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1. Competència lingüística: l’expressió escrita

2. Ensenyar a escriure en totes les matèries

3. El procés de composició escrita

4. Escriptura i reflexió sobre la llengua

5. Escriptura creativa. La literatura com a model

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



Conferència 2
ENSENYAR A ESCRIURE EN TOTES LES MATÈRIES

Escriure per aprendre

Educació secundària obligatòria

Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Març de 2016



Continguts

1. El treball integrat de llengua i continguts.

2. El llenguatge propi de cada disciplina.

3. Per què hem d’ensenyar a escriure? La 

importància d’escriure per aprendre

4. Ensenyar a escriure en totes les matèries.

5. Com fer-ho?

6. Gèneres multimodals i plurilingües. Nous temps, 

nous gèneres, nous suports.

7. Per acabar...



La llengua als àmbits no 
lingüístics...

per què?, per a què?

Reflexions per al punt de partida

La llengua és important a la 
meva matèria?

Els alumnes necessiten la 
llengua per tenir èxit en la 

meva matèria?



La llengua als àmbits 
no lingüístics, per què, 

per a què?

La llengua és
important a la
meva matèria?

Els alumnes necessiten
la llengua per tenir èxit
en la meva matèria?

Quina presència tenen 
les habilitats 

comunicatives en la 
meva matèria?

I quan faig 
escriure?

Quan les 
necessito?





Què tenen en comú 
totes aquestes 

activitats?

Quines competències 
requereixen per part 

de l’estudiant?

Quan, on i com adquireix 
l’alumne aquestes 

competències?



Cal plantejar-se aquestes preguntes perquè...

El llenguatge és l’instrument 
mediador de l’aprenentatge per 

excel·lència.

Cada disciplina té el seu propi llenguatge.

La finalitat no és aprendre ‘llengua’ a les classes de
les altres matèries, sinó utilitzar-la per aprendre
els coneixements propis d’aquestes matèries.



LLENGUA CONTINGUTS

La relació entre la llengua i els continguts: 
un win-win
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LLENGUA CONTINGUTS

La llengua és l’eina 
indispensable per 
a la comprensió i 
l’aprenentatge de 

la matèria

Les matèries són 
contextos òptims 
i reals, tant d’ús 

com de 
desenvolupament 
de la competència 

comunicativa

La relació entre la llengua i els continguts: 
un win-win
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LLENGUA CONTINGUTS

Les matèries són 
contextos òptims i reals, 

tant d’ús com de 
desenvolupament de la 

competència 
comunicativa

L’escriptura és objecte i 
contingut en totes les 

matèries

La llengua és l’eina 
indispensable per a la 

comprensió i 
l’aprenentatge de la 

matèria

Aprendre una matèria 
implica aprendre a llegir 
i escriure els textos que 

li són propis

La relació entre la llengua i els continguts: 
un win-win



Com en una infusió, el te (la llengua) no es pot distingir 
de l’aigua (temàtica disciplinària) amb la qual es mescla.

CESIRE Àmbit lingüístic



Continguts

1. El treball integrat de llengua i continguts.

2. El llenguatge propi de cada disciplina.

3. Per què hem d’ensenyar a escriure? La 

importància d’escriure per aprendre

4. Ensenyar a escriure en totes les matèries.

5. Com fer-ho?

6. Gèneres multimodals i plurilingües. Nous temps, 

nous gèneres, nous suports.

7. Per acabar...



Tenir en compte l’ortografia és treballar la 
llengua a la nostra matèria?



“Descriu aquesta muntanya”

Trobaríem descrita aquesta 
muntanya de la mateixa 
manera:

En un manual de geografia?

En un text literari?

En un llibre de ciències 
naturals?

En una ressenya d’escalada?

Demanarem a l’alumne 
que la descrigui de la 
mateixa manera a classe 
de…

…geografia?

… literatura?

…ciències naturals?

… educació física?

Cada disciplina té el seu 
propi patró lingüístic.



Cada disciplina té el seu
propi patró lingüístic.

