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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
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Conferència 6 
Posem-nos d’acord 
Les línies de centre

Educació primària: Cicle mitjà i superior

Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Setembre de 2016

http://www.coventrytelegraph.net/
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Objectius:

- Facilitar la coordinació per a la millora de la

coherència pedagògica en el tractament didàctic 

dels continguts de les sessions anteriors.

- Destacar els aspectes més rellevants sobre els 

quals cal prendre decisions.

- Oferir pistes i camins de coordinació.



Continguts de la sessió

1.Per què cal posar-se d’acord?

2. Què hem d’ensenyar

3.Consideracions per establir una programació de 

centre

4. Didàctica integrada de l’escriptura

5. Com avaluar

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

7. Com elaborar acords de centre

8. Per acabar...
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Perquè millorar la coherència didàctica i avaluativa 
facilita la millora dels resultats dels alumnes.

http://ielesvinyes.net/


7

La coherència pedagògica es revela com 
un dels factors que permeten explicar, 

parcialment, l’èxit acadèmic de 
determinades institucions educatives.

1995

Fa temps que se sap que...



Mateixa zona geogràfica i econòmica 

Diferències de prop de 30 punts (sector econòmic mitjà) 

Diferències de > 16 punts (sector econòmic baix)

La tasca dels mestres pot ser 
MOLT efectiva

Anàlisi de resultats de les proves de Cb





Les diferències de 
puntuació entre els 

centres de complexitat 
alta poden arribar als 

13 punts de la 
competència en 
llengua anglesa



Les diferències de 
puntuació entre els 

centres de complexitat 
alta poden arribar als 

13 punts de la 
competència en 
llengua anglesa



La 
meva 
classe

El meu 
paral·lel

Els meus 
alumnes

El 
meu 
cicle

La meva
etapa

E  
E
E
E

El treball en equip, professional, esdevé imprescindible 
per assolir els resultats desitjats.

La meva
especialitat
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El treball en equip, professional, esdevé imprescindible 
per assolir els resultats desitjats.

El 
meu

El meu cicle
paral·lel

E
E

La meva La meva 
especialitat etapa

Els meus La
alumnes meva

classe

departament
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Les característiques dels ambients professionals 
afavoreixen la millora dels resultats?



Les característiques dels ambients professionals 
afavoreixen la millora dels resultats?

Són eficaços en l’ús dels recursos de
què disposen.

Tenen una línia pedagògica clara i 
una estructura organitzativa 

coherent.

Treballen de manera col·legiada i
amb voluntat d’equip.

Aborden les dificultats i se’n 
plantegen la resolució.

Se centren a donar suport als 
projectes de millora.

Implicació personal en un 
projecte col·lectiu

Reunions pedagògiques

Plans d’acció de millora

Formació i assessorament

Coordinació i optimització

A. Hargreaves i D. Fink.



Sense una estructura sòlida, una escola 
no pot fer front a l’encàrrec de la societat.
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http://www.indutech.co/


Les lleis ens ho encomanen

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació

Article 104. La funció docent
2. Els mestres tenen, entre altres, les funcions següents:

a) Programar d’acord amb el currículum.

h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i la millora 

contínua dels processos d’ensenyament.

j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la 

comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina 

metodològica.



Les lleis ens ho encomanen

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres
educatius.

Article 40
Coordinació docent
1. La coordinació del personal docent d’un centre públic s’ha
d’orientar, en el marc del projecte educatiu, a les finalitats següents:

a)Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s’hi 
imparteixen i adequar-los a les necessitats de l’entorn i context 
sociocultural.
c)Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la seva 
avaluació.
d)Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre, i 
contribuir en la formació permanent del personal docent.
2. L’estructura i funcions de què es doten, als centres, els òrgans 
de coordinació docent estan al servei de l’assoliment, segons
criteris d’eficiència i eficàcia, dels objectius definits en el projecte 
educatiu i quantificats en els seus indicadors de progrés.



Una oportunitat per reflexionar 

conjuntament al voltant dels temes clau de 

la didàctica de l’escriptura.

http://www.elpais.com/

http://www.elpais.com/


Continguts de la sessió

1.Per què cal posar-se d’acord?

2. Què hem d’ensenyar

3.Consideracions per establir una programació de 

centre

4. Didàctica integrada de l’escriptura

5. Com avaluar

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

7. Com elaborar acords de centre

8. Per acabar...



Escriure, per a 
que?

Escriure a raig és 
escriure?

Escriptura i 
reflexió sobre la 

llengua, una camí 
de doble sentit

Ensenyar a 
escriure, una 

responsabilitat  
compartida

Com és un bon
text, a 4t, i a 6è?

Ensenyar i aprendre...

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

DOGC núm. 6900 - 26.6.2015



Situacions 
comunicatives

Gèneres textuals

Com vincular els gèneres a situacions 
comunicatives reals?

