-les, jerarquitzar-les, ordenar-les.

- Fer una primera definició dels paràgrafs.

Què suposa planificar un text, COM fer-ho?
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- Mapes d’idees (associacions de paraules).

- Mots clau i llistes.

- Pluges d’idees / converses dirigides.

- Qüestionaris individuals.

- Planificacions prèvies, en grups reduïts, en parella.

- Lectures col·lectives de models socials (identificació 

de les parts).

- Esquemes de claus i taules.

- Esquemes textuals ja coneguts i treballats.

- Esquemes de situació dels components (cartells).

Suports de planificació



Mapa mental

Dir el que hi ha al dibuix

Coses naturals Coses humanes

Explicar si la gent 
hi viu bé

Posar quines coses 
es podrien millorar

http://papallonesacolorides.blogspot.com

Planificar permet ordenar les idees en paràgrafs.

http://papallonesacolorides.blogspot.com/


Planificació d’un text sobre el mar (CM)

Salada

Freda

Onades

Bruta

Arena 

Roques  

Algues 

Tresors

Pesca 

Curses 

Submarins  

Creuers 

Salvament

Taurons  

Pops 

Balenes  

Dofins

Aigua Fons Tempestes Vaixells Peixos

Mots clau i llistes

Remolins 

Naufragis  

Por

Vent

Quines 5 paraules voldràs que hi apareguin?i relacionades amb aquestes, quines altres?
Cinc paràgrafs

31



“Faig un mapa d’idees que m’ajudi a 
descriure el meu personatge”

La manera de
ser i de 

relacionar-se  
del meu 

personatge: 
Amable i 

simpàtic,...

La forma de
vestir del meu 
personatge:
Li agraden els 

colors, és 
extravagant...

(...)

L’aspecte físic
del meu 

personatge: 
Alt, cara rodona, 

de cabells 
rinxolats,...

Cicle mitjà

32
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http://www.scribd.com/doc/127927241/Proces-de-creacio-d-un-personatge-doc


“Fitxa del personatge que vull crear”
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NOM COGNOM O RENOM ♀ ♂ EDAT FEINA

CARACTERÍSTIQUES  
FÍSIQUES

Ulls: 

Cabells: 

Complexió:  

To de pell:

CARACTERÍSTIQUES  
PSÍQUIQUES

Optimista o pessimista 

Extravertit o introvertit 

Dominant o sumís 

Realista o somiador

Temerari o cautelós

TRETS CARACTERÍSTICS

Punts forts: 

Punts febles: 

Forma de vestir:

ACTITUD

El que se li fa més fàcil

El que se li fa més difícil

El que li fa més por

El seu secret

El que fa quan té un problema

Les activitats que fa  
normalment

Les persones que admira

Les seves prioritats

El lloc on viu

Altres coses que vulguis  
destacar

DIBUIX O ESBÓS DEL PERSONATGE

(al darrera del full o en un altre full)

33

http://www.scribd.com/doc/127927241/Proces-de-creacio-d-un-personatge-doc


https://www.pinterest.com/lschutz/diy/

Personatges Llocs Problemes Solucions

Planificació de contes

34

Algú es perdrà 

Hi haurà foc 

Plourà molt fort 

Cauran a l’aigua 

S’enfadaran

Aniran a buscar un tresor

Vindrà algú 

Faran un viatge 

Faran una cursa 

Es posaran malalts

https://www.pinterest.com/lschutz/diy/


1a. Planificació relat (CM)

Un gos

Un nen

Un llop

Un castell

A l’espai

Que es 

perdin

Bé

El llop mort

On apareixeran?
35



1a. Planificació relat (CS)

Idees que voldré que hi 
apareguin PLANTEJAMENT NUS DESENLLAÇ

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

On les situaràs?

El nus serà massa breu, passaran “poques coses”, no?

36



1a planificació d’una notícia

C ui?

Què?

om? Q

Quan? On?

Qui?

Quan?

Per què?

Com?

On?

(Entrada o “lead”)

Què?