Aprendre una matèria implica aprendre a llegir i 
escriure els textos que li són propis.

L’alumne s’acostumarà a pensar d’una manera 
científica si té el patró lingüístic corresponent.



Però...

... i els continguts?

Els continguts són la matèria bàsica de les disciplines.



REALITAT OBSERVABLE

Fenòmens  
Fets
EsdevenimentsPATRÓ 

TEMÀTIC

INTERPRETACIÓ CIENTÍFICA

MODEL TEÒRIC

Les ciències són “idees sobre el món”
i aquestes idees estan estructurades formant teories.

Neus Sanmartí

Xarxa de 
conceptes 
interrelacionats



El científic és un “pensador humà” que
treballa per conèixer el món i actuar-hi amb 
eficàcia, elaborant models teòrics, buscant la 
manera de justificar-los i inventant, si cal, els 
llenguatges necessaris per concretar-los i 
donar-los a conèixer.

Neus Sanmartí

El científic és un “pensador humà” que 
treballa per conèixer el món i actuar-hi amb 
eficàcia, elaborant models teòrics, buscant la 
manera de justificar-los i inventant, si cal, els 
llenguatges necessaris per concretar-los i 
donar-los a conèixer.

Neus Sanmartí



Aprendre una matèria és aprendre 
ambdós patrons alhora

El patró temàtic es 
nodreix de conceptes 
que s’estructuren en 

models teòrics.

Aquests conceptes es 
desenvolupen en el 
llenguatge propi de 

cada matèria: el patró 
lingüístic.

Comprendre un concepte 
és saber-lo explicar.

Per aprendre els continguts d’una matèria ens hem 
d’apropiar del seu patró temàtic i del patró lingüístic.

Ambdós patrons s’aprenen alhora.



Jay L. Lemke 
University of Michigan

Ensenyar ciència és també ensenyar a parlar, llegir 
i escriure de ciència en l’idioma que li és propi.
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Aprendre a escriure és aprendre a pensar

http://pedagogiayrevolucion.blogspot.com.es/


Escriure ajuda a estructurar el propi pensament

i a reflexionar-hi.

Formulació  
oral

Formulació  
escrita

Reflexió

Quan traslladem les idees de la llengua oral a la 
llengua escrita, les estem fent evolucionar.

Pensar

Expressar

Aprendre a escriure és aprendre a pensar



Aprendre no és 
memoritzar un text i 

reproduir-lo.

Escrivint l’alumne pot :

organitzar el seu coneixement de manera més complexa,

connectar la informació amb el que ja sap.

Escrivint, l’alumne s’apropia en profunditat 
dels continguts de la matèria.

Ara bé...
Escriu tot el que 

sàpigues 
sobre…



Comunicar Convèncer Aplicar

Escriure textos especialitzats obre 
perspectives professionalitzadores

Introduïm formats i gèneres propis de la 
disciplina.



...perquè aprendre a 
escriure és aprendre a 

pensar.

...perquè, escrivint, 
l’alumne s’apropia dels 

continguts de la matèria.

...perquè escriure textos propis 
de la disciplina científica obre 
perspectives acadèmiques i 

professionals a l’alumne.

Per tant, ensenyem a escriure...



Continguts

1. El treball integrat de llengua i continguts.

2. El llenguatge propi de cada disciplina.

3. Per què hem d’ensenyar a escriure? La 
importància d’escriure per aprendre

4. Ensenyar a escriure en totes les matèries.

5. Com fer-ho?

6. Gèneres multimodals i plurilingües. Nous 
temps, nous gèneres, nous suports.

7. Per acabar...



Què cal treballar en les matèries?

Estructura del 
text

LÈXIC ESPECÍFIC

HABILITATS 
COGNITIVO-

LINGÜÍSTIQUES

GÈNERES 
TEXTUALS

Connectors



Els aprenentatges demanen habilitats cognitives 
que cal estimular.

És important adquirir habilitats lingüístiques 
per expressar el coneixement.

