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1. Competència lingüística: l’expressió escrita

2. Ensenyar a escriure des de 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 3
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Continguts

1. L’escriptura i la construcció del coneixement.

2. Escriure i el procés de composició.

3. Contextualitzar.

4. Planificar els escrits.

5. Textualitzar.

6. Revisar.

7. L’escriptura en suport digital.

8. Per acabar...



Recordem...



Processos cognitius relacionats amb el procés de 
composició escrita

Interpretar, associar, inferir, analitzar, deduir, valorar, adequar, 
identificar, seleccionar, planificar, regular, reproduir, utilitzar, 

organitzar, temporalitzar, explicar, imaginar, inventar...



L’escriptura té una funció social, 
cognitiva i epistèmica

En un pla psicològic, les nostres 
capacitats de reflexió i anàlisi, la 

nostra consciència sobre el 
llenguatge, el nostre poder de 

raonament lògic (...), claven les 
arrels, en part, en els usos escrits 

del llenguatge.

(D.Cassany)

En un pla psicològic, les nostres 
capacitats de reflexió i anàlisi, la 

nostra consciència sobre el 
llenguatge, el nostre poder de 

raonament lògic (...), claven les 
arrels, en part, en els usos escrits 

del llenguatge.

(D.Cassany)

Escriure ens fa dialogar 
amb el propi pensament i 
en aquesta conversa es 

transforma el propi 
pensament
(G.Wells)

Escriure ens fa dialogar 
amb el propi pensament i 
en aquesta conversa es 

transforma el propi 
pensament
(G.Wells)



DECRET 187/2015



Aprendre a 

escriure 
és 

aprendre a 

pensar.

(H. Giroux)
Jason Beene



Continguts

1. L’escriptura i la construcció del coneixement.

2. Escriure i el procés de composició.

3. Contextualitzar.

4. Planificar els escrits.

5. Textualitzar.

6. Revisar.

7. L’escriptura en suport digital.

8. Per acabar...



Ensenyar a escriure, tot un repte 
professional!

Què puc fer per 
afavorir 

l’aprenentatge de 
la composició 

escrita?

Quines 
metodologies ens 

poden ajudar?

Quins objectius d’aprenentatge
volem assolir?

Quines tasques i activitats 
convé realitzar?

Com podem organitzar la 
progressió dels

aprenentatges per afavorir 
l’autonomia de l’alumnat?



Escriure és transcriure l’oral?

I els alumnes, què en pensen?



Què diuen que fan quan escriuen?

“Tinc un munt d’idees i
escric fins que
s’acaben. Llavors
intento pensar en més
idees fins que ja no en
trobo cap més que
valgui la pena. Llavors
acabo”.

Escriptura madura vs. escriptura immadura

“Escriure  
difícil;

és bastant  
s’ha de pensar

s’ha de començar,

força què és el que vols dir 
i com cal dir-ho... com

com
s’ha d’acabar... A vegades
haig de repetir tot el text
perquè no és el que jo
volia, no he pensat prou
en els que ho llegiran. S’ha
de pensar en moltes coses
alhora mentre estàs
escrivint...”.

“En primer lloc escric el
títol, després penso una
mica quines idees tinc i
llavors escric –intentant
que soni bé– i després
ho llegeixo tot una altra
vegada per veure si hi ha
faltes o si s’ha de canviar
alguna cosa. Si no tinc
més idees acabo”.



Hem d’aconseguir que els estudiants 
desenvolupin una consciència de si mateixos com a

escriptors i per això hem d’ensenyar-los a 
conèixer el seu propi procés de composició, a 

analitzar-lo i a dominar tècniques i procediments
que els permetin millorar-lo de manera estratègica, 
és a dir, ajustada als seus objectius, possibilitats i 

context de producció. (M. Castelló)

Hem d’aconseguir que els estudiants 
desenvolupin una consciència de si mateixos com a

escriptors i per això hem d’ensenyar-los a 
conèixer el seu propi procés de composició, a 

analitzar-lo i a dominar tècniques i procediments
que els permetin millorar-lo de manera estratègica, 
és a dir, ajustada als seus objectius, possibilitats i 

context de producció. (M. Castelló)



Model de “dir el coneixement”

“Knowledge telling”

Model de “Transformar el coneixement”
“Knowledge transforming”

Quan escriuen...

- No acostumen a planificar.

- Escriuen a raig.

- Enllacen les idees a mesura que els vénen
a la memòria.

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

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

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

- No permet generar coneixement nou.

Quan escriuen...

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

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

- Les revisions que es fan són sempre
guiades pels objectius de la situació
comunicativa.