37



18/03/2016 - EQC - 38

Circular

Sortida a Dia:
Hora de sortida:
Hora d’arribada:

Mitjà de transport: Preu:

Necessitem:  

No necessitem:

Activitats:

Data S ignatura

Experiments / Receptes

Nom: Data: 
Assigantura

Títol:

Materials /Ingredients:

Passos a seguir / Elaboració:

Suport visual Explicació escrita

Instruccions de joc

Nom del joc:
Nombre de jugadors/res:
Edat: Espai:

Materials necessaris :

Com s´hi juga:

Variants:

Q U I?

Q U È?

Q U A N ?

PER Q U È ?

C O M ?

O N ?



Analitzar i descobrir l’estructura de textos reals

39

Per què?Què?

On?

Qui?

Quan?



Un fitxer de minerals?

- Com el farem?

- Quina forma ha de tenir?

- Com ho podem saber?

- Busquem models de fitxes

- Trobem semblances i diferències

- Decidim com serà la nostra fitxa (format i imatges)

- L’editem

- Ens repartim la feina

18/03/2016 40

Fem un fitxer de minerals?



18/03/2016 41

Un fitxer de minerals?

- Com el farem?

- Quina forma ha de tenir?

- Com ho podem saber?

- Busquem models de fitxes

- Trobem semblances i diferències

- Decidim com serà la nostra fitxa (format i imatges)

- L’editem

- Ens repartim la feina



- EQC - 4218h/t0tp3:///2p0r1o6jec
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http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/4/practica13.htm

http://4taponent.blogspot.com.es/2011/12/els-minerals.html

http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/4/practica13.htm
http://4taponent.blogspot.com.es/2011/12/els-minerals.html
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Àmbit digital 

Planificacions col·lectives amb el 

suport de programes/aplicacions:

mindmap,

freemind

Mind42

...

http://blogs.ua.es/
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del portaventura (3r)

També podem intervenir després...

46



Fer plans pot reduir problemes de difícil 
solució

- Què explicaràs de Port Aventura?

- Per què ho explicaràs?

- Com eren les atraccions?

- Quan hi vas anar?

- Amb qui hi vas anar?

- Què et van comprar?

- Com era?

Llista de qüestions individuals

47
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-

-

Què vols explicar? Que vaig anar al Portaventura i vaig pujar al 

“Dragon Khan” i al “Tutuki Splash”

Per què explicaràs això?: Perquè no hi havia anat mai

-

-

-

-

-

Quan hi vas anar? Un diumenge d’aquest estiu

Amb qui hi vas anar? Amb els meus tiets i els cosins

Què et van comprar? Una cartera de diners del Lucho dels Lunis

I com era? Tenia dues cremalleres

5 Com eren aquestes atraccions? Molt grans i divertides. El Dragon 

Khan anava molt de pressa i el Tutuki Splash baixava per

l’aigua i em vaig mullar molt

3

4

1
2

6

7

I en quin ordre ho explicaràs?



del portaventura

“Mavia montat al Dragon Kan i era la
primera vegada que mavia montat. i  
me pojat al tutuquiesflaix i era de  
aigua i me mollat molt. i me
comprat  unacarteradelLuho”.

49

Un diumenge d’aquest estiu vaig anar a  
Port Aventura amb els meus tiets i els
meus cosins. No hi havia anat mai
encara. El que em va agradar més va ser
pujar al Dragon Khan perquè anava molt
de pressa i al Tutuki Splash perquè
baixaves per un camí d’aigua i al final et
mullaves molt. Abans de marxar em van
comprar una cartera per posar diners del
“Luho” que tenia dues cremalleres.

Port Aventura
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- El dia
- Quina festa se celebrava
- On es va fer
- Qui hi va assistir

- El dia i l’hora
- Quina festa se celebrava
- On es va fer
- Qui hi va assistir
- Com ens ho vam passar

- Es van fer les paperines i les bossetes 
dels panellets

- Es van torrar les castanyes
- S’obriren les portes
- Tothom va entrar per veure l’actuació

- Les activitats:
- Els poema
- Les cançons
- Les danses

- Ens ho vam passar molt bé
- Ens ho vam passar genial

- Amb les famílies i alumnes
de l’Escola...

