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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 4
ESCRIPTURA I REFLEXIÓ SOBRE LA LLENGUA.

Un camí de doble sentit

Educació primària: cicle mitjà i superior

Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Setembre de 2016

http://www.coventrytelegraph.net/


Continguts

1. Una paradoxa?

2. Tres nivells de reflexió sobre el funcionament de la llengua

3. Un enigma

4. La feina de l’escola

5. Una activitat bàsica: l’activitat metalingüística

6. Activitats per treballar la gramàtica i l’ortografia

7. Activitats per ampliar el repertori lingüístic

8. Per acabar...



El punt més 
feble en llengua 

catalana i 
castellana 

continua essent 
l’expressió 

escrita.



2014

2015
44,8%

41,1%

Nivell baix
+

Nivell mitjà baix

Proves de 6è llengua catalana



201536,2%

34,7%

Proves de 6è llengua castellana

2014

Nivell baix
+

Nivell mitjà baix



Dels aspectes que s’avaluen (adequació, 
coherència, ortografia, lèxic, morfosintaxi i 

presentació) el que ha obtingut pitjors resultats 
continua essent l’ortografia.

Alumnes que no superen l’ortografia

Català Castellà

2013 33,2% 27,1%

2014 38,9% 29,9%

2015 44,2% 53,4%



Treball ortogràfic

Producció  
textual



“Com escriuen els alumnes?”
Respostes aportades per mestres de CS

- Fan moltes faltes d’ortografia quan escriuen.

- Sempre utilitzen les mateixes paraules, no tenen prou vocabulari.

- No utilitzen els signes de puntuació.

- Sembla com si no haguéssim treballat res a classe.

- Només accentuen paraules memoritzades, no apliquen les normes
tot i haver-les treballat, i potser aprovat i tot.

- Mai es pregunten pel destinatari de l’escrit.

- Repeteixen sempre la “i” i el “després”.

- És com si només sabessin narrar.

- Si han d’escriure notícies, no ho fan de manera objectiva, hi posen 
opinió personal.

- En resum, no els agrada gens escriure.
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Nivells de reflexió sobre el
funcionament de la llengua

Hola, papes!
Dimecresvinent faremunteatre i volemquevingueu a 
veure’ns.
Seràmolt “xulo” i usagradarà.Usesperem.
Nensi nenes detercer!

Formació de les paraules; 
relació entre els elements de 

l’oració (morfosintàctic)

Relacions entre els 
elements del text (textual)

Suficient?
3r.



Hola papes!
Dimecresvinent faremunteatre i volemquevingueu 
a
veure’ns.
Seràmolt “xulo” i usagradarà. Us
esperem.  Nensi nenes dequart!

Cal també una reflexió sobre el context
comunicatiu

EscolaRogerdelBellfort
Benvolgudesfamílies,

Dimecresvinent,dia21,alesvuitdelvespre, representarem unaobradeteatreal 
CasalMunicipal.
Ensagradariamoltqueenshiacompanyéssiu. Bensegurqueusagradarà.

Rojals,15denovembrede2015
Elsalumnesdetercer

Gramàtica dels mots i les frases

Gramàtica del text

Discurs (pragmàtica):
• Relació text-context
• Adequació a la situació comunicativa
• Registre, modalitat textual, implícits

Presència de l’emissor...

Nivells de reflexió sobre el 
funcionament de la llengua

3r.



Gradació

9.1. ...estructura interna adequada amb frases simples, ben
estructurades i mantenint la concordança; usant connectors
freqüents, puntuació que marqui el final de frase, lèxic usual
i normes ortogràfiques constants.

9.3. molt ben estructurats dirigits a diferents destinataris amb una intenció 
concreta, emprant una estructura del text amb varietat de connectors i 
mantenint la concordança, una puntuació que organitzi els elements de la 
frase, un lèxic precís i les normes ortogràfiques i les excepcions del lèxic 
específic.

9.2. ...correcta estructura de frase... puntuació que l’organitzi en paràgrafs, 
amb un lèxic específic ...excepcions de paraules més usuals.

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

Gradació

10.1. Revisar amb suport de pautes i elements de 
consulta alguns aspectes lingüístics del text: ortografia, 
lèxic i gramàtica, i algun aspecte que faci referència al 
contingut. Presentar el text amb una forma clara i 
entenedora.

10.2. Revisar amb suport de pautes i elements de consulta aspectes lingüístics 
del text: ortografia, lèxic i gramàtica i aspectes discursius (coherència i 
adequació) amb suport de pautes. Presentar l’escrit amb una forma adequada al 
tipus de text, a la funcionalitat i al format.

10.3. Revisar de forma completa el text (aspectes lingüístics i discursius) amb
autonomia. Presentar el text tenint en compte elements estètics i creatius.



Text

Nivells de reflexió sobre el funcionament 
de la llengua

Discurs Frases i mots

- Tipus de text
- Temps i espai de 

l’enunciació
- Adequació lèxica
- Registre
- Nivell de formalitat
- Implícits i 

sobreentesos
- Adequació al

propòsit
- Presentació

- Estructura textual
- Quantitat i pertinença

de la informació
- Paràgrafs
- Connectors
- Repeticions (anàfores)
- Puntuació
- ...