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

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

Scardamalia i Bereiter

Les diferències entre escriptors depenen de la manera 
d’entendre i d’encarar el procés de composició escrita



Com l’hi puc dir? Com ho 
entendrà millor? Quina 

paraula és més adequada en 
el seu context?

Quin tipus de text 
necessito? Quin format?  
Diu exactament el que jo 

volia dir? És clar?

“L’ús del llenguatge escrit és sempre dialògic”. 
(M. Bakhtin)



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

E. R. (comps.) (1980): Cognitive Processesin Writing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, p. 3-30.
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El procés de composició que segueix un escriptor 
és específic en funció de la situació comunicativa

i de la interpretació que fa de les seves exigències.
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Writing process

Forma part de la tradició didàctica de molts 
països



En la nostra, cal acabar de consolidar-lo

Procés d’escriptura



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

Delia Lerner



És freqüent...



Per potenciar l’escriptura madura, 
cal que acompanyem l’alumne

cap a l’apropiació del procés de composició escrita, 
i de les habilitats que aquest procés demana, 

perquè en pugui fer un ús flexible, dinàmic i divers 
en funció de les situacions i objectius comunicatius 

de les tasques d’escriptura que proposem.

Què puc fer per 
afavorir 

l’aprenentatge de la 
composició escrita?



Continguts

1. L’escriptura i la construcció del coneixement.

2. Escriure i el procés de composició.

3. Contextualitzar.

4. Planificar els escrits.

5. Textualitzar.

6. Revisar.

7. L’escriptura en suport digital.

8. Per acabar...



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

E. R. (comps.) (1980): Cognitive Processesin Writing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, p. 3-30.
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“A escribir se aprende escribiendo y la escritura “de 
verdad” exige tiempo y proyectos que tengan cierta 

envergadura (...).
Un proyecto de escritura explicitando la situación de 

comunicación, el papel del autor y del destinatario del 
texto ayuda a dar sentido a los aprendizajes. Los 

alumnos toman conciencia de los desafíos que tratan de 
resolver escribiendo y ponen la escritura en el lugar que 
le corresponde. Una lengua sin autor, sin destinatario y 

sin desafíos no conviene para el aprendizaje de la 
escritura”.
(J. Dolz)

“A escribir se aprende escribiendo y la escritura “de 
verdad” exige tiempo y proyectos que tengan cierta 

envergadura (...).
Un proyecto de escritura explicitando la situación de 

comunicación, el papel del autor y del destinatario del 
texto ayuda a dar sentido a los aprendizajes. Los 

alumnos toman conciencia de los desafíos que tratan de 
resolver escribiendo y ponen la escritura en el lugar que 
le corresponde. Una lengua sin autor, sin destinatario y 

sin desafíos no conviene para el aprendizaje de la 
escritura”.
(J. Dolz)



Si escriuen “a raig” 
pocs alumnes 

aconsegueixen fer 
bons textos.

Aquesta tasca afavoreix la 
interiorització del procés de 

composició?

EL MEU DIARI
Dissabte dia 25 de octubre: vaig esmorzar amb els 
meus pares, despres vaig anar a veure la tele, quan 
amb vaig cansar vaig anar a jugar amb el meu 
germa a continuació vaig dinar despres men vaig 
anar amb quat al Motoclub i alli vaig brenar al 
tornar vaig anar a la fira alli vaig sopar, vaig tornar i 
ara estic escrivint el diari, adeu.
Diumenge 26 de octubre. Al llevarme vaig esmorza 
i despres baig anar a Montserrat pel cami vam 
passar la entrada i un lio al arribar a Montserrat alli 
estava el meu Pare amb la bici al coll esperanos 
Vaig fer un tom per alli per veure les tendes vam 
dinar i cap a casa ara estic escrivint el diari. Bona 
nit.

EL MEU DIARI
Dissabte dia 25 de octubre: vaig esmorzar amb els 
meus pares, despres vaig anar a veure la tele, quan 
amb vaig cansar vaig anar a jugar amb el meu 
germa a continuació vaig dinar despres men vaig 
anar amb quat al Motoclub i alli vaig brenar al 
tornar vaig anar a la fira alli vaig sopar, vaig tornar i 
ara estic escrivint el diari, adeu.
Diumenge 26 de octubre. Al llevarme vaig esmorza 
i despres baig anar a Montserrat pel cami vam 
passar la entrada i un lio al arribar a Montserrat alli 
estava el meu Pare amb la bici al coll esperanos 
Vaig fer un tom per alli per veure les tendes vam 
dinar i cap a casa ara estic escrivint el diari. Bona 
nit.