Conf. 1: Escriure, per a què?



Ús pràctic Ús científic Ús literari
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Gèneres diversos

Destinatarisdiversos

Propòsits diversos

http://www.xtec.cat/~mmulas/projecte/pagina6.html
http://www.institutfortpius.com/


Algunes de les decisions que caldria prendre...

- Quines situacions comunicatives i quins gèneres per cicle i
nivell.

- Quins criteris emprar per seleccionar-los.

- Com garantir un nivell d’aprofundiment progressiu, i 
coherent, d’ensenyament i d’aprenentatge.
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http://i.telegraph.co.uk/


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 Processes in Writing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, p. 3-30.

Escriure demana un procés

Conf. 2: Escriure a raig és escriure?



Amb relació a la planificació i producció de textos

Quines estratègies

docents?

Quines activitats

per practicar-la?

Quins recursos i 
suports tindran a 

l’abast els 
alumnes?

Algunes de les decisions que caldria 
prendre...

Com integrem les eines digitals en el procés de composició?



Tres passos:

1. Pluja d’idees: es concentren, només, en la informació 

que interessa. Anoten tot allò que els ve al cap en 

relació amb el tema. No tracten els aspectes

gramaticals (ho fan més endavant).

2. Selecció: escullen les idees que els semblen més 

interessants i eliminen les repetides, i les que no són 

necessàries.

3. Organització: organitzen les idees:

. N’uneixen algunes, fent ús de la sintaxi (pronominalitzacions,  

elisions, concordances...)

. Les agrupen per blocs temàtics, per relacions de significat, per

contingut informatiu, etc.

Planificació de textos informatius

Un exemple!



QUI

COM

Quant a la revisió, correcció i millora del textos

QUÈ

QUAN

AMB QUÈ

Algunes de les decisions que caldria prendre...



Prendre decisions

QUÈ?

COM?

QUI?

QUAN?

AMB QUÈ?

Revisions, correccions i  
millores col·lectives

Taules i instruments 
d’autorevisió

Treballs en parella 

Treballs individuals 

Entrevistes



Escriptura col·lectiva, guiada

Revisions i millores col·lectives

Una estratègia/activitat bàsica

Un exemple!



Les propietats textuals són...

Adequació

Coherència

Cohesió

Correcció

DOCENT

ALUMNE

Una bona lupa per valorar els textos

Per “entendre’ls” i per ajudar a millorar-los

- a

Presentació raESCRIC -

Conf. 3: Com és un bon text, a 4t, i a 6è?



Procés de composició

CONTEXTUALITZACIÓ PLANIFICACIÓ TEXTUALITZACIÓ REVISIÓ

Adequació PresentacióCoherència Cohesió Correcció

Propietats textuals

El procés pot facilitar la qualitat dels textos



Algunes de les decisions que caldria prendre...

- Quins continguts de cada propietat es treballaran i 
seran prioritaris?

- Quines propietats es treballaran, particularment, a 
cada fase del procés?

- Quins suports i quines ajudes s’oferiran als alumnes
per assegurar el treball amb les diverses propietats?

Adequació

Coherència 

Cohesió 

Correcció 

Presentació



Cohesió Correcció EdicióAdequació Co herència

Gru

p  

1

Gru

p  

2

Gru

p  

3

Gru

p  

4

Familiaritzar-se amb l’anàlisi completa de 
textos

Tothom hi ha de “veure” el mateix”

Competència discursiva Competència lingüística Presentació



Gramàtica implícita

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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Com facilitar el pas?

Conf. 4: Escriptura i reflexió sobre la llengua, una camí de doble 
sentit!

http://www.grao.com/


CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL 
FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I EL 

SEU APRENENTATGE
GRAMÀTICA I ORTOGRAFIA

EP

Vincular el treball amb els continguts de
funcionament de la llengua a l’escriptura de 

textos.

PRODUCCIÓ DE TEXTOS



Afavorir la utilització de la llengua per 
reflexionar sobre el seu ús

Quina paraula podria 
escriure per no repetir 

“elefant”?

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

Competència metalingüística

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


Activitat metalingüística

ExplícitaImplícita

Amb llenguatge comú Amb terminologia específica

No verbalitzada Verbalitzada
Anna Camps (UAB)
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http://www.grao.com/


Algunes de les decisions que caldria prendre...

- Com s’aprofitarà la gramàtica implícita dels alumnes?

- Com se’ls ajudarà a incrementar, i a millorar, el seu repertori 
lingüístic?

- Com es facilitarà la descoberta de la relació entre el treball 
gramatical i la millora dels seus textos?

- Quines situacions i quines pràctiques permetran desenvolupar 
l’activitat metalingüística?