- Estructura de les frases
- Elements de la frase
- Concordances
- Delimitació d’oracions

per paràgrafs
- Ortografia natural
- Ortografia arbitrària
- Precisió lèxica
- ...



El concepte de 
gramàtica s’amplia

Morfologia  
MorfSoilnotgaixai

Sintaxi



Continguts de coneixement del funcionament de
la llengua i del seu aprenentatge

Continguts d’escriptura relacionats amb la 
gramàtica i l’ortografia

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

ensenyaments de l'educació primària.
DOGC Núm. 6900 - 26.6.2015



Discurs (pragmàtica)

- Diferències d’ús de la llengua oral i de la llengua escrita en situacions comunicatives 
reals o simulades.

Text

- Organització i estructura d’un text segons la seva tipologia. CM
- Elements específics bàsics dels textos digitals i audiovisuals.
- Reflexió lingüística sobre la construcció de paraules, frases i textos.
- Reflexió sobre el procés, l’organització i la planificació del treball, acceptació de 

l’error. Autocorrecció i autoavaluació de tot el procés.
- Confiança en la pròpia capacitat per aprendre llengua i en les situacions 

d’aprenentatge compartit.

Oració i paraula

- Normes ortogràfiques treballades a 1r i 2n.
- Normes ortogràfiques constants (que no tenen excepcions).
- Escriptura de mots amb dificultat ortogràfica d’ús habitual.
- Normes bàsiques sobre l’accentuació gràfica: reconeixement de les síl·labes d’un 

mot, accent greu i agut, paraules agudes, planes i esdrúixoles.
- Reconeixement del valor social de les normes ortogràfiques en la comunicació.
- Mecanismes de derivació, composició, famílies de paraules, sentit figurat...
- Ordre adequat dels mots i concordança (gènere, nombre, persona i temps) en una 

frase.
- Categories gramaticals: article, nom (classes), pronom, adjectiu, verb (present,

passat i futur) i adverbi.
- Sinònims, antònims i paraules polisèmiques: coneixement i ús.
- Signes de puntuació (punt final, punt i seguit, coma, interrogant, admiració, dos 

punts i guió).
- Relació del significat amb la puntuació i els connectors.
- Reflexió lingüística sobre la construcció de paraules, frases i textos.



Discurs (Pragmàtica)

- Diferències d’ús de la llengua oral i de la llengua escrita en situacions comunicatives reals o simulades 

segons el tipus de text.

Text

- Elements específics bàsics dels textos digitals i audiovisuals.
- Organització i estructura d’un text segons la seva tipologia (lèxic i organització i estructura del text).
- Revisió dels textos pel que fa a l’estructura i l’organització, la puntuació, el lèxic, i els elements 

paratextuals a partir d’algun tipus de suport.
- Reflexió sobre el procés, l’organització i la planificació del treball, l’acceptació de l’error. Autocorrecció i

autoavaluació de tot el procés.

- Reflexió sobre la construcció de paraules, frases i textos.

Oració i paraula

- Normes ortogràfiques treballades en cursos anteriors.
- Normes ortogràfiques constants i introducció de normes d’excepció i excepcions.
- Escriptura de mots amb dificultat ortogràfica.
- Normes sobre l’accentuació gràfica.
- Reconeixement del valor social de les normes ortogràfiques en la comunicació.
- Aplicació d’instruments personals per revisar l’ortografia dels textos: regles conegudes, deducció per comparació,

bases d’orientació...

pronom (funció de cohesió en els enunciats i en els textos, referents, normes fonamentals de funcionament), verb

Signes de puntuació: punt final, punt i a part, punt i seguit, punts suspensius, dos punts, coma, cometes,
interrogant, admiració, guió i parèntesis.

- Connectors per enllaçar oracions (i, però, perquè, sinó encara que, no obstant...).
- Relació del significat amb la puntuació i els connectors.

CS

- Reflexió sobre la consCtruMccióideCpSara:ulesC,afrtaaselsài .texCtoos.ntinguts d’escriptura
- Funcionament semàntic i morfològic de la llengua: mecanismes de derivació i composició, famílies de paraules,

sentit figurat, comparreaclióa,cmieotànforaa,tpsoliasèmmiab...la gramàtica i l’ortografia
- Sinònims, antònims i paraules polisèmiques: coneixement i ús.

- Categories gramaticals: dAetpermlicinaantsió(c articledeslisqucanotitatneiuisx, deemmosetratintuss i psoossbesrsieus)e,nlom (classes), 

adjectiu,
(temps i persona, aspectesfupenrfecctiiousni iammperfeecntiuts)d,aedvelrabi,lplreepnosgicuionasi(colènjuxnicciosns,.

- Ordre adequat dels mots i concordança (gènere, nombre, persona i temps) en una frase.

- Reconeixement enmunoernufnocisatindetlàgrucptincomsinialoidretlogrugprvàerfbiacl:sn)omeincomlaplempernots,dvuerbciccioómplements.
- Aplicació de la complementació a la descripció de persones, objectes, situacions, estats d’ànim, o paisatges.

- de textos escrits.
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Venim d’aquí...

- Classe de llengua = classe de 

gramàtica.