EL MEU DIARI
Imagina que som diumenge al vespre. Escriu en el teu diari què
has fet el cap de setmana: una excursió, una activitat esportiva,
una trobada familiar, etc.
Escriu un màxim de 10 ratlles. Fixa’t bé en el que escrius. Un
cop hagis acabat, llegeix-ho de nou i corregeix el que convingui.



Quin tipus de 
tasques i activitats 
d’escriptura convé 

realitzar?

Contextualitzades

Funcionals

Reflexives

Objectius 
d’aprenentatge dobles:

• Els de la tasca
• Els

funcionals 
comunicatius

Activitats del procés 
de composició 

sempre 
contextualitzades



• Per apropar la situació a 
l’alumnat i que la visqui com un 
acte de comunicació real, útil i 
motivador i li plantegi un repte 
constant d’adequació

• Per obtenir aprenentatges 
significatius i no reproductius

• Per apropar la situació a 
l’alumnat i que la visqui com un 
acte de comunicació real, útil i 
motivador i li plantegi un repte 
constant d’adequació

• Per obtenir aprenentatges 
significatius i no reproductius

Cal que les tasques d’escriptura plantegin
situacions comunicatives reals, variades i significatives que obliguin 

l’alumnat a activar processos complexos d’adequació.

Cal que les tasques d’escriptura plantegin
situacions comunicatives reals, variades i significatives que obliguin 

l’alumnat a activar processos complexos d’adequació.

Per què ho fem? Com ho fem?

Presentant de manera clara 
un context comunicatiu real i 
funcional perquè l’estudiant, 
des de l’inici, es faci una 
representació general de la 
tasca

Presentant de manera clara 
un context comunicatiu real i 
funcional perquè l’estudiant, 
des de l’inici, es faci una 
representació general de la 
tasca

Partint del text com a 
unitat de treball: tipologia 

i gènere

Partint del text com a 
unitat de treball: tipologia 

i gènere



Exemplificar amb ARC:
Les instruccions de Les llegendes de la costa brava 
La guía de nuestros barrios



Context
La comissió de festes del nostre institut (Blanes) ha organitzat un concurs de
curts d’animació amb el tema Animem les nostres llegendes. Us proposem que
els alumnes de 1r feu una adaptació d’una llegenda marinera fent servir la
tècnica Stop-motion d’animació.

A partir de la lectura d’una llegenda i de la seva adaptació a guió
d’animació, amb un ordinador, una càmera fixa, una mica de traça a construir
ninots de plastilina o de cartró i una mica de paciència podreu fer una animació
fantàstica.

Producte final
L’objectiu final és presentar l’animació al concurs de l’institut, per això
caldrà escriure un guió, a partir de l’adaptació d’una llegenda marinera,
i crear una animació utilitzant la tècnica de l’stop-motion. Es tracta de
“donar vida” als personatges d’un recull de llegendes del nostre entorn
proper i d’aprendre a narrar uns fets de manera diferent a través d’un
suport digital.

Projecció de l’activitat
Les animacions es projectaran  
n’escollirà les millors.

per a tot l’institut i un jurat







Què vol dir que l’alumne aprengui a 
adequar-se al context?

Per a qui és 
l’escrit? (receptor-

destinatari)

Qui l’escriu? (en 
nom de qui)

Quina és la 
finalitat de l’escrit? 

(propòsit)

Com ha de ser el 
text?



Receptor-audiència-destinatari

• A qui escric?

• Coneix el tema que li he 

d’explicar?

• Com vull que se’l prengui?

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

Emissor-autor

• Com vull presentar-me?

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

• Quina imatge voldria projectar a 
l’escrit?

Finalitat-propòsit-objectiu

• Per què escric aquest text?

• Què vull aconseguir quan el 
llegeixin?

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

Missatge-text

• Quin tipus de text haig 
d’escriure? Com ha de ser?

• Quines característiques ha de 
seguir?

• Com me l’imagino? Com serà 
l’edició?

Contextualitzar facilita l’escriptura 
de textos adequats

Contextualitzar facilita l’escriptura 
de textos adequats



Definir els paràmetres de la situació 
comunicativa facilita i activa un procés 

d’escriptura ric i complex.



Continguts

1. L’escriptura i la construcció del coneixement.

2. Escriure i el procés de composició.

3. Contextualitzar.

4. Planificar els escrits.

5. Textualitzar.

6. Revisar.

7. L’escriptura en suport digital.

8. Per acabar...



DECRET 187/2015

Competència 4. Planificar l’escrit
d’acord amb la situació comunicativa
(receptor, intenció) i a partir de la
generació d’idees i la seva organització



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

E. R. (comps.) (1980): Cognitive Processesin Writing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, p. 3-30.

CONTEXTUALITZACIÓ

Finalitat 

Destinatari  

Emissor 

Text

Situació comunicativa

TEXTUALITZACIÓ

TEXT

PLANIFICACIÓ REVISIÓ EDICIÓ DIFUSIÓ



Planificar els escrits també forma 
part de la competència escrita.

lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i
al destinatari.