Planificar, pot evitar “repetir”



Continguts

1. Escriure: producte o procés?

2. Paràmetres de les situacions d’escriptura: Contextualitzar

3. Planificar els escrits: generar i organitzar les idees

4. Textualitzar

5. Revisar i editar

6. Propostes bàsiques d’ensenyament i aprenentatge del
procés de composició textual

7. Escriptura en suport digital

8. Per acabar...
51



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
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Estratègies de textualització

- Analitzar textos reals (forma i contingut).

- Avançar per paràgrafs.

- Recollir informació important al principi de les 
frases i dels paràgrafs.

- Identificar els blocs de contingut (per temps, per 
espai, per temàtica...) i mirar de fer-hi 
correspondre els paràgrafs.

- Rellegir, sovint, el text per assegurar la 
progressió temàtica (successió ordenada de la 
informació per criteris cronològics o lògics).

- Preguntar-se per la relació entre frases o entre 
paràgrafs i seleccionar els connectors adequats.

- ...



Salutació
Tema, motiu, de la circular

Dia i lloc 
Import i pagaments 

Comiat i signatura

54

Anàlisi d’aspectes lingüístics



Descripció d’ambient

El pati del d’allò més
sorprenent. Era ben ple de

gent
que cantava i feia

barrila. En un extrem un grup de soldats jugava
animadament a cartes i un altre a daus. Els que
jugaven a daus s’estaven escridassant, perquè un d’ells  
assegurava que l’altre havia fet trampa. A la banda
dreta un grup d’homes i dones de totes les edats
ballava i cantava al so d’un flabiol i un tamborí que un
noi jove tocava ben engrescat. Molts duien a la mà
gots de vi i brindaven alçant-los enlaire, després se’ls
bevien d’un glop...

M. Canela

Adaptació de Vilà, Núria (1987): Tècniques d’expressió escrita. Cicle mitjà

55

Quines paraules “descriuen”?

castell oferia un aspecte
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El pas de la frase al text
és molt llarg i difícil

si no hi ha entremig un pont 
com el paràgraf.Frase

Text



Els paràgrafs també tenen estructura

Treballs col·lectius i individuals

- Hi ha una frase que introdueix el tema?

- Els marcadors (connectors) ordenen les frases. On són?

- Hi ha alguna frase de cloenda, o de resum?

Les grans ciutats com Barcelona pateixen tres grans problemes 

automobilístics. En primer lloc, no hi ha prou places

d’aparcament per a la quantitat de cotxes que hi ha. També, es 

produeixen sovint embussos i aglomeracions en el centre de la 

ciutat, i sobretot a les hores punta. Finalment, el trànsit rodat 

provoca un índex de pol·lució molt elevat, que arriba ser perillós 

en certs moments de l’any. Es tracta de tres grans problemes que 

afecten cada dia la vida ciutadana.

CASSANY, D.; LUNA, M.; SANZ, G. (1989): Escriure, per comunicar-me, per divertir-me, per 
estudiar. Barcelona: Editorial Cruïlla (vol.III)

57



- EQC -

Analitzar models: 
bàsic per aprendre a 

escriure.
58
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Suports a la textualització

- Fitxes i llibretes ortogràfiques

- Models de gèneres textuals

- Cartells d’aspectes a considerar en funció
del gènere

- Llistes de sinònims

- Connectors de frase i de text

- Orientacions d’arquitectura de frases

- Reculls tipogràfics més adequats a 
propòsits i destinataris

- Criteris de selecció lèxica
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advertir demanar ordenar
afirmar enraonar parlar
anomenar escradissar parlar
anunciar exclamar preguntar
assenyalar explicar pronunciar
avisar expressar reclamar
cantar formular rectificar
comentar informar repetir
comunicar insistir replicar
contestar manar respondre

cridar murmurar suspirar
declarar negar xerrar

Verbs dicendi
(Verbs de comunicació)

Sinònims del verb “dir”
!
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Connectors

de frase de text

Expressen suma d’idees: i, també, 
igualment, fins, fins i tot, tanmateix

Expressen contrast d’idees: amb tot, 
malgrat tot, ara bé, alhora, no obstant, per 
una part, per l’altra part, fins a cert punt, de 
qualsevol manera

Expressen conseqüència: per tant, en 
conseqüència, així doncs, de manera que, 
llavors, donat que

Expressen aclariment: és a dir, això és, a 
saber, en altres paraules, en resum, en total, 
en una paraula, en altres paraules, així, dit 
d’una altra manera, per exemple

Inici: bé (registre col·loquial) per començar, 
primerament (registre més formal)

Final: en fi, per últim, finalment, per 
resumir.