- Interessen els aspectes formals 

del sistema lingüístic.

- Prescindeix dels significats.

- Mètode deductiu.

- Activitats principals: descripció de 

formes i anàlisi d’estructures.



Què diuen els alumnes sobre la gramàtica?

Mostra representativa feta a 100 alumnes de 1r. 2n. 3r. ESO Pregunta: “Quan sents la paraula gramàtica, què sents, en què penses?” 
Instituts participants: Montserrat (Barcelona) , El Castell (Esparreguera) i Sentmenat (Sentmenat)

GramàticaPèrdua de 
temps

Complicar  
la vida

No ajuda a 
aprendre a 

escriure

Estudiar  
molt

Memoritzar

Buidar-ho 
tot a 

l’examen i 
oblidar-ho

1r. 2n. 3r. ESO

Quan sents la paraula gramàtica què sents, en què penses?





http://olallareal.blogspot.com.es/
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L'ensenyament gramatical

descontextualitzat:

- No assegura la competència metalingüística.

- Ajuda poc a utilitzar els coneixements 

gramaticals en contextos diferents d‘aquells en 

què s‘han après.

Carme Duran  

(UAB/IOC)
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http://www.discurs.org/


4
t

El model comunicatiu...

- pretén que la gramàtica de la llengua 

s’adquireixi a partir de les situacions d‘ús

- tampoc no acaba de resoldre el problema,

- perquè els alumnes no arriben a sistematitzar 

els aprenentatges relacionats amb el 

funcionament de la llengua.

(Camps i Zayas, 2006).



http://www.picattore.com/

Si un ensenyament de la llengua centrat en la gramàtica seria 

ineficaç, també ho és un ensenyament reduït a la producció 

lliure i espontània.

Teresa Ribas
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http://www.picattore.com/
http://www.greal.cat/
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Però usa “una” gramàtica

“Hierro”

A l’illa del “Hierro” (arxipèlag de les Canàries), 

el dissabte 8 d’octubre, va començar a fer-se una 

capa verda (sofre) per culpa de tres cons 

volcànics. Aquesta zona es caracteritza per ser 

molt muntanyosa i plena de cons volcanics.

5è

No ha “estudiat” gramàtica



Carme Duran  

(UAB/IOC)

- Utilitzar una llengua no exigeix haver-la

estudiada.

- S’aprèn a partir de:

- L’automatització de paraules i estructures que

s’imiten d’altres parlants.

- L’ús funcional en diferents contextos.
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http://www.discurs.org/


Usa la gramàtica implícita

InconscientIntuïtiva Funcional

Molt defensada pels plantejaments comunicatius



“Lanostraexperiència,avui  
llarga i decisiva, mostra
que  espotaprendrea
escriure  francès
perfectamentsense  
conèixerlesregles  
gramaticals.Siaixòés  
veritat, l’escolas’ha  
equivocatdecamíal  
col·locar lesreglesdela  
gramàticaalabasede  
l’estudiescolardela  
llengua”.

Fa temps que se’n debat la utilitat



http://blocs.xtec.cat/rosacossetans/

La realitat de les aules:

- Tots els alumnes tenen el mateix nivell de gramàtica

implícita?

- El tenen en la llengua de l’escola?

- Quin coneixement de gramàtica implícita tenen en

cadascuna de les llengües que es treballen a l’escola?

- Què se n’ha de fer, d’aquest coneixement?

http://blocs.xtec.cat/rosacossetans/


Gramàtica implícita Repertori lingüístic

- Com s’adquireix el repertori lingüístic (lèxic i morfosintàctic)?

- Com incrementar-lo en cadascuna de les llengües?

- Quin nivell serà el desitjable en cadascuna de les llengües de 
l’escola?

- De qui és responsabilitat? Només de l’àrea de llengua?



La feina de l’escola serà, per tant...

La gramàtica implícita

La gramàtica explícita

Facilitar la descoberta de la 
llengua com a sistema estructurat 

a partir del que els alumnes ja 
saben

Anna Camps (UAB)
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http://www.grao.com/


Per continuar progressant també 
és necessària...

La gramàtica implícita

La gramàtica explícitaAnna Camps (UAB)
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http://www.grao.com/


- Explicació raonada de les regles que regulen l’ús de la
llengua.

- Condicions i regles necessàries per construir frases i 
textos.

- Regles gramaticals que cal explicar i aprendre a 
través de la reflexió i de l’estudi.

L’ús competent de la llengua exigeix
(conscient) sobre les produccions pròpies.

Gramàtica explícita
(Conscient)



Continguts de coneixement del funcionament de
la llengua i del seu aprenentatge

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

ensenyaments de l'educació primària.
DOGC Núm. 6900 - 26.6.2015

Gramàtica explícita
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Per tal que els alumnes construeixin i usin textos, frases i 

mots correctes, cal ajudar-los a fer el pas de la

gramàtica implícita a l’explícita.

http://elboscdevicent.blogspot.com.es/


COM?



Marc general d’e-a de la gramàtica

Ús Sistematització

Reflexió



http://www.smh.com.au/

Situacions d’ús
Situacions 

sistemàtiques i 
estructurades

http://www.smh.com.au/


- Partir del que saben els alumnes.