Competència 7. Revis 
seva presentació form

Competència 6. Produir textos de tipologies diverses amb un

ar el text per millorar-lo i tenir cura de la 
al en funció de la situació comunicativa.

Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la 
situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a 

partir de la generació d’idees i la seva 
organització.

4.1. Planificar l’escrit amb 
generació d’idees bàsiques
i organització senzilla,
tenint en compte la
intenció i el receptor.

4.2. Planificar l’escrit amb 
generació d’idees, selecció
de les més rellevants i
organització clara d’acord
amb la situació  
comunicativa.

4.3. Planificar l’escrit amb 
generació d’idees, selecció 
de les més adients a 
l’objectiu i el context, amb 
organització de les idees i 
conscienciació de tot el 
procés.



1 Formular 
objectius

Definir bé els 
propòsits del text

Associar els 
propòsits al tipus 
de text o gènere 

més adequat

2 Generar idees 
sobre el 

contingut i la 
forma

Què en sabem 
del tema? Quines 
idees selecciono?

Què en sabem de 
la forma i 

l’estructura del 
text que 
utilitzaré?

3 Organitzar 
idees

Classificar-les, 
agrupar-les, 

jerarquitzar-les,  
ordenar-les.

Fer un primer 
esbós dels 
paràgrafs

Què suposa planificar un text, COM fer-ho?



• Què vull explicar?

• Per què...?

• Per quin model de text em guiaré?

• Quines idees vull destacar...?

• Com puc organitzar les idees?

• Quines paraules hi han d’aparèixer?

• ...

• Què vull explicar?

• Per què...?

• Per quin model de text em guiaré?

• Quines idees vull destacar...?

• Com puc organitzar les idees?

• Quines paraules hi han d’aparèixer?

• ...

1. Llista de qüestions per reflexionar 
associades a la tasca



2. Activitats que precedeixen l’escriptura 
per generar idees

Ajuden a la construcció de coneixements 
perquè els textos siguin de qualitat

per escriure:
activitats de conversa..

La conversa guiada pel
docent ajuda a activar els
coneixements previs sobre el
tema, sobre quines idees hi

associades  
implicar

i com  
més el

tenen 
podem  
lector.

Textos model que Parlar
responguin a les demandes
de la tasca que hem
proposat.

Anàlisi amb els alumnes per
tenir-los com a referents:
com va començar? Com pot
començar el meu? Quines
paraules utilitza? Com  
s’organitza?



Les qüestions que focalitzen en aspectes clau de la 
planificació textual i que obliguen a una reflexió 

sobre els objectius que com a escriptors perseguim i 
sobre el procés a seguir per aconseguir-los 

difícilment són plantejats pels alumnes de manera 
autònoma tal com les investigacions han posat de 

manifest repetidament.
(M. Castelló)

Les qüestions que focalitzen en aspectes clau de la 
planificació textual i que obliguen a una reflexió 

sobre els objectius que com a escriptors perseguim i 
sobre el procés a seguir per aconseguir-los 

difícilment són plantejats pels alumnes de manera 
autònoma tal com les investigacions han posat de 

manifest repetidament.
(M. Castelló)

A través del diàleg es pot provocar que la producció 

textual posterior sigui molt més reflexiva i per tant que 

es produeixin textos millors.



Quines activitats puc fer 
per acompanyar l’alumne 

abans d’escriure?

LLEGIR PER ESCRIURE

PARLAR PER ESCRIURE

(CONSTRUCCIÓ DE CONEIXEMENTS)

(ACTIVACIÓ DELS CONEIXEMENTS 
PREVIS / GUIA SOBRE EL PROCÉS)



• Pluges d’idees / Converses dirigides

• Qüestionaris individuals

• Planificacions prèvies, en grups reduïts, en parella

• Lectures col·lectives de models socials (identificació 

de les parts)

• Mapes d’idees (associacions de paraules)

• Esquemes de claus i taules

• Esquemes textuals ja coneguts i treballats

• Mots clau i llistes

• Esquemes de situació dels components (cartells)

3. Activitats i suports de planificació per 
organitzar idees



La Seu d’Urgell

Bases d’orientació



La Seu d’Urgell

Mapa mental

Elements  
naturals

Elements  
humans

Descriuré el que hi ha al 
dibuix

Zones del 
paisatge Elaboraré  

una 
hipòtesi

Posaré un títol

Comentaré les unitats 
paisatgístiques observables

Dinàmiques 
del paisatge

Tancaré l’exposició amb una 
interpretació de les dades

Actuacions  
humanes

“Allò 
invisible”

Raonament 
multiescalar



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

La manera de 
ser i de 

relacionar-se 
del meu 

personatge: 
Amable i 

simpàtic,...