Entre paràgrafs: per un costat, per una altra
part, a continuació, seguidament, després

Temps: després, aleshores, des de, a partir 
de, quant a, a continuació, al començament, 
immediatament, actualment, finalment, per 
acabar

Espai: al costat, a dalt, a sota, a l’esquerra, al
mig, al fons

Diferenciar els de frase dels de text
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Àmbit digital

Textualització

- Augmenten les possibilitats: imatge, so i

hiperenllaços.

- Control de canvis (seguiments d’escriptura

col·laborativa).

- Escriptura col·laborativa al núvol.

- Faciliten i amplien les possibilitats de formatació i 

edició.

- ...

http://blogs.ua.es/


Arquitectura de les frases

- Evitar frases massa llargues
(costen de llegir).

- La memòria a curt termini 
reté una mitjana de 15 mots.

- ± 20 mots (una línia i mitja).

- Les frases molt curtes, de 
lectura fàcil, són més difícils 
de recordar si s’encadenen 
l’una darrere l’altra sense 
connexions lògiques.h
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http://www.faudi.unc.edu.ar/
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9 regles per triar mots

1. No repetir.

2. Evitar mots crossa (a nivell de, l’acte de, el fet que, en base a, en funció
de, a través de, el procés de, d’alguna manera, en qualsevol cas, personalment,
vull dir que, evidentment, és evident, etc.).

3. Eliminar paraules “jòquer” (Noms: aspectes, cosa, element, fet, 
informació, problema, tema. Verbs: dir, fer, posar, tenir. Adjectius: bo, interessant, 
positiu, etc.).

4. Preferir els mots concrets als abstractes.

5. Escollir paraules planeres i curtes.

6. Seleccionar les formes més populars.

7. Evitar verbs predicatius (ser/estar).

8. Vigilar els adverbis en –ment (són propis de registres 
formals).

9. Evitar paraules negatives.



Continguts de la sessió
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1. Escriure: producte o procés?

2. Paràmetres de les situacions d’escriptura: Contextualitzar

3. Planificar els escrits: generar i organitzar les idees

4. Textualitzar

5. Revisar i editar

6. Propostes bàsiques d’ensenyament i aprenentatge del procés de 

composició textual

7. Escriptura en suport digital

8. Per acabar...



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

Un alumne que no en sàpiga, no haurà completat
l’aprenentatge de l’escriptura



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.

seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.

Revisar per millorar forma part 
de la competència escrita

67

Competència 10: Revisar el text per millorar-lo i
teCnoimrpceutrèancdiae10la.Rseevivsaarpelrteexstepnetramciillóorfaor-rlomitaelneirncufruandecilóa

de la situació comunicativa.



Aula

Revisió/correcció

Sobretot té sentit quan...
Serveix per aprendre a escriure i 
millorar els escrits dels alumnes

68



http://pdaaad2011.wikispaces.com/

Moltes vegades, només nosaltres, i al 
final

Els alumnes esperen això!

69

http://pdaaad2011.wikispaces.com/


- Els resultats dels alumnes no milloren pel simple
fet de retornar-los els treballs amb anotacions i
puntuacions.

- Només el mateix alumne pot corregir els seus
errors. La tasca del professorat és ensenyar a
detectar-los i a trobar camins per superar-los.

Corregir no ensenya a escriure
(retornar treballs corregits)

Neus Sanmartí

70



Dues mirades

L’escrit com a procés

(1940-2015)
(1940-2015) Eduardo Galeano



Dues mirades

L’escrit com a producte

(1940-2015)
(1940-2015) Eduardo Galeano



Hi ha moltes preguntes per respondre amb relació a la revisió

QUI

COM

QUÈ

QUAN

AMB QUÈ

73
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Àmbit digital
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Revisió i edició

- Publicar dóna sentit a la revisió, correcció i millora dels

textos.

- Correctors ortogràfics i gramaticals.

- Traductors.

- Diccionaris: personal, en línia, de sinònims...