- Fer emergir les idees prèvies per conèixer:

- Quines representacions han construït sobre l’objecte del 
funcionament de la llengua.

- Quins obstacles no han aconseguit superar.

- Crear situacions en què els alumnes hagin de:

- Manipular la llengua

- Elaborar hipòtesis

- Fer deduccions

- Contrastar exemples

GREAL Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (UAB).

Gramàtica implícita Gramàtica explícita



El nucli del treball de reflexió sobre la llengua

Facilitar la descoberta del funcionament de la llengua 
mitjançant l’acció damunt dels textos i de les frases amb 

operacions del tipus:

1. Observar

2. Reconèixer

3. Classificar

4. Comparar

5. Exemplificar

6. Diagnosticar

7. Interpretar

8. Completar

9. Manipular

10. Reescriure

11. Integrar

12. Produir enunciats

13. Recompondre textos

Observar

Manipular/ Produir

Anna Camps (UAB)
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- Dissenyar activitats que permetin a l’alumne o alumna 
sistematitzar l’ús d’habilitats implicades en l’aprenentatge 
de la gramàtica: segmentar, identificar, comparar, 
substituir o canviar, suprimir o reduir, completar, ampliar, 
compondre i recompondre.

- Afavorir l’observació mitjançant diferents procediments i 
habilitats.

- Acompanyar els continguts que es presenten de molts 
suports visuals.

GREAL Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (UAB).

Orientacions didàctiques
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Competència metalingüística

Capacitat d’emprar la llengua per reflexionar 
sobre l’ús de la llengua

http://i.telegraph.co.uk/

Quina paraula podria 
escriure per no repetir 

“elefant”

http://i.telegraph.co.uk/


“Desencadenar la reflexió metalingüística és 
crucial per ajudar l’alumnat a prendre el 
llenguatge com a objecte d’observació i 

d’anàlisi”.

M. Rosa Gil (2011): “Reflexionar sobre la llengua per aprendre a escriure. Un repte difícil però necessari”. Guix 371 (pàg.26)

M. Rosa Gil



Activitats sobre el 
funcionament de la 

llengua



“Si volem que els alumnes aprenguin coneixements 

ortogràfics i gramaticals i els utilitzin per aprendre a 

escriure i per millorar els seus textos, ens cal incorporar 

preguntes que provoquin la reflexió i encetar diàlegs sobre la 

llengua mentre es realitzen activitats de lectura i escriptura 

reals i funcionals”.

M. Rosa Gil (2011): “Reflexionar sobre la llengua per aprendre a escriure. Un repte difícil però necessari”. Guix 371 (pàg.26)

M. Rosa Gil



Activitat metalingüística

ExplícitaImplícita

Amb llenguatge comú Amb terminologia específica

No verbalitzada Verbalitzada

Anna Camps (UAB)
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M. Rosa Gil (2011): “Reflexionar sobre la llengua per aprendre a escriure. Un repte difícil però necessari”. Guix 371 (pàg.26)



M. Rosa Gil (2011): “Reflexionar sobre la llengua per aprendre a escriure. Un repte difícil però necessari”. Guix 371 (pàg.26)



M. Rosa Gil (2011): “Reflexionar sobre la llengua per aprendre a escriure. Un repte difícil però necessari”. Guix 371 (pàg.26)

Hi ha reflexió metalingüística

Falta, però:

- Coneixement sobre el funcionament de la 
llengua: Les preposicions no tenen paraules

- Metallenguatge: No és una paraula



Escrits dels 
alumnes

Coneixements sobre el 
funcionament de la llengua

Ens interessa assegurar...



http://excursionspg.blogspot.com.es/

- Les pràctiques d’aula afavoreixen l’aplicació de 
coneixements, l’ANADA i la TORNADA?

- Què fer, i com, per a què l’aprenentatge dels continguts del 
funcionament de la llengua RETORNIN a l’escriptura?

Com ho assegurem?

http://excursionspg.blogspot.com.es/


Continguts de la sessió

1. Una paradoxa?

2. Tres nivells de reflexió sobre el funcionament de la llengua

3. Un enigma

4. La feina de l’escola

5. Una activitat bàsica: l’activitat metalingüística

6. Activitats per treballar la gramàtica i l’ortografia

7. Activitats per ampliar el repertori lingüístic

8. Per acabar...



Reptes que se’ls plantegen

- Millorar l’expressió escrita dels alumnes.

- Incrementar el repertori lingüístic en les 

diverses llengües.

- Afavorir l’activitat metalingüística.

- Treballar els continguts del currículum.

- Assegurar la circulació en doble sentit: 

reflexió-aprenentatge.

Activitats de treball gramatical i ortogràfic
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- “Quan ens considerem poc experts en els 
continguts que pretenem treballar amb els 
alumnes, tendim a reproduir els models 
metodològics rebuts”.

- “Se’ns fa difícil repensar el coneixement 
gramatical com un saber viu que permet 
reflexionar sobre la llengua”.

M. Rosa Gil

http://utopolibre.educahistoria.com/


Activitats de gramàtica i 
ortografia

Relacionades  
amb 

pràctiques 
discursives

Sense relació 
amb 

pràctiques 
discursives



“L’activitat metalingüística és un 

procés inherent als processos de 

planificació, textualització i revisió 

dels textos”.