La forma de 
vestir del meu 
personatge:
Li agraden els 

colors, és 
extravagant...

(...)

L’aspecte físic 
del meu 

personatge: 
Alt, cara rodona, 

de cabells 
rinxolats,...

1r ESO
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http://www.scribd.com/doc/127927241/Proces-de-creacio-d-un-personatge-doc


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

CARACTERÍSTIQUES  
FÍSIQUES

Ulls: 

Cabells: 

Complexió:  

To de pell:

CARACTERÍSTIQUES  
PSÍQUIQUES

Optimista o pessimista 

Extravertit o introvertit 

Dominant o submís 

Realista o somiador 

Temerari o cautelós

TRETS CARACTERÍSTICS

Punts forts: 

Punts febles: 

Forma de vestir:

ACTITUD

El que se li fa més fàcil

El que se li fa més difícil

El que li fa més por

El seu secret

El que fa quan té un problema

Les activitats que fa  
normalment

Les persones que admira

Les seves prioritats

El lloc on viu

Altres coses que vulguis  
destacar

DIBUIX O ESBÓS DEL PERSONATGE

(Al darrere del full o en un altre full)

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


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

Personatges Llocs Problemes Solucions

Planificar narracions

Algú es perdrà 

Hi haurà foc 

Plourà molt fort 

Cauran a l’aigua 

S’enfadaran

Aniran a buscar un tresor 

Vindrà algú

Faran un viatge

Faran una cursa

Es posaran malalts

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


1a. Planificació relat

Un vampir

Una jove

Un ésser

fantàstic

A l’espai 

Un bosc

Que l’amor 

es trenqui

Bé

El vampir mort

On apareixeran?



1a. Planificació relat (1r ESO)
On les situaràs?

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



Planificació d’un text: paraules clau
M

o
ts

c
la

u
i
ll
is

te
s Tres paràgrafs

Quines paraules incorporaràs en cadascun 
dels paràgrafs?

La contaminació al Mediterrani

Agressió 

Medi marí 

Abocament 

Contaminació

?

Tràfic 

Petrolers 

Hidrocarbur

Superfície marina

?

Km2 

extensió 

concentració  

vessament

?



1a planificació d’una notícia

Co ui?

Què?

m? Q

Quan? On?

Qui?

Quan?

Per què?

Com?

On?

(Entrada o “lead”)

Què?





Analitzar i descobrir l’estructura de textos reals

Per què?Què?

On?

Qui?

Quan?



Planificar l’escriptura permetrà als alumnes la 
construcció de textos més rics.



Continguts

1. L’escriptura i la construcció del coneixement.

2. Escriure i el procés de composició.

3. Contextualitzar.

4. Planificar els escrits.

5. Textualitzar.

6. Revisar.

7. L’escriptura en suport digital.

8. Per acabar...



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

E. R. (comps.) (1980): Cognitive Processesin Writing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, p. 3-30.

CONTEXTUALITZACIÓ

Finalitat 

Destinatari  

Emissor 

Text

Situació comunicativa

TEXTUALITZACIÓ

TEXT

PLANIFICACIÓ REVISIÓ EDICIÓ DIFUSIÓ



Les idees es transformen en elements de llengua, en aquest procés es 

generen decisions a nivell lèxic i semàntic, morfosintàctic i ortogràfic.

El material de la memòria guiat per un pla d’escriptura es transforma en 

frases escrites comprensibles. En aquest procés de textualització es posa 

de manifest una organització jeràrquica d’objectius i d’informació, així 

com la linealitat que implica la construcció d’un text.



http://blog.fairfield.edu/
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http://blog.fairfield.edu/
http://patricksportfolio.co.uk/writing.html


Estratègies davant 

d’aquesta complexitat:
.Escriure per 

segments.
.Escriure, en aquests 

moments, sense la 

pressió de la 

coherència entre 

aquests segments o 

paràgrafs.
.Focalitzar l’atenció en

diferents aspectes (no

tot a l’hora).

Si no els acompanyem, 

els aprenents centren la 

seva atenció en la frase i 

en l’ortografia i queden 

perduts en la 

complexitat que suposa 

escriure un text.



Què han d’afavorir 
aquestes activitats?