Ús

Reflexió

Sistematització



És fonamental diferenciar

ORTOGRAFIA NATURAL
(ortografia de base)

ORTOGRAFIA ARBITRÀRIA



Caldrà una seqüència de continguts

Per distingir:

Errades i faltes



Llengua castellana

Medi social

Educació plàstica

Medi Natural

Educació física

Educació per al 

desenvolupament personal i la 

ciutadania

Llengua estrangera 

Primera llengua 

Segona llengua

Català

Música

Matemàtiques

Conf. 5: Ensenyar a escriure, una responsabilitat compartida



* Habilitats cognitivolingüístiques
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Textos multimodals

Textos plurilingües

Textos plurilingües
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Textos socials (Comunicatius)

Textos acadèmics (HCL)*:
- Preguntes i respostes

- Expositius
- Estudi: Resums

Escriptura reflexiva: Prendre apunts

Propostes d’escriptura a les àrees

Textos multimodals

Algunes de les decisions que caldria prendre...

- Com vincular les àrees al desenvolupament de la 
competència escrita?

- Quines activitats d’escriptura acadèmica?

- Quins continguts d’escriptura des de les àrees?

- Com incorporarem la tecnologia digital i els formats 
multimodals a les tasques d’escriptura?



Escriptura creativa des de totes les àrees

Diari
d’un dia a l’abric 

Romaní

Crònica
d’un dia de vaga 

(BCN S.XIX)

Préstec de gèneres i continguts

Queixa 
Deficiències de 
seguretat a la 

xarxa

Diari

d’un dia a l’abric

Romaní

Crònica
d’un dia de vaga 

(BCN S.XIX)

Queixa 
Deficiències de 
seguretat a la 

xarxa

Entrevista
W.A. Mozart

Entrevista
W.A. Mozart



Quines estratègies i quins suports?

Textos narratius

COMPETÈNCIA 12

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

- Generar idees

- Crear a partir d’estructures

- Crear a partir de textos

Textos retòrics
- Aprendre a mirar, a descobrir i a expressar sentiments

- Crear a partir d’estructures

- Crear a partir de textos

Quines estratègies i activitats cal desenvolupar per fomentar el gust
per escriure?

Algunes de les decisions que caldria prendre...



Però, de tot plegat, el més important serà...



https://github.com

1r objectiu

Alumnes
estratègics



Escriptors estratègics capaços de...

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

- Analitzar els paràmetres de les situacions 
d’escriptura i decidir:
- Estratègies i recursos de planificació
- Estratègies i recursos de textualització

- Prendre el text com a objecte de valoració per:
- Detectar dificultats i dèficits
- Diagnosticar causes
- Decidir estratègia de millora

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


«Hem d’ensenyar els escriptors, no 

escriptura; les nostres decisions han de 

ser orientades per “Què pot ajudar

l'escriptor" més que no pas “Què pot 

millorar aquest escrit". Si un text millora, 

però l'escriptor no aprèn res que un altre dia 

l'ajudi amb un altre text, aleshores, la "lliçó" 

ha estat una pèrdua de temps, per a 

tothom».

Lucy McCormick Calkins 
Universitat de Columbia



Continguts de la sessió

1.Per què cal posar-se d’acord?

2. Què hem d’ensenyar

3.Consideracions per establir una programació de 

centre

4. Didàctica integrada de l’escriptura

5. Com avaluar

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

7. Com elaborar acords de centre

8. Per acabar...



- 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.

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



Continguts d’escriptura i àrees 
lingüístiques

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

C. específics L1

C. específics L2

C. específics L3

Català Castellà Llengües 
estrangeres
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Primera conferència

- Gèneres textuals

- Situacions comunicatives

- Criteris de selecció i seqüenciació

- ...

Segona conferència

- Procés de composició textual

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

- Escriptura en suports digitals

Tercera conferència

- Propietats textuals:

- Adequació

- Coherència

- Cohesió

- Correcció

- Presentació

- Revisió, correcció i millora de textos

- Criteris de revisió i avaluació

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

DOGC Núm. 6900 - 26.6.2015

C. Comuns 
Català 
Castellà
Ll. estrangera



tica explícita

mb la gramàtica i l’ortografia

Quarta conferència

- Tres nivells de reflexió sobre el funcionament 

de la llengua

- Gramàtica implícita i gramà

- Activitat metalingüística

- Treball a

- Ampliació del repertori lingüístic

güe
s

Cinquena conferència

- Procés de composició textual

- Escriptura i àrees curriculars

- Els textos dels alumnes; com escriuen?

- Què es demana als alumnes?