- Cercadors de repeticions.

- Faciliten la inclusió de comentaris (mestre i alumnes) en 

documents compartits al núvol.

- ...

http://blogs.ua.es/


CONTEXTUALITZACIÓ

Finalitat

Destinatari  

Emissor 

Text

Situació comunicativa

TEXTUALITZACIÓ

TEXT

PLANIFICACIÓ REVISIÓ EDICIÓ DIFUSIÓ

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

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.
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Edició

Cal prendre decisions

- Tipografies

- Cos i color

- Orientació full

- Marges

- Relació text-
imatge

- Distribució
general

77



Escola Folch i Torres d’Esplugues de Llobregat

Tipus de lletra, cos orientació del full, dibuix 
o imatge, nombre de línies, justificació...

78



Continguts

79

1. Escriure: producte o procés?

2. Paràmetres de les situacions d’escriptura: contextualitzar

3. Planificar els escrits: generar i organitzar les idees

4. Textualitzar

5. Revisar i editar

6. Propostes bàsiques del procés de composició del text:

1.Les que faciliten concentrar-se en un aspecte: escriptura 
memoritzada.

2.Les que redueixen la càrrega cognitiva: reescriptures i 
escriptures guiades.

3.Les que fan emergir el procés i les estratègies de 
composició: escriptura en parella, escriptures col·lectives 
guiades, modelatges

4.Les que permeten aplicar el procés i prendre consciència de 
la pròpia competència: llibretes d’escriptura personal i 
converses.

7. Escriptura en suport digital

8. Per acabar...



- EQC -

Escola Sol naixent de Cubells

80

Facilita concentrar-se en un aspecte 
Escriure textos memoritzats
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Redueix la càrrega cognitiva

Reescriptura: La immigració
(A partir d’una notícia comentada a l’aula)

En el temps d’ara vénen immigrants perquè al seu 

poble o ciutat no tenen feina i cada cop arriben 

més immigrants dels altres països (àrabs, de 

Romania, de Bulgària i de la resta del país). Els 

immigrants vénen a buscar feina per poder 

treballar i si tenen una mica de diner els envien a

la seva família.



18/03/2016 82

Fa emergir el procés de composició escrita 

Escriptura en parella



Fa emergir el procés de composició escrita

Escriptura col·lectiva guiada

83



Per “presenciar” com es comporta un escriptor 

competent: modelar el comportament 

estratègic

- Com precisa el propòsit i es representa el destinatari?

- Com planifica l’escrit?

- Com genera idees i com les organitza?

- Com selecciona el tipus de text més adient?

- Com textualitza?

- Com revisa i millora la coherència i la cohesió mentre
escriu?

- Com refà parts mentre redacta i després de fer-ho?

- Com rellegeix i millora el text abans de donar-lo per
llest?

84

Modelatge del mestre



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

Modelatge de procés, o de fases del procés
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Aixòéselqueesveudesdecasameva.

Els diumengesalanit semblaunabocador.  

Hi vemoltagentaabocarlesescombraries.

Deuenserpersonesd’altrescarrers,segur,perquèel 

nostreésnou,curt i hi vivim, encara,pocsveïns. 

Potserja faunsdosmesosemvaiganaraqueixara 

l’Ajuntament perònohaservit deres.

Pertant,hedeciditqueescriureal Directordela 

revistadel poble.

Escriureunaqueixa,això,aveuresi mela publiquen.
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Emvull queixar, sí!

Però,aveure,quèvull aconseguir?(Queposin més 

contenidors,quecadascúla deixial seucarrer,que 

posinmultes,oquè...).

Defet,però,si carregomolt fortcontra

l’Ajuntament  potsernomelapublicarano,si ho

fan,elsde  l’Ajuntament esmolestaran i no

aconseguiréelque  pretenc,m’haurédecontenir.

Va,faréla llista delqueemsemblaquehauré 

d’escriure...