Reflexió i enriquiment de la 
textualització amb les 
aportacions del grup

Ajudar a pensar i a guiar el 
procés de textualització

La presa de consciència de la 
complexitat del procés de 

textualització

Bastides de suportModelatge

Escriptura  
col·lectiva



Quines activitats puc fer 
per acompanyar 

l’alumne mentre escriu?
CONVERSA

MODELATGE

GUIES 
D’ESCRIPTURA

TASQUES 
GRADUADES

ESCRIPTURES 
COL·LECTIVES

BASES D’ORIENTACIÓ

Bastides de suport per acompanyar



Modelatge del docent: en viu i en directe

Per “presenciar” com es comporta un escriptor 

competent: modelar el comportament estratègic

- Com precisa el propòsit i es representa el destinatari?

- Com planifica l’escrit?

- Com genera idees i com les organitza?

- Com selecciona el tipus de text més adient?

- Com textualitza?

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

- Com refà parts durant i després de redactar?

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





Això és el que es veu des de casa meva. 
Els diumenges a la nit sembla un abocador. 
Hi ve molta gent a abocar les escombraries. 
Deuen ser persones d’altres carrers, segur,
perquè el nostre és nou, curt i hi vivim, encara, 
pocs veïns.
Potser ja fa uns dos mesos em vaig anar a 
queixar a l’Ajuntament però no ha servit de res. 
Per tant, he decidit que escriuré al Director de 
la revista del poble.
Escriuré una queixa, això, a veure si me la 
publiquen.



Em vull queixar, sí!
Però, a veure, què vull aconseguir? (Que 
posin més contenidors, que cadascú la 
deixi al seu carrer, que posin multes, o 
que...)
De fet, però, si carrego molt fort contra 
l’Ajuntament potser no me la publicaran o, 
si ho fan, els de l’Ajuntament es molestaran 
i no aconseguiré el que pretenc, m’hauré 
de contenir.
Va, faré la llista del que em sembla que 
hauré d’escriure...



- Els enviaré una fotografia

- L’explicaré bé

- Que vaig anar a l’Ajuntament i res de res

- Que els demano que em publiqui la queixa

- Que davant de casa també hi ha uns 

contenidors soterrats però que estan 

precintats, encara no es poden fer servir

- Hauré de donar les gràcies, és clar



Srs.,

Els envio una fotografia del nostre carrer, de ...................... 
per demanar-los que es publiqui a l'apartat corresponent 
de la seva revista de distribució gratuïta. Els l’envio perquè 
ja he fet tots els passos necessaris a l’Ajuntament i no ens 
han fet cap cas.

Aquest és l'aspecte que tenen els tres contenidors 
d’escombraries del carrer President Macià cantonada Pere 
Virgili els dies festius, on molta gent d'altres carrers vénen 
a llançar les escombraries i altres deixalles (mobles, 
fustes, restes de poda...), ja que aquí no cal reciclar.
Davant per davant, uns preciosos contenidors soterrats de 
reciclatge, precintats, però. Gràcies per endavant.
Cordialment,
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Converses a l’aula

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

finals.
Camps, p. 124



Converses individuals

Imprescindibles per aprendre a escriure
Afavoreixen la implicació personal dels alumnes 

amb els seus escrits.

Permeten:

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

- Superar moments de 
bloqueig.

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

- Proposar i acordar, 
conjuntament, estratègies de 
millora.



DECRET 187/2015, d’ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria

Per aprendre a escriure cal parlar!

Les activitats de recepció, producció, interacció formen part
del procés comunicatiu en tant que comporten expressar-se i
comprendre de manera oral, tant individualment com en
interaccions planificades o espontànies, comprendre textos
escrits i multimèdia, i produir-ne.
La mediació i les habilitats psicosocials amplien la profunditat
comunicativa amb una intencionalitat competencial vers la
construcció social de comunitat i la convivència al llarg de la
vida.



1. Quan els alumnes parlen, el professor aprèn.

2. Quan els alumnes parlen, aprenen.

3. Quan els alumnes parlen, el professor els pot ajudar.

1. Quan els alumnes parlen, el professor aprèn.

2. Quan els alumnes parlen, aprenen.

3. Quan els alumnes parlen, el professor els pot ajudar.

Donald H. Graves
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LUCY MCCORMICK CALKINS (2006). A Guide to The Writing Workshop, Grades 3-5. Portsmouth, NH: First Hand.
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En una conversa cal ESCOLTAR i fer preguntes que:
• Ajudin a la reflexió
• Afavoreixin la presa de consciència
• Suggereixin camins de solució
• Plantegin problemes

Per tant, caldrà:
• Respondre al que els alumnes diuen
• Interessar-se pel que expliquen
• Fomentar la confiança en ells mateixos
• Fer-los sentir que tenen coses interessants a dir

En una conversa cal ESCOLTAR i fer preguntes que:
• Ajudin a la reflexió
• Afavoreixin la presa de consciència
• Suggereixin camins de solució
• Plantegin problemes

Per tant, caldrà:
• Respondre al que els alumnes diuen
• Interessar-se pel que expliquen
• Fomentar la confiança en ells mateixos
• Fer-los sentir que tenen coses interessants a dir

http://readingyear.blogspot.com.es/


Escriptura col·lectiva, guiada



Escriptura col·lectiva guiada

- Instrucció orientada a l’elaboració col·lectiva d’un text.