Felipe Zayas

Relacionades amb pràctiques discursives



En les situacions de producció escrita o
de revisió en col·laboració, l'activitat
metalingüística es fa manifesta en el
mateix procés interactiu.

Anna Camps (UAB)
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L’efectivitat augmentarà en pràctiques 
col·laboratives

http://www.grao.com/


1.En la fase de planificació
2.En la fase de textualització
3.En la fase de revisió

Sense relació amb pràctiques discursives

4. Activitats per treballar la gramàtica
5. Activitats per treballar l’ortografia

Recursos que afavoreixen la reflexió 
metalingüística

Relacionades amb pràctiques discursives



http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/accions/llengues/catala/immersio/enrolat/

Activitat: escrivim una recepta per fer encanteris.

CONTEXT: Una bruixa ensenya a fer encanteris a un aprenent.

1. Reflexió gramatical en la fase de planificació

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/accions/llengues/catala/immersio/enrolat/


Donar ordres:

- verbs en imperatiu

- haver de + infinitiu

Connectors de procés

Què necessitarem per escriure el text?

Ús del pronom hi

Lèxic específic

Subordinades temporals

omple, pren, esmicola, aixafa, 

remena, afegeix, pica, bat, talla… 

Primer heu de tirar...

cues de llangardaix, orelles de 

ratolí, ales de mosca...

tros, bocí, pessic, cullerada... 

cassó, bol, safata...

primer, després, a continuació, 

seguidament...

afegiu-hi, poseu-hi...

Abans de posar... talleu-la...

Quan hagi bullit traieu-lo del foc



Un altre exemple de reflexió gramatical en la fase de planificació
(lèxic i estructura)

Mestre:

- Com que la setmana vinent hem d’anar a l’audició de la Cantata al Teatre 
Principal de Valls ho aprofitarem per fer la circular.

- Serà la primera vegada que fem aquest tipus d’escrit, haurem
d’assegurar-nos que ho fem bé perquè ens entenguin i no deixar-nos res 
important.

- L'escriurem junts, però abans parlem-ne:

- Què sabeu de les circulars?
- A qui s’adrecen?
- Heu llegit mai les circulars de l’Escola?
- Quina mena d’informació contenen?
- Se’n fa una per a tothom o una per a cadascú?
- S’escriuen igual que les notes?
- Farem servir les mateixes paraules?
- Com ordenarem la informació? Haurà de tenir parts? Quines?

com estava previst, dimarts vinent, els alumnes del cicle mitjà 

aniran al teatre. Aniran a la Mostra de Teatre de Montblanc a 

veure l’obra “Riquet, el del plomall” que faran els alumnes de 4t de 

l’Escola de Sarral.

Actuen el dimarts dia 23 de febrer a les 3 de la tarda. Hi aniran amb 

autocar i sortiran de l’escola a 2/4 de 3 (han de ser molt puntuals!).

Recordeu que han de portar 2€ per pagar el viatge i també cal que 

portin el berenar i una cantimplora amb aigua (no els poseu 

envasos de vidre).

Si teniu algun dubte, truqueu a l’escola aquesta setmana (972232346).

Cordialment,

La directora

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escola La Baldufa

Camí de la Font, s/n

SANTA CRISTINA DEL CAMÍ

Benvolgudes famílies,

Santa Cristina del Camí, 17 de febrer de 2015



En escriptures col·lectives

Repeticions d’idees:

- Això ja ho hem dit, no cal que ho tornem a dir, oi?

Temps verbals:

- A veure repassem els verbs. Abans hem dit: vam anar, mirem si 
tots els verbs estan en passat.

Precisió lèxica:

- Va dir? De veritat que “ho va dir”? Com ho va dir? Cridant!
Doncs en lloc de “va dir” què seria millor escriure? “Va cridar”.

- Ens entendran totes les famílies si diem AQÜÍFER?

- Podem explicar-ho millor? Hauríem de canviar la frase?

Frases:

- Podríem dir el mateix però en una frase més curta?

- Hi ha “molta serp”, no? Què podríem fer?

- Podríem dir-ho amb dues frases, cal posar-hi un punt.

2. Reflexió gramatical en la fase de textualització



3. Reflexió gramatical en la fase de revisió



Revisió col·lectiva d’un text.
Alumnes de 5è de l’escola Les Comes de Rodonyà
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Què podríem 
millorar en 
aquest text?

Repeteix molt 
el nom del 
nen: PERE.

Hi ha trossos
repetits.

Què vols dir 
quan dius 
trossos?



Activitat metalingüística

ExplícitaImplícita

Amb llenguatge comú Amb terminologia específica

No verbalitzada Verbalitzada

Anna Camps (UAB)
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http://www.grao.com/
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També es podria 
plantejar un treball 
de sistematització 
de text 
conversacional 
(Gènere: diàleg)



Revisions en parella
Activitat de millora de textos sense planificar

Text original

Text millorat

Canvis que hi he fet:

Ara, aquest text, per què és millor?:



De la revisió dels textos a la 
sistematització d’aspectes ortogràfics

Un exemple

- Els alumnes marquen en els seus textos les correccions que han estat 
revisades pel mestre, autònomament o per parelles.