Pensar

Expressar

HABILITATS COGNITIVOLINGÜÍSTIQUES

Les habilitats cognitives activen
habilitats cognitivolingüístiques diferents

segons el tipus de text amb què s’expressarà el coneixement.

Habilitats cognitivolingüístiques



J. Jorba; A. Prat i I. Gómez (coord.) (1998): Parlar i escriure per aprendre. Barcelona: ICE de la UAB.



CIÈNCIES NATURALS CIÈNCIES SOCIALS

DESCRIURE
Comporta parlar sobre com és o com passa 
alguna cosa. Possibilita “dibuixar” l’escenari 
a partir del qual es genera el procés de 
modelització.

Explicita quins són els elements que 
caracteritzen un fet o fenomen social.

EXPLICAR,  
EXPOSAR

Implica establir relacions entre fets en 
l’espai i el temps, i entre aquests i les idees.

Exposa quines són les causes i les 
conseqüències per fer més comprensibles 
els fets, fenòmens o situacions.

ARGUMENTAR
Promou discutir la rellevància del model 
utilitzat per interpretar els fenòmens, amb 
la finalitat de convèncer.

Tracta de fer valer la pròpia interpretació 
sobre un problema social mitjançant 
arguments forts, adequats i suficients amb 
la finalitat de modificar l’estat d’opinió 
d’altres.

JUSTIFICAR Comporta relacionar els fets o evidències 
identificades amb el model teòric que es 
construeix, de manera que la justificació del 
fet estigui ben organitzada.

Aporta les raons i explicacions de les 
ciències socials a la interpretació d’un fet o 
d’un fenomen.

Font: Departament d’Ensenyament. (2009). Àmbit de llengües a l’ESO. Orientacions per al desplegament del currículum.

Habilitats cognitivolingüístiques





Gèneres textuals

Ensenyar a identificar, comprendre i escriure 
textos de la matèria



DESCRIPCIÓ 

NARRACIÓ 

EXPOSICIÓ 

ARGUMENTACIÓ  

INSTRUCCIÓ

Comentari de: gràfics, mapes, 

estadístiques, fotografies...

Notícia, crònica històrica, 

biografia, informe 

d’experiment...

Definició enciclopèdica, 

presentació oral, article 

científic, resposta d’examen...

Assaig, article d’opinió, debat...

Base d’orientació, instruccions 

de muntatge, protocol de 

laboratori...

Gèneres textuals



Una tipologia freqüent a l’aula: el text expositiu

Ciències de la naturalesa, 1r ESO

Tecnologia, 3r ESO

Ciències socials, 2n ESO



Característiques bàsiques del text expositiu

• Funció: informar
• Esquema bàsic: introducció – desenvolupament –

conclusió
• Claredat i objectivitat
• Oracions subordinades
• Importància dels connectors
• Organització lògica i jeràrquica 

de les idees
• Ús de lèxic especialitzat
• Gràfics, esquemes i dibuixos de suport
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Explicar alguna cosa és

haver arribat a entendre-la de tal manera 

que un sigui capaç de fer que un altre

ho entengui.

Marx W. Wartofski (Universitat de Boston)

Explicar alguna cosa és

haver arribat a entendre-la de tal manera 

que un sigui capaç de fer que un altre

ho entengui.

Marx W. Wartofski (Universitat de Boston)

Escriure un text expositiu 
té molta dificultat

http://recursos.march.es/


Dificultats dels alumnes
a l’hora d’escriure textos expositius

Nivell de coneixements previ

• Temàtic: Què sé d’aquest tema?

• Lingüístic: Què sé d’aquesta mena de text?

Caldrà assegurar-los abans d’escriure amb:

Vídeos

ConversesLectures Observacions

EnregistramentsAnàlisi de 
textos

...

Pluges d’idees Explicacions



Cal analitzar textos perquè
quan demanem a l’alumne que expliqui...

La formació de les 
llengües 

romàniques

Els trastorns de 
l’alimentació

L’origen de la 
celebració de l’11 

de setembre

Com s’ha resolt un 
problema

Activitats físiques 
minoritàries (rugbi, 
hoquei, ultimate i 

indiaques)

Les diferències 
entre un violí i una 

viola

...no requerirà la mateixa estructura.