- Habilitats cognitives

- Habilitats cognitives + lingüístiques

- Textos i àrees

- Elements curriculars

- Modalitats d’escriptura a les àrees

- Activitats híbrides
- Textos multimodals i plurilin

- Escriptura creativa

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

DOGC Núm. 6900 - 26.6.2015
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C. Comuns 
Català 
Castellà
Ll. estrangera



EI CI CM CS 1r 2n 3r 4t
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Estructures verbals per donar instruccions:

- Persona i nombre: segona persona del singular o del 
plural (agafa un bol… poseu una cullerada de sucre…). 
Diferents possibilitats, segons els diferents graus de 
formalitat entre l'emissor i el receptor, la intenció que es 
persegueix o la situació.

- Imperatiu (fórmula verbal bàsica): Fes..., feu...

- Present d’indicatiu, o futur, en forma impersonal: Es 
fan... S’agafaran...

- Perífrasis verbals:

- Caldre + infinitiu: Cal fer..., caldria fer..., caldrà fer...

- Haver-se de + infinitiu (Perífrasi d’obligació 
impersonal)

- Caldre + subjuntiu: Cal que facis..., cal que feu...

- Haver de + infinitiu (Perífrasi d’obligació personal)
Has de fer..., heu de fer...

- Ser necessari: És necessari fer..., és necessari que
feu...

(L'ús combinat permet intensificar o suavitzar la 
sensació d'imposició o d'ordre de les instruccions.)

- Present de subjuntiu: per formular instruccions en 
forma negativa (no vingueu... No tragueu...)

- No emprar l'infinitiu (posar, treure, afegir...)

Continguts específicsUn exemple!



EI CI CM CS ESO

Coherència metodològica

- Qui inicia...?

- Com assegurar la coherència en el 

tractament dels gèneres?

- Com es transferirà?

- Com rendibilitzar el treball amb les

diverses llengües?

- Com assegurar la transferència del 

que és comú d’una llengua a una 

altra?:

- Activació de coneixement previs

- Reflexió metalingüística

- Eines i instruments (p.e., bases 

d’orientació)

- Aplicació en una altra llengua



Els continguts comuns ho són de TOTES les àrees
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Continguts comuns

Propis dels gèneres de cada àrea

Continguts específics

Llengua castellana

Educació per al 
desenvolupament 

personal i la 
ciutadania

Llengua estrangera  
Primera llengua 
Segona llengua

Medi natural

Medi social i
cultural

Educació plàstica
Català

Educació física

Música

Matemàtiques



Programació de centre
(Integració dels acords de cada temàtica)

Conferència I

Conferència II

Conferència IIIConferència IV

Conferència V



Felipe Zayas

Si l’objecte d’ensenyament i aprenentatge a l’àrea de llengua 
són les habilitats lingüístiques-comunicatives, aquestes han 
de servir d’eix per concretar i seqüenciar els continguts. Però 
les destreses discursives no es poden concebre 
desvinculades de la diversitat del discurs: són les diverses 
pràctiques comunicatives les que proporcionen el criteri per a 
l’ordenació seqüencial dels continguts del currículum i per a 
la progressió dels aprenentatges.

Programar a partir de gèneres

Zayas, F. (1997): “Las prácticas discursivas como eje para secuenciar…”, en Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 11



EI CI CM CS ESO

Programar a partir de gèneres

Nivell d’aprofundiment progressiu, i coherent, d’aprenentatge
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Nivell Funció Tipus Gènere textual Situacions comunicatives

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t

Decisions que caldria prendre...
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Gènere  
textual

Situació 
comunicativa

Freqüència Àrea EI CI CM CS

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

Funcions

Freqüència: Diària/ setmanal/ quinzenal/ mensual/ trimestral

Nivell d’aprofundiment: Iniciació / Ampliació /Consolidació /Manteniment

Gèneres textuals per cicles
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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

Un exemple!



Taules de gèneres

Programació de gèneres textuals

Cicle i nivell

Gènere textual:

Situacions comunicatives que el justificaran i hi donaran sentit (Propòsit/destinatari/emissor):

Àrea o àrees en què es treballarà

Modalitat d’escriptura

Escriptura 
memoritzada

Reescriptura Transformació Parella Col·lectiva  
guiada

Modelatge Individual 
guiada (BO)

Llibreta 
personal

Desenvolupament competencial

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

Estratègies docents: 
Suports:
Materials:  
Activitats:

Estratègies docents: 
Suports:
Materials:  
Activitats:

Estratègies docents: 
Suports:
Materials:  
Activitats:



Medi social

Educació plàstica

Medi natural

Educació física

Educació per al 

desenvolupament personal 

i la ciutadania

Llengua estrangera 

Primera llengua 

Segona llengua

Català

Música

Llengua castellana

Matemàtiques

Temps a totes les àrees

Com implicar-hi tot el claustre



Modalitats d’escriptura a les àrees
Parvulari Cicle

inicial

Cicle

mitjà

Cicle

superior Àrea

Freqüència

D S Q M

Textos socials

(comunicatius)

Textos acadèmics

Expositius

Resums

Escriptura reflexiva

Textos intermediaris

Textos multimodals

Textos plurilingües

Activitats híbrides

D: Diària / S: Setmanal / Q: Quinzenal/ M: Mensual

Com i quan s’escriurà a les àrees



Continguts de la sessió

1.Per què cal posar-se d’acord?