- La intervenció docent guia la producció del text al llarg de les 

diverses fases del procés de composició.

- La intervenció consta de preguntes i de demandes de decisió.

- Es combinen moments de treball en gran grup amb moments 

de tasques en petit grup (presa de decisions), que 

posteriorment cal compartir.

- El guiatge pot fer referència a tot el procés o només a unes 

determinades fases.



Guida Al·lès
http://es.slideshare.net/guidaallespons/procs-delaboraci-duna-
base-dorientaci-dun-text-expositiu

http://es.slideshare.net/guidaallespons/procs-delaboraci-duna-
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El pas de la frase al text 
és molt llarg i difícil

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

Text

P
A
R
À
G
R
A
F

El paràgraf com a estratègia de 
textualització



Estratègies de textualització

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

Redactar una idea clau o subtítol per a cada
paràgraf i revisar que tot el seu contingut hi
correspongui.



Estratègies de textualització

Treballar el concepte de coherència:
 Separar paràgrafs.

 Fer correspondre cada paràgraf a una idea 
principal.

 Fer correspondre els paràgrafs seguint una 
planificació prèvia.

 Escriure una frase global al principi del 
paràgraf.

 Preguntar-se quina és la relació entre la frase o 
el paràgraf amb el qual es treballa i el 
precedent per connectar-los adequadament.

 Fer correspondre connectors suprimits.

 Ordenar les frases dins d’un paràgraf: principals 
i secundàries.



En aquest text s’han eliminat els paràgrafs.
On eren?

La Terra és un petit planeta del sistema solar que té com a 

característica més important la presència de vida. Des de temps 

molt remots, s’ha suposat que la Terra és esfèrica. Però, estudis 

molt precisos indiquen que és lleugerament aplatada en els pols. 

Els moviments més importants de la terra són: el de rotació, al 

voltant del seu eix, que determina els dies i les nits, i el de 

translació, al voltant del Sol, durant el qual descriu una òrbita 

en forma d’el·lipse. El moviment de translació i la inclinació de 

la terra determinen les estacions de l’any. La Lluna és un 

satèl·lit de la Terra que, a causa de la seva proximitat, té 

influències d’efectes importants per a la vida del nostre planeta. 

La relació entre la Terra i la Lluna provoca les marees i els 

eclipsis.
RIESCO, P.;LÓPEZ, J. (1991): La Terra. Madrid: Editorial Bruño (Natura Oberta)



Els paràgrafs també tenen estructura

Treballs col·lectius i individuals

- Hi ha una frase que introdueix el tema?

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

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

Les grans ciutats com Barcelona pateixen tres grans problemes 

automobilístics. En primer lloc, no hi ha prou places 

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

produeixen sovint embussos i aglomeracions en el centre de la 

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

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

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

afecten cada dia la vida ciutadana.

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



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 estava jugant 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.

Xavi Márquez

Anàlisi d'estructura i d’aspectes lingüístics

Salutació  
Tema, motiu, de la carta

Dia i lloc 
Exposició de fets i justificació

Comiat i signatura



Analitzar models: 
bàsic per aprendre a 

escriure



• Models de gèneres textuals
• Cartells d’aspectes a considerar en funció 

del gènere
• Connectors de frase i de text
• Orientacions d’arquitectura de frases

• Criteris de selecció lèxica

• Llistes de sinònims

• Reculls tipogràfics més adequats a 
propòsits i destinataris

• Fitxes i llibretes ortogràfiques

• ...

Suports a la textualització



Connectors

de frase de text

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diferenciar els de frase dels de text



Sinònims del verb “dir”

Verbs dicendi (Verbs de comunicació)



10 regles per triar mots

1. No repetir

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

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

4. Preferir els mots concrets als abstractes

5. Escollir paraules planeres i curtes

6. Seleccionar les formes més populars

7. Evitar verbs predicatius (ser/estar)

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

9. Evitar paraules negatives

10. Marcadors textuals per estructurar el text i les idees



Arquitectura de les frases

- Evitar frases massa llargues. 
Massa llargues costen de 
llegir.