La riquesa del text expositiu
Narrativa 

Descriptiva 

Argumentativa

Problema-solució 

Causa-efecte 

Seqüencial-temporal  

Comparativa

Un text expositiu 
pot contenir altres 

tipologies 
textuals.

Un text expositiu 
pot organitzar la 

informació de 
diferents 
maneres.



Com se sostenen les idees i la 
informació a l’interior dels textos?

http://www.jugarijugar.com/

VAN DIJK, T.A. (1989):
La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario.

BCN: Paidós

Estructura del 
text

Estructura del text

http://www.jugarijugar.com/


Un exemple: estructura problema-solució

Problema Solució

Problema

Problema

Solució

Solució

Solució

Problema

Problema 2

Problema 1

Solució

Solució

Solució

Solució

Títol 

Plantejament 

1r. Problema 

2n. Problema 

Solució 1r. P

1a Solució 2n. P 

2a Solució 2n.P 

Conclusió



Estructura causal Estructura comparativa
Antecedent

Antecedent
Conseqüent

Antecedent

Antecedent Conseqüent

Conseqüent

Conseqüent

Altres estructures textuals

1r pas o 
època

2n pas o 
època

3r pas o 
època

Estructura seqüencial o temporal

S’assemblen en...

Es diferencien en...

La meva opinió és.../ La conclusió és/...

Caracterís  

tiques

Comparació  
entre

2n element1r elementCaracterìs  

tiques



Els connectors

Connectors

http://www.scribd.com/doc/217242206/Connectors-Linguistics

Elements lingüístics que connecten les frases i els paràgrafs

i ajuden el lector a entendre la relació entre les idees.

http://www.scribd.com/doc/217242206/Connectors-Linguistics


El paràgraf, la unitat bàsica

• Conté una idea principal,
clarament enunciada.

• Té una estructura interna i un
enfocament homogeni.

• Mostra la seva relació amb els
paràgrafs anteriors i posteriors
amb els connectors.

• Té una extensió variable, però és 
recomanable un màxim de 5 
paràgrafs per pàgina per facilitar 
la lectura.

TEXT

PARÀGRAFS

FRASES



El paràgraf, la unitat bàsica



El treball del lèxic

Canvi

Revolució

Jacobí

Revolució Francesa

CONCEPTES
ESTRUCTURANTS

CONCEPTES 
ORGANITZADORS

CONCEPTES  
ESPECÍFICS

PARAULES NOVES



Aigua Fluid

Del llenguatge natural al llenguatge científic



Què han d’aprendre, doncs, els alumnes?

A reconèixer i usar les 
diferents HCL pròpies de la 

matèria.

A reconèixer i escriure els 
gèneres textuals afins a la 

matèria.

A incorporar el lèxic 
propi de la matèria en 

el registre adient.

A reconèixer i usar les 
diferents estructures del 

text expositiu.

A escriure textos 
coherents i cohesionats 
amb l’ús de paràgrafs i 

connectors.



Continguts

1. El treball integrat de llengua i continguts.

2. El llenguatge propi de cada disciplina.

3. Per què hem d’ensenyar a escriure? La importància 

d’escriure per aprendre

4. Ensenyar a escriure en totes les matèries.

5. Com fer-ho?

6. Gèneres multimodals i plurilingües. Nous temps, nous 

gèneres, nous suports.

7. Per acabar...



Com puc ensenyar a 
escriure textos de la 

meva matèria?

Quines activitats 
d’escriptura 
proposo?

Són activitats 
que serveixen 
als alumnes 

per aprendre?

Quines dificultats
tenen els alumnes
quan escriuen en
la meva matèria?

Quines activitats d’escriptura 
poden afavorir l’aprenentatge 

dels continguts?



“Explica què és una flor”

???

“Descriu les parts d’una flor”. 

“Defineix què és una flor”.

“Explica quina funció fan les 
flors”.