- Horari setmanal fix per reflexionar amb els alumnes sobre les correccions 
de la setmana.

- Demanar-los que dictin les paraules que hagin escrit a les dues ratlles 
inferiors del fulls de treball (les faltes i les errades corregides).

- Seleccionar-ne 10 o 12 procurant incloure’n dels tres tipus de restriccions:

DELIA LERNER. Diari Clarín 29.02.2004

Posicionals Morfològiques Particulars i d’ús freqüent

Tamve Saltaba Mars

Gitarra Petitas Estrus

Tanpoc Daspintar Febra



Adaptat de ANA M. KAUFMAN: “Cómo enseñar, corregir
y evaluar la ortografía de nuestros alumnos... y no morir en el intento”. Lectura y vida, any 26,

núm. 3, setembre de 2005.

A continuació...

Es crea un referent d’aula que reculli el que 
els alumnes han après

PLAFÓ DE REFLEXIÓ ORTOGRÀFICA

Paraules amb regles:

• GUE i GUI han de 
portar una U perquè 
no sonin com gegant o 
girafa.

• La terminació dels 
verbs en passat com: 
menjava, tallava, etc. 
s’escriu amb V.

Setmana de l’1 al 7 de desembre

Paraules sense regles per 
recordar:

• El mes de MARÇ

• L’ ESTRUÇ corre molt

• La Maria té molta
• FEBRE i no vindrà a 

l’escola



Seqüències

Planificació del text Escriptura del text

Revisió

Reescriptura

Treball sistemàtic

Treball sistemàtic
Treball sistemàtic



Activitats de gramàtica i 
ortografia

Relacionades  
amb 

pràctiques 
discursives

Sense relació 
amb 

pràctiques 
discursives



Enfocament general /Orientacions didàctiques

- L’aprenentatge gramatical s’ha de basar en la reflexió
suscitada per la lectura o pels problemes que apareixen a
l’expressió oral i escrita dels alumnes; o en propostes del
mestre.

- Cal dirigir la reflexió cap als mecanismes lingüístics que els
alumnes ja han adquirit i elaborar les nocions gramaticals a
partir de la seva observació.

- S’ha d’acostumar els alumnes a emprar els termes
gramaticals, no a través definicions, sinó com a
denominacions, és a dir, emprar els noms de les categories
gramaticals quan se n’observen les funcions en contextos
concrets.



Relacionades amb pràctiques discursives

1.En la fase de planificació
2.En la fase de textualització
3.En la fase de revisió

Sense relació amb pràctiques discursives

4.Activitats per treballar la gramàtica 
5.Activitats per treballar l’ortografia

Recursos que afavoreixen la reflexió 
metalingüística



Transformacions 

Dictats per modificar 

Ampliació d’enunciats

Valors semàntics dels connectors 

Petites investigacions 

Reescriptures

Activitats de reflexió

Activitats d’aplicació

...

4. Activitats per treballar la gramàtica



Transformar textos

Ja s’ha fet?

No, encara no!

Com ho sabeu?
Perquè hi ha aquestes

paraules!
Quin tipus de paraules són?

Com es diuen?
Què hauria de canviar perquè 
digués el mateix però un cop 

passada la fira?

Fem-ho!

(3r EP, 1r trimestre)



Dictats per modificar

La nena dorm

Cada alumne l’escriu modificada 
(2 CANVIS)

Les nenes no dormen.

El nen està despert.

La nena no s’adorm.

Els nens dormen.

Les nenes no dormien.

Què hi heu 
canviat?



Construir enunciats cada vegada més llargs

La nena dorm.

La nena petita dorm.

La nena petita dorm al seu llitet.

La nena petita dorm al seu llitet de baranes.

La nena més petita dorm al seu llitet de baranes.

La nena més petita, que ja no plora, dorm al seu llitet de 

baranes.



Construir enunciats més complexos que integrin 
diverses informacions

De cada grup de frases fer-ne una de sola.

Tenim un núvol molt gran al damunt del poble.

El núvol és vermellós.

- Tenim un núvol molt gran, que és vermellós, damunt del 

poble.

- Tenim un núvol vermellós molt gran damunt del poble.

A partir d’ANNA CAMPS (1986): La gramàtica a l’escola bàsica entre els 5 i els 10 anys. Algunes 
reflexions i propostes. Barcelona. Editorial Barcanova (pàg. 111)



Relacions lògiques
Adversatives i copulatives

Triar l’adjectiu que va bé per acabar la frase i explicar el

PERQUÈ de la tria

Les meves sabates són velles però...

El Miquel és callat, però...

Aquest patinet és divertit, però...

Els viatges amb avió són ràpids i...

El pa és tou i...

Aquest programa de televisió és divertit i...
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Petites investigacions

“I” amb “hac” o sense?

Mel mató

Després anirem a sopar a ballar. 

vam anar en sortir de l’escola.

Voldria coca també xocolata.

És molt seriós no li agrada fer bromes.

Com ho podríem saber?

Com podríem fer un referent per recordar-ho?