2. Què hem d’ensenyar

3.Consideracions per establir una programació de

centre

4. Didàctica integrada de l’escriptura

5. Com avaluar

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

7. Com elaborar acords de centre

8. Per acabar...



Triple justificació

- Curricular: majoria de continguts relacionats amb 
la competència escrita són comuns.

- Mateix subjecte de l’aprenentatge (l’alumne).

- Necessitat de facilitar la transferència dels 
aprenentatges.

Aprenentatges que podrien ser transferibles
- L’adequació dels textos al context d’enunciació
- Procediments de coherència global dels textos
- Procediments de cohesió dels enunciats
- La llengua com a sistema (conceptual)
- Actituds sobre l’escriptura



Acords per ajudar els alumnes a gestionar 
i regular l’escriptura

- Quins models es posaran a l’abast dels alumnes? Productes, 
subproductes (esborranys) i models de procés 
(modelatges).

- Com es facilitarà la discussió i l’anàlisi de textos model, de 
subproductes i de textos dels alumnes?

- Quines ajudes es promourà que els alumnes es donin entre 
ells a l’hora d’escriure?

- Quines ajudes oferirà el mestre als alumnes, abans i durant
el procés de composició textual?

- Quines pautes i registres d’observació es posaran a l’abast 
dels alumnes amb l’objectiu de fer-los conscients de com 
estan aprenent?



Metacognició

Imprescindible la transferència interlingüística
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Transferència lingüística

(Conceptes, terminologia, estratègies, recursos, etc.)
https://educationendowmentfoundation.org.uk

Coordinació de llengües



Activitats indispensables

- Les que faciliten concentrar-se en un aspecte del 
procés d’escriptura: escriptura memoritzada.

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

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

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



Continguts de la sessió

1.Per què cal posar-se d’acord?

2. Què hem d’ensenyar

3.Consideracions per establir una programació de

centre

4. Didàctica integrada de l’escriptura

5. Com avaluar

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

7. Com elaborar acords de centre

8. Per acabar...



Els joves han de ser educats en estratègies que 

els ajudin a assumir el control del seu propi 

aprenentatge i a descobrir que només el poden 

desenvolupar si tenen capacitat per avaluar-lo.



Aprendre a avaluar-se és una de les 
condicions bàsiques per aprendre

- No té sentit esperar que els alumnes facin les coses bé a la 

primera encara que se’ls hagi ensenyat a fer-les bé.

- El veritable problema didàctic no és com explicar millor, 

dissenyar una bona activitat o escollir textos adequats.

- La clau de l'aprenentatge serà com ajudar cada alumne

perquè sigui capaç de regular les dificultats amb què es

trobi i realitzar les tasques necessàries per superar-les.

Neus Sanmartí / Valls 2015

Neus Sanmartí



Avaluació de la competència escrita

Dues mirades, dos referents...

i diversos protagonistes



Referents
Què avaluar?



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

DOGC núm. 6900 - 26.6.2015

Criteris d’avaluació de l’escriptura

1. criteri

Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis 
Catalans (2a edició)
Norma per a jutjar una cosa. Judici, discerniment. [...]

1r Referent



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/C 

ompetencies_basiques/competencies_llengua_primaria.pdf

2n Referent

Competències

Orientacions per a 
l’avaluació de les 

competències

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


Mirades



Dues mirades:

L’escrit com a producte
Què ha estat capaç de fer?

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

DOGC núm. 6900 - 26.6.2015
Adequació 

Coherència 

Cohesió 

Correcció 

Presentació

L’escrit com a procés
Què ha fet i com ho ha fet per arribar-hi?
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Escriptura personal, contextualitzada

Són indicadors del “seu” coneixement!

?

Amb quins textos?



Protagonistes



www.fje.edu

Protagonistes: Qui avalua
Parlar i reflexionar sobre l’escrit

La interacció facilita la valoració dels escrits i de les estratègies aplicades

Autoavaluació

Coavaluació  
simultània

Coavaluació  
diferida

Avaluació 
col·lectiva

L’avaluació compartida facilita la reflexió metacognitiva

http://www.fje.edu/


El resum estarà ben fet si...

- Hi apareixen les idees més importants.

- No hi ha repeticions, ni informacions poc rellevants.

- Has agrupat més d’una idea en una sola frase.

- Has utilitzat paraules que puguin englobar conceptes
diferents dins d’una categoria: aliments, hàbitat, vegetals,
catàstrofe natural, etc.