“Argumenta si una carxofa és
una flor”.

És necessari concretar la demanda que fem als alumnes.

Quines activitats 
d’escriptura 
proposo?



“Argumenta si una carxofa és 
una flor”.

És necessari concretar la demanda que fem als alumnes.

Com es fa una 
argumentació?

Cal orientar l’execució de les demandes.

Quines activitats 
d’escriptura 
proposo?



Hem d’ensenyar a escriure

Quines dificultats
tenen els alumnes
quan escriuen en
la meva matèria?

Quan un alumne no fa bons 
textos...

...és perquè no sap
escriure?

...o perquè no coneix el 
tema sobre el qual ha

d’escriure?

https://farm3.static.flickr.com/2563/4130157287_2dda4326bc.jpg



Partir de les dificultats

Lèxic • Termes científics: què és la 
gravitació?

•Polisèmia: què vol dir la paraula “força” 
en un context científic?

Quines dificultats
tenen els alumnes
quan escriuen en
la meva matèria?



Partir de les dificultats

Lèxic

• Referents científics: a què ens 
referim quan parlem de la 
llum i el so?

Contextualització •Referents culturals: què entenem per 
art?

Quines dificultats
tenen els alumnes
quan escriuen en
la meva matèria?



Partir de les dificultats

Lèxic Contextualització

• Coneixements bàsics sobre el 
temaContingut

•Què sabem del Romànic? I de la 
iconografia religiosa?

Quines dificultats
tenen els alumnes
quan escriuen en
la meva matèria?



Partir de les dificultats

Lèxic Contextualització

Quines dificultats
tenen els alumnes
quan escriuen en
la meva matèria?

Contingut

• Coneixement de la tipologia i 
del gènere textual: com 
s’escriu una opinió?

Estructura textual
•Ús de connectors: com relacionem les 

idees dins del text?

Relatar fets

Recordar un procés, una pràctica 

Redactar unes normes

Redactar un informe d’un fet viscut 

Donar una opinió

Preparar el guió d’una conferència

Explicar un fenomen natural 

Redactar un informe d’un fet viscut 

Descriure un element geogràfic

...



És important…

• Plantejar tasques híbrides, on s’imbriquin les 
diverses habilitats comunicatives

• Ensenyar a practicar l’escriptura reflexiva i
d’estudi

Són activitats
que serveixen 
als alumnes 

per aprendre?

Quines activitats d’escriptura 
poden afavorir l’aprenentatge 

dels continguts?



Tasques híbrides: parlar, llegir, escriure



Recordem…

“Ha passat que a l’habitació 
on és la Núria han anat 
respirant i agafant l’oxigen i
gastant-lo. Aleshores la Núria 
respirava cada vegada més
CO i per això s’ha marejat.2

Al cap d’una estona d’obrir la
finestra ja no estava 
marejada perquè com que ja 
havia entrat oxigen, ja no 
respirava CO2 “.

Font: Jorba et al.

Parlar per escriure

Formulació  
oral

Formulació  
escrita

Reflexió



Abans d’escriure

• Verbalitzem i 
contrastem les 
nostres idees.

• Escoltem i 
rebem els 
coneixements  
dels altres.

Quan escrivim

• Aproximem el 
model teòric 
que hem 
construït 
col·lectivament  
al discurs 
específic de la 
matèria.

Després d’escriure

• La conversa 
entorn del text 
ja escrit permet 
millorar-lo a 
partir de les 
aportacions dels 
altres.

CONVERSA

Parlar per escriure



Llegir per escriure

Llegir per 
obtenir models 

de textos

Llegir per
aprendre
continguts



Llegir per 
obtenir models 

de textos

Llegir per
aprendre
continguts

1. Analitzar

2. Reescriure

Llegir per escriure

FONT: Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l’expressió 
escrita



Llegir per
obtenir models 

de textos

Llegir per
aprendre
continguts

Implica una forma de llegir i 
d’escriure:
-Llegir de forma profunda i 
valorativa
-Rellegir, pensar, tornar al text
-Fixar l’atenció subratllant i 
fent anotacions
-Organitzar i elaborar la 
informació
-Avaluar, revisar i modificar 
l’escrit en funció dels 
propòsits d’aprenentatge

Isabel Solé

Llegir per escriure

Quan llegim per aprendre 
continguts, l’escriptura és 
un suport a la comprensió 
i a la construcció de nou 

coneixement:
escrivim per estudiar.