“hem” / em



- Activitats per agilitzar la memòria visual ortogràfica

- Activitats de relació oral/escrit

- Activitats per sistematitzar i automatitzar la norma

5. Activitats per treballar l’ortografia



GABARRÓ, D. (2012). Nova ortografia sense esforç per a docents: Com es poden reduir les faltes 
de l’alumnat fins a un 80% gràcies a la PNL. Lleida: Boira Editorial.

Daniel Gabarró
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Activitats per agilitzar la memòria visual 
ortogràfica

http://www.boiraeditorial.com/cat/libros/dominar-lortografia.html


Altres recursos de memòria visual 
ortogràfica

Referents d’aula
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http://saralasenyodecinque.blogspot.com.es/

http://es.slideshare.net/tabolafi/material-per-penjar-a-laula
http://saralasenyodecinque.blogspot.com.es/
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Imprescindibles a partir de la seva elaboració

Clars i senzills!

Les errades de la setmana
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http://3.bp.blogspot.com/


Altres recursos de memòria visual 
ortogràfica

Llibretes ortogràfiques
personals

http://saralasenyodecinque.blogspot.com.es/
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http://saralasenyodecinque.blogspot.com.es/
http://en.calameo.com/read/0016001717f9270e88906


Aparellar

Discriminar

Completar

Segmentar

Relacionar  

Classificar 

Deduir

Activitats per sistematitzar i 
automatitzar la norma

Per fer dubtar

Identificar 
regularitats
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http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/
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http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/


Dictats

Preparat o preventiu

Per parelles 

Autodictat 

Enregistrat 

Mut

De control 

Memorístics

Dictat preparat o preventiu
(Alexandre Galí)

El més important no serà el dictat sinó 

la preparació, els exercicis 

d’observació i de manipulació previs, i 

la reflexió posterior.
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INICI DE CURS MEITAT DE CURS FINAL DE CURS

Nivell:

Dictats Galí números: Dictats Galí números: Dictats Galí números:

Errades més freqüents: Errades més freqüents: Errades més freqüents:

Anàlisi d’intervals: Anàlisi d’intervals: Anàlisi d’intervals:

Estratègies i actuacions de
millora per posar en 
pràctica:

Estratègies i actuacions de
millora per posar en 
pràctica:

Estratègies i actuacions de
millora per posar en 
pràctica:



Relacionades amb pràctiques discursives

1.En la fase de planificació

2.En la fase de revisió

Sense relació amb pràctiques discursives

3. Activitats per treballar la gramàtica

4. Activitats per treballar l’ortografia

Recursos que afavoreixen la reflexió 
metalingüística





Què corregeix el “corrector”?

Guix Núm. 301. Gener 2004



De cop em vaig fixar que des que havíem entrat al túnel, i
d’això ja feia una colla de minuts, mantenia la mateixa

ra de qu 
ament in

n escoltava 
teressat pel c

a vella. Sense adonar-me’n,
onte, m’havia anat tirant endavant

postu
segur
fins a quedar abocat gairebé damunt el puny del bastó que
repres  
el res

entava 
patller a

el cap d’una s 
mb l’esquena

erp. Em vaig fer enrere fins a tocar
.

Dictat
(Alumnes de sisè)

AAVV. “Qui correg ix el corrector?”. Guix Núm. 301. Gener 2004

Text 
dictat

Quan els
alumnes
escriuen

Propostes del 
corrector Comentari

De D’ Øa No hi detecta l’apòstrof davant consonantl

em

emb em Tria encertada

amb Ø No hi detecta la incoherència sintàctica, 
perquè “amb” és una forma que existeix.

vaig

baix Ø No hi detecta la incoherència sintàctica, 
perquè “baix” és una forma que existeix.

vaix vaig Tria encertada

fixar fixa Ø

e

No hi detecta la perífrasi, perquè només 
corregeix errades a l’interior de la paraula

ficsa fixa Resol la grafia, però no la forma verbal

fisca Sense correcció No hi detecta la incoherència sintàctica, 
perquè és una forma que existeix: una 
“ficsa” és un ormeig de pesca

fixsar fixar Tria encertada

ficsar fixar Tria encertada



Recursos que afavoreixen la reflexió metalingüística

Traductors



Recursos que afavoreixen la reflexió metalingüística

Traducció múltiple



A les àrees lingüístiques

- Proporcionar la terminologia i els 
exponents necessaris per a la reflexió 
metalingüística.

- Fer reflexió metalingüística.

- Conduir petits projectes de recerca 
gramatical associats a l’ús.

- Millorar i enriquir produccions pròpies.

Qui s’ha d’encarregar de la reflexió gramatical?



A la resta d’àrees

- Aturar-se a reflexionar a partir del dubte 
i de l’errada.

- Preveure i ensenyar els aspectes 
gramaticals que seran necessaris per 
construir un discurs determinat.

- Millorar i enriquir produccions pròpies.

Qui s’ha d’encarregar de la reflexió gramatical?