Compartir els objectius d’aprenentatge permet 
implicar-los en l’escriptura i en l’avaluació.

Elaboració d’un resum a partir de la lectura d’un text



Referent: competència núm. 8 

Mirada: avaluació de procés 

Protagonista: alumne

Organització de les idees

- Començo fent una pluja d’idees

- Conec maneres per ampliar les idees abans de començar

- Organitzo les idees com hem acordat

Planificació del text escrit

- Faig un guió a partir del mapa d’idees

- Sé fer un pla de treball per escriure el text
-Penso en la forma i l’extensió 

Estructura del text

- Poso el motiu que ha provocat el text

- Tinc present l’ordre de les idees que he seleccionat

- Tinc en compte l’acabament amb una idea que ho resumeixi tot

-Recordo a posar la meva opinió 

Actitud davant la planificació del text

- Trobo interessant planificar el text

- La planificació em facilita començar l’escrit

Autoavaluació del procés de
planificació d’un text expositiu

Exemple!



- T’ho has passat bé escrivint el text?

- T’ha costat molt o poc fer-lo?

- Què és el que t’ha costat més a l’hora de fer el text?

- T’ha costat decidir com volies començar?

- Com ho has decidit?

- Quins passos has seguit per escriure el text?

- Què creus que t’hauria ajudat a fer-lo millor?

- Com t’ha influït saber que l’hauries de llegir en veu alta 
davant de tothom?

- Si ara el tornessis a fer, seguiries el mateixos passos?

RIBAS SEIX, T. (1997): L’avaluació formativa en l’àrea de llengua. BCN. Ed. Graó

Referent: orientacions per a l’avaluació 

Mirada: avaluació de l’actitud i el procés 

Protagonista: mestre

Exemple!



ADEQUACIÓ (1,5  punts)

- El propòsit i l’objectiu del text

són clars (descriu bé?)

- El vocabulari és apropiat al tema 

i al tipus de text

- El vocabulari és apropiat al receptor

COHERÈNCIA (2,5 punts)

- Es descriuen bé totes les parts

- La descripció segueix un ordre (del 

general al concret)

- Està ben organitzat per paràgrafs 

(suficients?)

COHESIÓ (3 punts)

- Les frases estan ben construïdes

- Les frases estan ben connectades

- Hi ha connectors que orienten la mirada?

- Estan ben utilitzats?

- No hi ha repeticions

- La puntuació és adient

CORRECCIÓ O NORMATIVA (2 punts)
- Hi ha concordança de gènere i nombre
- El lèxic és ric i variat (adjectivació i 

comparació)
- Les faltes ortogràfiques s’ajusten a la 

programació del centre

PRESENTACIÓ (1 punt)
- Bona lletra
- Línies rectes i marges ben definits
- Text polit, en general
- El títol destaca
- Els mots estan ben separats

Descripció d’una imatge (CM)

Exemple!

Barems
Referent: criteris d’avaluació 

Mirada: avaluació de producte 

Protagonistes: alumne/mestre



EXPRESSIÓ ESCRITA

Taula d’observació de l’alumne/a:

1 2 3 4
Propietats del text
Adequació:

S’ajusta al propòsit comunicatiu del text (context,
emissor, receptor, i canal)

Coherència:
Les idees  desenvolupades són coherents i  es
segueix amb facilitat el fil conductor : dins del 
paràgraf
Les  idees  desenvolupades són coherents  i  es
segueix amb facilitat el fil conductor : entre 
paràgrafs
Cohesió :

Puntua correctament
Fa servir correctament nexes d’unió
Lèxic :

Té riquesa, variació i precisió lèxiques
Empra recursos lèxics variats (metàfores, sinònims,
comparacions, estil directe i indirecte,…)

Ortografia:
Té assolida l’ortografia natural
Aplica les normes d'ortografia convencional
treballades

Gramàtica:
S’ajusta al nivell especificat al currículum en els aspectes següents:
Ús de diferents tipus de noms i adjectius
Ús del verb
Ús de pronoms
Ús de connectors
Ús de diferents tipus de frases
Estilística:

Fa textos creatius i imaginatius
Presentació:
Té un bon domini del traç
És polit en la presentació
Distribueix l’espai correctament
Utilitza la tipografia adient (títols, subratllats,…).

Processos de producció
Analitza la situació comunicativa
Utilitza estratègies per planificar el text (fa un
llistat, un esquema, una representació mental...)

Revisa el text mentre l’escriu
Revisa el text després d’escriure’l
Actituds
S’esforça per escriure bé

Marcar amb una X el requadre que correspongui:
1 (gairebé mai); 2 (alguna vegada); 3 (sovint); 4 (sempre).