- Els enviaréunafotografia

- L’explicarébé

- Quevaiganar a l’Ajuntament i resderes

- Queelsdemanoqueempubliqui laqueixa

- Quedavantdecasatambéhi haunscontenidors soterratsperò 

queestanprecintats, encaranoespodenferservir

- Haurédedonar lesgràcies,ésclar

89
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Srs,
els envio una fotografia del nostre carrer, de ......................
per demanar-los que es publiqui a l'apartat corresponent de la
seva revista de distribució gratuïta. Els l’envio perquè ja he fet

tots els passos necessaris a l’Ajuntament i no ens han fet cap

cas.
Aquest és l'aspecte que tenen els tres contenidors
d’escombrariesdel

carrer President Macià cantonada Pere Virgili els dies festius,
on molta gent d'altres carrers vénen a llançar les escombraries
i les deixalles (mobles, fustes, restes de poda...), ja que aquí no
cal reciclar.
Davant per davant, uns preciosos contenidors soterrats de 
reciclatge, precintats, però.
Gràcies per endavant.  
Cordialment,
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Base d’orientació d’una notícia(6è)

En relació amb la informació:

- Pensar per a qui és la notícia.

- Dibuixar l’estrella de sis puntes i respondre les 6W.

- En les dues o tres primeres ratlles s’ha de respondre totes 

les preguntes (Regla de la “piràmide invertida”).

- Un cop explicada, breument, es comença a detallar.

- Escriure un títol que “enganxi”.

En relació amb la redacció:

- Llenguatge clar i exacte.

- Frases directes, no gaire llargues, i sense subordinades.

- Escriure en 3a persona (som els redactors).

Fa emergir el procés de composició escrita



Escriptura personal

Imprescindible per aprendre a redactar

92

Permet aplicar el procés i prendre 
consciència de la pròpia competència



Per no transcriure l’oral, només

Un dia bam pensar que podiram 
comprar un gamster o dos. Quan 
bam anar a comprar els gamsters 
bam beure un cunill mol monu i els 
meus pares el bolien comprar i bam 
agafar el cunill. Bam fer un sorteij de 
noms i ba tocar Max i aixi es diu.
Quan bam arribar a casa el bam ficar 
a la gabia i el carisiabem. Un dia ens 
ba dir la mare que auríem de regalar 
el cunill a la meba llalla o al pare del 
lian i llo no bulia pero mama tenia 
alerjia i aixi que el regalarem.

93
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Seleccionar el tema

Identificar els subtemes (revisar: 

completar, ordenar i agrupar per paràgrafs)

Primera redacció (revisar/millorar)

Segona redacció 

Edició

Llibreta o carpeta d’escriptura personal
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Converses personals
(writing conferencing)

Pressupòsit subjacent: l’aprenentatge de la 
composició escrita es produeix durant el procés i no 

en els moments inicials i finals.
Camps, pàg. 124

http://3.bp.blogspot.com/


1. Quan els infants parlen, el professor aprèn.

2. Quan els infants parlen, aprenen.

3. Quan els infants parlen, el professor els pot 

ajudar.

Donald H. Graves
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Cap XIV, pàg. 136-142

http://www.heinemann.com/authors/998.aspx


Converses personals

Imprescindibles per aprendre a escriure
Afavoreixen la implicació personal dels alumnes 

amb els seus escrits.

Permeten:

- Detectar les actituds de 
l’alumne davant del fet 
d’escriure.

- Superar moments de 
bloqueig.

- Localitzar, conjuntament, 
problemes concrets en les 
composicions escrites.

- Proposar i acordar, 
conjuntament, estratègies de 
millora.

97



Enregistrament de vídeo 2:
conversa revisió

Escola “Les Comes” de Rodonyà

Enregistrament de vídeo 1:
conversa planificació.

Escola “Les Comes” de Rodonyà

Vídeos disponibles al web de la 
conferència

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/escriptura/ara-escric/conferencies/cm-cs/escriure-raig-escriure/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/escriptura/ara-escric/conferencies/cm-cs/escriure-raig-escriure/
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Entrevista prèvia a l’edició

No es parla d’ortografia

Escola Les Comes de Rodonyà

- El text que has fet està molt bé, s'entén molt, està ordenat i fas servir les paraules 
exactes, les que calen.

- M'agradaria saber algunes coses de com l’has fet:

- Com has triat aquest tema? Per què l’has triat?

- Com has seleccionat la informació?

- Com ho has fet per ordenar-la?