• Són formes d’escriptura útils per a la reflexió.
• Afavoreixen la memòria del que s’ha après en 

profunditat i no mecànicament.
• Cada persona té la seva manera personal d’escriure 

textos reflexius.

• Són formes d’escriptura útils per a la reflexió.
• Afavoreixen la memòria del que s’ha après en 

profunditat i no mecànicament.
• Cada persona té la seva manera personal d’escriure 

textos reflexius.

Subratllar
Fer 

anotacions
Fer 

esquemes

Prendre  
apunts

Reformular
Fer-se 

preguntes

Font: Juli Palou, “La construcción de textos reflexivos”. Cuadernos de Pedagogía núm. 62.

L’escriptura reflexiva i d’estudi



Per tant...

SÓN ESTRATÈGIES QUE GARANTEIXEN 
L’APRENENTATGE

Escriure 
per 

reflexionar  
i estudiar

Parlar per 
escriure

Llegir per 
escriure



Quins textos escrivim amb la finalitat d’aprendre?

TEXTOS REFLEXIUS

TEXTOS SOCIALS
Qui és el destinatari? 
Quin és el propòsit? 
En quin context es 

produeix?

Una conferència, una 
exposició, una opinió, 

una narració...

De quina manera ha canviat 
la meva percepció? Quines 

estratègies m’ho han 
permès? Com m’he sentit 

durant el procés?

TEXTOS ACADÈMICS
Quina estructura

textual he d’aplicar?
Conec bé el gènere?
Quin lèxic faré servir?

Preguntes i respostes, 
textos expositius, 
resums (estudi)...

Anotacions, apunts, 
diaris d’aprenentatge, 

fitxes de reflexió, 
autoavaluació...

TEX
TO

S
M

U
LTIM

O
D

A
LS

IP
LU

R
ILIN

G
Ü

ES

Combinació

d’elements

TE
X

TO
S

IN
TE

R
M

ED
IA

R
IS

Escrits 
intermedis 
entre dos 

puAnqtsue(pstluegses 
dfo’irdmeeess, 

eds’eqsucermipetus.r..a) 
ajuden 

l’alumne a 
convertir la 
informació 

en 
coneixement 
Escrits transitoris 
entre un estat de 
coneixement i un 
altre (reflexions, 

apunts...)
“Abans pensava  
que..., però ara 

sé que...”

Escrits en
icdòifnericesntis

ellleemngeünetssi  
verbenals
Sduifpeorerntsts 

alnleanlògugaictgse/s

supo.rts  
digitals



Transcriure  
informació

Resumir

Esquematitzar  
i organitzar

Afegir 
observacions,  
preguntes…

Contrastar  
fonts

Valorar,  
rebatre

Si volem que l’activitat generi
aprenentatge, hem d’ensenyar 

l’alumne a transformar el 
coneixement i no només a 

reproduir-lo.

Si volem que l’activitat generi 
aprenentatge, hem d’ensenyar 

l’alumne a transformar el 
coneixement i no només a 

reproduir-lo.



Garantir que les activitats d’escriptura
generin aprenentatge

Crític

Explicatiu

Reproductiu

Fer bones 
preguntes

Plantejar 
diversos nivells 
d’escriptura en 

les tasques



PREGUNTES 
REPRODUCTIVES

PREGUNTES 
PRODUCTIVES

La resposta no es troba, 
literalment, en el text.

Demanen cercar la 
informació en diferents parts 
del text i combinar-la amb el 

pensament propi.

Activen processos cognitius 
d’alt nivell i habilitats 
cognitivolingüístiques.

Requereixen escriure un text 
amb estructura interna.

Literals o de resposta 
directa.