Referent: criteris d’avaluació 

Mirada: avaluació de producte 

Protagonista: mestre

Exemple!



http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/

Les rúbriques

Exemple: instrument d’avaluació

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/


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/C 
ompetencies_basiques/competencies_llengua_primaria.pdf

1. Els gèneres textuals

3.El procés d’escriptura
d’un text

2. Les propietats dels
text

Rúbriques

Referent: criteris d’avaluació

Mirada: avaluació de producte /avaluació de procés

Protagonistes: mestre /alumne/ companys

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


Continguts de la sessió

1.Per què cal posar-se d’acord?

2. Què hem d’ensenyar

3.Consideracions per establir una programació de

centre

4. Didàctica integrada de l’escriptura

5. Com avaluar

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

7. Com elaborar acords de centre

8. Per acabar...



Què diu la recerca sobre com 
s’ensenya a escriure?

- En general, un escrit per setmana.

- Limitació d’espai (una pàgina).

- Propostes derivades dels llibres de text.

- Poca atenció a la preparació i al desenvolupament de

l’escrit.

- Nombre important de correccions (frustració).

- Poc criteri dels alumnes per valorar els seus textos.

- Objecte preferent de correcció: aspectes formals.

Milian, M. (2011): “La composició escrita. Com ensenyem a escriure i com n’aprenen els alumnes”.
Articles de didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 54, abril 2011.
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Temps per ensenyar i aprendre a escriure



Les nostres dades mostren que els 
alumnes necessiten per escriure un mínim 
de 4 dies a la setmana per percebre canvis 
apreciables en la qualitat de la seva 
escriptura.

Professor de la Universitat de New 
Hampshire
Director del Writing Process Laboratory

Donald H Graves
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Lucy McCormick Calkins Professora de l’Escola de Mestres de la
Universitat de Columbia

Hem d'ensenyar a escriure a cada infant. 
Cada dia i a tots els cursos. Els alumnes 
necessiten entre 50 i 60 minuts al dia per 

escriure i rebre instrucció d’escriptura.

Temps per ensenyar i aprendre a escriure

http://www.heinemann.com/authors/998.aspx
http://readingyear.blogspot.com.es/
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Recomanació 1: Assegurar un temps diari d’escriptura

Com dur-ho a terme:

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

a escriure, començant a primer grau:

- Un mínim de 30’ dedicats a ensenyar estratègies d’escriptura,

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

- Els 30’ restants són per escriptura autònoma.

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

lingüístiques. També s’ha d’ensenyar a escriure els textos 

de les àrees.



Programació del temps setmanal d’escriptura

Cicle i nivell:

Dies de la setmana Franja horària

Activitats dels alumnes i freqüència

Escriptura 
memoritzada

Reescriptura Transformació  
de textos

Revisió i 
millora de  

textos
Escriptura lliure

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

Parella

Col·lectiva

Activitats del mestre i freqüència

Minilliçons Entrevistes
personals

Escriptura 
col·lectiva  

guiada

Revisions i 
millores 

col·lectives

Modelatge



http://www.thebeantowntales.com/

http://www.busyteacherscafe.com/literacy/writing_workshop.html

Temps i tallers d’escriptura

http://www.thebeantowntales.com/
http://www.busyteacherscafe.com/literacy/writing_workshop.html


Racons d’escriptura



Horaris d’escriptura
EI:

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

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

-2 hores setmanals de temps d’escriptura lliure.

Cicle inicial:

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

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

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

Cicle mitjà:

Català:

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

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

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

Castellà:

-1 hora d’escriptura per parelles, individual.

A Cicle Superior:

Català:

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

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

Castellà:

-1 hora d’escriptura per parelles, individual.

Escola Les Comes de Rodonyà

Un exemple:



Tallers de creació literària de 1r a 6è

Llibreta personal de textos

Colla Mitjans (1r i 2n EP):

- Setmanalment sessions d’una hora i mitja

- Tres agrupaments homogenis

- 5 textos per trimestre

- 2 Tipus de text diferents /3 sessions per gènere

- 3 Textos lliures (1 per sessió)

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

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

- Agrupaments heterogenis

- 3 Tipus de text diferents / 2 o 3 sessions per gènere

- 3 Textos lliures

- a les diferents àrees apliquem les bases de la llengua escrita en 
allò que produïm.

Escola Nostra Llar de Sabadell

Un exemple:



Acords sobre com treballar...

- Dimensió sociocultural de l’escriptura.

- Activitats a desenvolupar per fomentar
l’escriptura: certàmens, concursos, intercanvis...

- Usos i grau de domini de processadors, de 
tipografia, de tractament d’imatges i d’edició 
digital.

- Aspectes ètics i legals de l’escriptura a les xarxes 
socials i a la xarxa.



Visibilització de l’escriptura

CS: Equip de redactors de la revista

http://csorlandai.blogspot.com.es/2014/02/editorial-de-la-ploma-de-lorlandai.html

Escola Orlandai de BCN

http://csorlandai.blogspot.com.es/2014/02/editorial-de-la-ploma-de-lorlandai.html


-EQC-

Competència 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals

i publicacions digitals.

Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i 

entorns virtuals de treball col·laboratiu, comunicacions 

interpersonals virtuals i publicacions digitals.

Competència 10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable 

en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de 

seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.
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https://orientacionsanvicente.files.wordpress.com
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Poden fer molt de mal, i els en poden fer

http://estudiacurso.com/


Continguts de la sessió

1.Per què cal posar-se d’acord?

2. Què hem d’ensenyar

3.Consideracions per establir una programació de

centre

4. Didàctica integrada de l’escriptura

5. Com avaluar

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

7. Com elaborar acords de centre

8. Per acabar...



Línies d’escola: Somni o malson?

“El grup és per als humans, a 

la vegada, una necessitat 

primària i una

amenaça primària”

DidierAnzieu
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http://pmcdn.priceminister.com/


Reflexió  

d’equip

Reflexió personal

Reflexió personal

Reflexió personal
Reflexió personal

Reflexió personalReflexió personal

Reflexió personal Reflexió personal

Reflexió personal

Reflexió personal
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Resultats proves externes



Què passa a les aules?

- Hi ha temps dedicat específicament a l’escriptura?

- Amb quins propòsits s'utilitza l’escriptura?

- Qui són els destinataris dels textos dels alumnes?

- Quina atenció es dóna al procés de composició d’un text?

- Què es valora en els productes finals?

- Els alumnes participen en la revisió i millora dels seus 

textos?

A partir de : Marta Milian Guix núm. 200

Guix p.108:



https://educationendowme

On són?

D i a g n o s i

Aprendre a
escriure

Escriure per 
aprendre

Escriure per
crear

Cal concretar-ho més



Escriure, per a 
què?

Escriure a raig és
escriure?

Escriptura i 
reflexió sobre la 

llengua, una camí 
de doble sentit!

Ensenyar a 
escriure, una 

responsabilitat  
compartida

Com és un bon
text, a 4t, i a 6è?

On som?

D i a g n o s i
I n d i v i d u a l i d e c e n t r e



Reflexió i diagnosi

x6

x6

Recapitulació: idees força



Eines diagnosi

Metodologies d’aprenentatge de 
coneixements lingüístics



Valoració dels resultats

Diagnosi + Conclusions



L’urgentoL’important

Què pesarà més?

Combinar dos criteris bàsics



Resultat de la diagnosi i la ponderació

Aspectes ben tractats

Aspectes que caldria 
millorar

Aspectes que caldria 
introduir

Tasques a curt termini (un trimestre) 

Tasques a mitjà termini (un curs) 

Tasques a llarg termini (dos cursos)



PROGRAMACIÓ GENERAL 

ANUAL

Curs 2016-2017

ESCOLA

Municipi

Objectius i tasques a curt termini
(un trimestre)

Objectius i tasques a mitjà 
termini (un curs)

Objectius i tasques a llarg termini 
(dos cursos)

Concreció de línies de centre 

Línia de treball:

Objectius:
-
-

Actuacions Responsables Recursos Procediment
de treball

Temporització Indicadors
d’assoliment



Incloure les actuacions a les sessions previstes de treball intern

Cicle inicial
Reunió de cicle: 12 de desembre de 2015
Aula 4t B: 2/4 d’1 a 2/4 de 2

ORDRE DEL DIA:
 Presentació mestres substituts
 Reflexió sobre l’ús del WhatsApp
 L’escriptura a les àrees (2a sessió)
 Torn obert de paraula

El coordinador del cicle:



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

Caldria que figuressin a les actes d’aquests òrgans
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Didàctica de l’escriptura:
CAPSA 1: Situacions comunicatives i gèneres textuals

Carpeta 1.1:

- Document (1 n): Peus de fotografia / notícies i cròniques

- Document (1 z): Gèneres per cicles i nivell d’aprofundiment

Es concretarà el Projecte Educatiu de Centre en 
relació amb la didàctica de l’escriptura

Escriptura analògica

Escriptura digital

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


Continguts de la sessió

1.Per què cal posar-se d’acord?

2.Sobre què cal posar-se d’acord?

1. Què hem d’ensenyar

2.2. Didàctica integrada de l’escriptura

2.3 Com avaluar

3.Consideracions per establir una programació de centre

4.L’organització de l’escriptura en un centre educatiu

5.Com elaborar acords de centre

6.Per acabar...



Recapitulació: IDEES FORÇA



Lectures recomanades

Plans de lectura i 
escriptura de centre

Treball en equip del 
professorat

Avaluar per aprendre
Avaluar formativa en 

l’àrea de llengua

Joan Bonals Neus Sanmartí Teresa Ribas (coord.)