- Te’l llegeixo i a veure si hi trobes alguna cosa per millorar, d’acord?



Continguts de la sessió
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1. Escriure: producte o procés?

2. Paràmetres de les situacions d’escriptura: Contextualitzar

3. Planificar els escrits: generar i organitzar les idees

4. Textualitzar

5. Revisar i editar

6. Propostes bàsiques del procés de composició del text:

1.Les que faciliten concentrar-se en un aspecte: Escriptura 
memoritzada

2.Les que redueixen la càrrega cognitiva: Reescriptures i 
Escriptures guiades

3.Les que fan emergir el procés i les estratègies de composició: 
escriptura en parella, escriptures col·lectives guiades, 
modelatges.

4. Les que permeten aplicar el procés i prendre consciència de
la pròpia competència: Llibretes d’escriptura personal i converses

7. Escriptura en suport digital

8. Per acabar...



“Els aspectes més mecànics de la composició 
deixaran de ser una preocupació, i els escriptors 

podrem concentrar-nos absolutament en 
l’elaboració del contingut del text: en la generació 
d’idees, en el desenvolupament de l’estructura de 

l’escrit, etc.”.

101DANIEL CASSANY (2002): Descriure escriure. Barcelona: Empúries (pàg. 184)
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Les eines i els recursos TIC modifiquen el procés
d’escriptura?

Com? Fins a quin punt? En quin sentit?

http://www.escritores.org/
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Processos mentals i funcions del processador de textos*

Processos mentals Funcions del processador

Generar idees - Entrar dades a l’ordinador.

Organitzar idees - Moure fragments de text: copiar-los, 

memoritzar-los, esborrar-los, inserir-los, 
etc.

Formular objectius - Escriure títols, mots clau i instruccions a 
seguir.

- Dissenyar plantilles, formats i models de 
base.

Redactar - Escriure amb les funcions habituals.

Revisar i corregir - Moure el cursor amunt i avall (línies, 
paràgrafs, pàgines).

- Corregir manualment: buscar, esborrar, 
refer i ajustar.

- Buscar i canviar paraules automàticament.
- Aplicar correctors ortogràfics.

Memòria a llarg termini - Programes de redacció assistida 
(vocabularis bilingües, de sinònims, cites, 
referències bibliogràfiques, etc.).

- Bancs de dades.
- Programes de traducció.

DANIEL CASSANY (2002): Descriure escriure. Barcelona: Empúries (pàg. 182-183)



Continguts de la sessió

1. Escriure: producte o procés?

2. Paràmetres de les situacions d’escriptura: Contextualitzar

3. Planificar els escrits: generar i organitzar les idees

4. Textualitzar

5. Revisar i editar

6. Propostes bàsiques del procés de composició del text:

1.Les que faciliten concentrar-se en un aspecte: Escriptura 
memoritzada

2.Les que redueixen la càrrega cognitiva: Reescriptures i 
Escriptures guiades

3.Les que fan emergir el procés i les estratègies de composició: 
escriptura en parella, escriptures col·lectives guiades, 
modelatges

4. Les que permeten aplicar el procés i prendre consciència de
la pròpia competència: Llibretes d’escriptura personal i converses

7. Escriptura en suport digital

8. Per acabar...
103



Recapitulació: IDEES FORÇA

Fer bons 
textos 

demana un 
procés.

Abans de 
començar a 
escriure, cal 

precisar: 
destinatari, 

propòsit i la relació 
emissor-

destinatari.

Per ensenyar i 
aprendre el 
procés de 

composició de 
textos calen 
propostes 

específiques.

L’àmbit digital 
pot facilitar, i 
ampliar, les 

diverses fases 
del procés 

d’escriptura.

L’ensenyament
i

l’aprenentatge  
de l’escriptura 

demana 
diversitat de 

situacions 
d'interacció.



Lectures recomanades

105

Pàg. 39-51 Pàg. 45-105 Cap. II i III Pàg. 53-79 
Cap VI Pàg. 119-141

Cap. II Pàg. 19-26 
Cap IV Pàg. 39-44
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Conferència 2

ESCRIURE A RAIG ÉS ESCRIURE?

El procés de composició

Educació primària: Cicle mitjà i superior

http://www.coventrytelegraph.net/