Activen habilitats de 
pensament inferiors.

Algunes paraules de la 
resposta solen coincidir amb 

les de la pregunta.

La resposta es troba en un 
text sobre el que es 

pregunta.

Fer bones preguntes

Què és una 
depressió?

On es troba 
la mitjana 
aritmètica 
d’aquests 
números?

Què ho fa 
que les 
torres 
elèctriques 
estiguin fetes 
de tants 
triangles? I 
per què la 
tanca del pati 
no en té?

Per què 
podem 
trobar 

mamífers  
per tot el 
planeta?



http://naviodocente.blogspot.com.es/

Neus Sanmartí

Respondre preguntes “productives”

Escola d’estiu de Menorca,2011
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(demanen redactar)

- En què es diferencia...

- Com es pot saber...

- Es pot demostrar que...

- Com podria comprovar...

- Què podria passar...

- Què es pot fer per...

http://naviodocente.blogspot.com.es/
http://es.slideshare.net/guidaallespons/com-aprendre-a-fer-bones-preguntes


http://www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum1/jcampas/mvela3.html

On transcorre l’acció? Podria ser el taller de 
Velázquez? Quins elements ens permeten 
pensar que es tracta d’un taller del pintor?

Qui és aquest personatge que sembla 
l'element central del quadre? Si és el centre 

de l'obra, per què no està al bell mig de
la composició? No dóna la sensació d'estar 

una mica encarcarada, com si tingués 
torticoli? En quina direcció té el cap? I la 

mirada?

estigui iniciant una reverència? Davant de qui 
s'inclina? A qui mira? No sembla que

la mirada i la inclinació estiguin en la mateixa 
direcció?

De les cinc finestres que sembla que té 
l'habitació, dues estan obertes i tres 

tancades. No haurien d'estar totes obertes si 
el pintor està treballant? Per què serveix

aquesta successió de llum i ombra? Les línies
verticals de les finestres, així com les dels 

quadres penjats entre elles, què aporten a la 
composició global del quadre? Què il·lumina, 

de fet, aquesta finestra?

Qui és aquest personatge que sembla que

Les preguntes ben formulades 
esdevenen productives

http://www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum1/jcampas/mvela3.html


Quin és el meu 
paper?

Com puc ensenyar a 
escriure textos de la 

meva matèria?



Jo ho faig, 
vosaltres 
mireu.

Jo ho faig, 
vosaltres 
m’ajudeu.

Vosaltres
ho feu, jo
us ajudo.

Vosaltres
ho feu, jo
miro.

Acompanyament gradual



Les bastides de suport

Ajustar l’ajuda a les necessitats de l’alumne.



Les bastides són un recurs temporal

Autonomia 
de l’alumne

Bastides de 
suport



El modelatge

• Posar veu al pensament. Fixeu-vos com 
ho faig.



• Analitzar què 
diuen i com ho 
diuen.

• Elaborar una 
base 
d’orientació a 
partir de 
l’anàlisi.

EXEMPLE D’UN TEXT ARGUMENTATIU

Salutacions,

Sóc en Xavi Márquez, de 2on B. Fins ara no havia tingut 
cap conflicte al pati, el meu tutor del curs passat sap que 
mai provoco conflictes.

El que va passar l'altre dia amb en Pere Garcia no va ser 
culpa meva. Al final, ens han castigat a tots dos. Jo crec 
que no és just, perquè jo no he fet res expressament, 
l'haurien de castigar a ell només.

Jo jugava amb els meus companys i, en parar una pilota, de 
rebot el va tocar. Ell es va enfadar i, empipat, em va donar 
empentes fins a tirar-me a terra, fins que va venir el 
professor de guàrdia.

Ja entenc que a ell li devia semblar que jo ho havia fet 
expressament, perquè abans, a l'aula, havíem tingut una 
discussió per un bolígraf, però els meus companys de 
futbol poden explicar que qui va xutar la pilota va ser en 
Joan Gabriel, jo només vaig intentar parar-la. A més, això 
de classe ja estava arreglat.