Continguts de la sessió

1. Una paradoxa?

2. Tres nivells de reflexió sobre el funcionament de la llengua

3. Un enigma

4. La feina de l’escola

5. Una activitat bàsica: l’activitat metalingüística

6. Activitats per treballar la gramàtica i l’ortografia

7. Activitats per ampliar el repertori lingüístic

8. Per acabar...



Els cal més inputs de gramàtica implícita:

- Lectures personals i de companys

- Lectures del mestre

- Memorització de textos i d'informacions

- Dictats preparats

- Activitats híbrides (Conferència V)



Oracions de relatiu explicatives

- Representen un procediment habitual per afegir informació.

- Permeten introduir dues idees en una única oració.

- El resultat és un text amb més densitat informativa.

Extret d’M. Ferrer (2011):”Escriure i aprendre coneixements”. Guix 371 (pàg. 29)



Extret d’M. Ferrer (2011):”Escriure i aprendre coneixements”. Guix 371 (pàg. 29)

Activitat 1. Completa el text 

amb la informació sobre el riu 

Xúquer, tal com s’ha fet amb 

el riu Millars.

Activitat 2. Uneix les oracions

per formar definicions, com a

l’exemple.

Activitat 3. Torna a escriure 

el text introduint la 

informació en el lloc

adequat. Has d’evitar les 

repeticions innecessàries, 

utilitzar el pronom relatiu 

QUE i col·locar la informació 

entre comes.

Els rius que naixen fora de les terres valencianes són els

més llargs i cabalosos:

El Millars, que naix a la serra de Gúdar, a Terol. 

El Túria...

El Túria naix a Aragó

• La sang és un líquid roig.

• La sang transporta diverses substàncies per tot el cos.

La sang és un líquid roig que transporta diverses

substàncies per tot el cos.

• Les valls són terrenys situats entre muntanyes.

• Les valls quasi sempre són solcades per un riu.

Les valls...

La sang és un líquid de color roig que transporta diverses 

substàncies per tot el cos. Té dos components: el plasma, 

que és la part líquida, i les cèl·lules sanguínies. Les 

cèl·lules més abundants són els glòbuls rojos. Altres 

cèl·lules són els glòbuls blancs (Coneixement del medi 5. 

Ed. Voramar-Santillana)

Informació que cal introduir:

• El plasma és la part líquida.

• Els glòbuls rojos s’encarreguen de transportar l'oxigen.

• Els glòbuls blancs ens defensen de moltes malalties.



Seleccionar una estructura 
morfosintàctica

Si... no li quedava cap més 
remei que...

Oracions condicionals



Sistematització

Si... no li quedava cap més remei que...

Assegurar-ne la comprensió 

Memoritzar-la

Utilitzar-la en contextos diferents



Orientacions

- Definir la que serà objecte de reflexió i sistematització.

- Presentar l’EMS dins d’un context, en una situació

comunicativa (conte, cançó, poesia, lectura, conversa ...).

- Identificar-la i aïllar-la en el text.

- Donar-ne models i exemples per observar-ne el 

funcionament.

- Practicar-la en exercicis concrets (orals o escrits).

- Fixar l’estructura.

Sistematització d’estructures morfosintàctiques



Estructures MF: orientacions generals

- Relacionar els aspectes sintàctics i morfològics:
les variacions en les estructures de les paraules
es donen dins el valor semàntic de la frase.

- Permetre la identificació de les estructures en
textos diferents i en situacions comunicatives
diverses.

- Potenciar l’ús d’estructures concretes en 
situacions comunicatives diverses.



Qui s’ha d’encarregar d’ampliar el repertori 
lingüístic de l’alumnat?

A totes les àrees s’han d’introduir i treballar 
estructures, i expressions que necessita l’àrea 

(llenguatge acadèmic).

A les àrees de llengua s’han d’introduir i treballar 
estructures i expressions amb activitats de llengua 

oral, de lectura, des de la literatura...



Sistematització

Anàlisi

Reflexió

Per aconseguir ampliar el repertori de lèxic i estructures
morfosintàctiques a l’hora d’escriure autònomament...

cal anar més enllà de la reflexió
Text



Continguts de la sessió

1. Una paradoxa?

2. Tres nivells de reflexió sobre el funcionament de la llengua

3. Un enigma

4. La feina de l’escola

5. Una activitat bàsica: l’activitat metalingüística

6. Activitats per treballar la gramàtica i l’ortografia

7. Activitats per ampliar el repertori lingüístic

8. Per acabar...



Lectures recomanades



Recapitulació: IDEES FORÇA

Perquè la gramàtica 
ajudi a millorar

l’escriptura s’han de 
plantejar activitats 
que combinin ús, 

reflexió i 
sistematització.

Els continguts del 
funcionament de la 
llengua s’han
d’ensenyar de 
manera que els 
alumnes apliquin 
habilitats cognitives 
que impliquin 
reflexió.

Les activitats col·lectives 
d’escriptura són idònies 
perquè l’alumne apliqui 
i doni compte dels 
coneixements 
(declaratius i 
processuals) que té 
sobre la llengua.

Desenvolupar la 
competència 

metalingüística ajuda 
els alumnes a ser 
més autònoms en 

l’aprenentatge.
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Conferència 4
ESCRIPTURA I REFLEXIÓ SOBRE LA LLENGUA.

Un camí de doble sentit

Educació primària: Cicle mitjà i superior

http://www.coventrytelegraph.net/