Proporcionar models



Font: Guida Al·lès (2014). Som escriptors

Elaborar referents d’aula i bases d’orientació



Font: M. Gallart

Un exemple: 
aprendre a 
argumentar

Font: Oakdome.com

Proporcionar pautes d’escriptura



Establir criteris d’avaluació i compartir-los

• Les proposicions tenen coherència? Fan referència al fenomen que es
descriu?

• S’expressa amb claredat? El registre és adequat?

• Hi ha un nombre suficient de propietats i/o característiques?

• S’hi ha introduït material gràfic per completar la informació?

• El que s’exposa és acceptable per a la comunitat científica? Respon a una 
organització?

• El lèxic és l’adequat? Se’n fa un ús correcte?

• El volum de coneixements és l’adequat al nivell?

• El text s’ha ordenat d’acord amb el model descriptiu?

• La sintaxi permet relacionar les idees adequadament?

• El títol i els subtítols orienten prou bé la lectura?

Completesa

Precisió

Volum de 
coneixements

Organització del 
text

Exemple: criteris per avaluar un text descriptiu

Pertinència



Dedicar temps d’aula a escriure



Metodologies afavoridores

SITUACIONS  
PROBLEMA

APRENENTATGE  
BASAT EN 

PREGUNTES
PROJECTES

TREBALL PER 
TASQUES

TREBALL AMB  
FONTS

TREBALLS DE 
RECERCA

WEBQUESTES …



Continguts

1. El treball integrat de llengua i continguts.

2. El llenguatge propi de cada disciplina.

3. Per què hem d’ensenyar a escriure? La importància 

d’escriure per aprendre

4. Ensenyar a escriure en totes les matèries.

5. Com fer-ho?

6. Gèneres multimodals i plurilingües. Nous temps,

nous gèneres, nous suports.

7. Per acabar...



Què fem escriure a l’aula?



Però també elaborem...

http://www.xtec.cat/~rherna24/meteo_climogrames. 
htm

https://simple.wikipedia.org/wiki
/Nitric_acid

https://ca.wikipedia.org/wiki/Arbre_filogen%C3%A8tic
http://es.slideshare.net/xacuma/b6-bases-estructurals-de-

lherncia-sm4t-eso

http://www.ux1.eiu.edu/~cfadd/1150/Hmwk/Ch06/Ch06.html

HNO3

http://www.xtec.cat/~rherna24/meteo_climogrames
http://es.slideshare.net/xacuma/b6-bases-estructurals-de-
http://www.ux1.eiu.edu/~cfadd/1150/Hmwk/Ch06/Ch06.html


Les TIC a les aules

Les TIC propicien l’enfocament 
comunicatiu i el plantejament 
multimodal dels textos de la 

matèria.

En les activitats acadèmiques 
s’han d’integrar els diversos 

sistemes de comunicació digital.



FORMATS

• Text i dades

• Gràfic

• Àudio

• Audiovisual

• Multimèdia

• Hipertext

• Hipermèdia

SUPORTS

• Paper

• Transmèdia

• Magnètic

• Òptic



Gèneres multimodals 
i plurilingües per a la 
divulgació científica i 

humanística.

Nous temps, nous gèneres, nous suports

Combinació 
d’elements icònics, 
sonors i textuals.

Presentacions  
escrites i 

audiovisuals.



Continguts

1. El treball integrat de llengua i continguts.

2. El llenguatge propi de cada disciplina.

3. Per què hem d’ensenyar a escriure? La importància 

d’escriure per aprendre

4. Ensenyar a escriure en totes les matèries.

5. Com fer-ho?

6. Gèneres multimodals i plurilingües. Nous temps, nous 

gèneres, nous suports.

7. Per acabar...



Treballar de manera 
integrada

llengua i continguts 
esdevé un win-win 
per a l’aprenentatge 

de la matèria
i de la llengua.





Conferència 2
ENSENYAR A ESCRIURE EN TOTES LES MATÈRIES

Escriure per aprendre

Educació secundària obligatòria

AraEscric