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

- ± 20 mots (una línia i mitja)

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


La textualització demana acompanyament per 
tal que l’alumne prengui consciència del fet 

d’escriure.



Continguts

1. L’escriptura i la construcció del coneixement.

2. Escriure i el procés de composició.

3. Contextualitzar.

4. Planificar els escrits.

5. Textualitzar.

6. Revisar.

7. L’escriptura en suport digital.

8. Per acabar...



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

E. R. (comps.) (1980): Cognitive Processesin Writing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, p. 3-30.

CONTEXTUALITZACIÓ

Finalitat 

Destinatari  

Emissor 

Text

Situació comunicativa

TEXTUALITZACIÓ

TEXT

PLANIFICACIÓ REVISIÓ EDICIÓ DIFUSIÓ



Decret 187/2015: Criteris d’avaluació d’escriptura

“Els alumnes haurien de ser capaços d’aplicar progressivament les
estratègies necessàries per produir textos, en tot tipus de format,
adequats, coherents i cohesionats, tot utilitzant eines digitals (corrector,
diccionaris en línia, etc.) en cas que sigui necessari, a partir de:
• La planificació.
• La textualització o desenvolupament del text escrit o multimèdia.
• La revisió.
• La reescriptura derivada de la revisió.
Els gèneres de textos, la seva finalitat, els formats, suports i els àmbits
en què es produeixen s’haurien de conèixer a partir de models vàlids que
els permetin aplicar les estratègies d’escriptura i realització esmentades.
En aquest procés de pràctica i ús de l’escriptura s’ha d’integrar la reflexió
ortogràfica i gramatical.
Igualment, han de ser capaços de presentar els textos escrits i
multimèdia, en formats diversos, de manera progressivament completa i
amb més autonomia. També de manera progressiva, l’alumne hauria de
ser capaç de construir el seu propi entorn personal d’aprenentatge (EPA)
i fer ús dels dossiers personals d’aprenentatge o portafolis digitals per a
la gestió de la informació i el progrés de l’aprenentatge.”



http://pdaaad2011.wikispaces.com/

Què esperen els alumnes de la correcció?

http://pdaaad2011.wikispaces.com/


Revisar per millorar forma part 
de la competència escrita

Competència 6: Revisar i corregir el text per 
millorar-lo, tenir cura de la seva presentació formal.

reescriure aspectes
formals i conceptuals
bàsics del text, i presentar-
lo amb claredat.

reescriure 
significativament aspectes 
formals i conceptuals del
text, i presentar-lo amb  
claredat i amb elements
estètics.

6.1. Revisar, corregir i 6.2. Revisar, corregir i 6.3. Revisar, corregir i
reescriure en profunditat
aspectes formals i  
conceptuals del text, i
presentar-lo amb claredat 
i amb elements estètics.



Corregir, només nosaltres, no 
ensenya a escriure.

• Els resultats dels alumnes no milloren en
retornar-los les tasques amb anotacions i
puntuacions.

• Només el mateix alumne pot corregir els seus 
errors per aprendre’n. El professorat pot 
ensenyar a detectar-los i a trobar camins per 
superar-los.

• Els resultats dels alumnes no milloren en
retornar-los les tasques amb anotacions i
puntuacions.

• Només el mateix alumne pot corregir els seus 
errors per aprendre’n. El professorat pot 
ensenyar a detectar-los i a trobar camins per 
superar-los.

Neus Sanmartí



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

L’escrit com a procés
Què he fet i com ho he fet, per arribar-hi?



Ha d’estar present en l’ensenyament de l’escriptura
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http://learningenglishwithmichelle.blogspot.c/
http://bellamy.mysdhc.org/
http://www.jungleredwriters.com/
http://www.reallygoodstuff.com/


Ensenyar a revisar les produccions escrites permet 
millorar-les i per esdevenir cada cop més 

autònoms.



Cal proposar activitats de revisió perquè l’alumne millori 

el text i la manera d’escriure.

Quines activitats puc fer 
per acompanyar l’alumne 
després d’haver escrit una 

primera versió del text?

REVISIÓ A PARTIR 
DE PAUTES

REFLEXIÓ SOBRE EL PROCÉS I EL PRODUCTE

CONVERSES

REESCRIURE 
SEGUINT UN MODEL

CARPETES 
D’APRENENTATGE



Les pautes de revisió proporcionen un llenguatge comú que permet 
compartir criteris per avaluar els textos: el meu propi text 

(autoavaluació), amb els altres (coavaluació) i només el docent 
(avaluació).



Reflexions sobre el procés 
de composició



Reflexions per millorar l’escrit

“Tot sobre mi”

- Has rellegit tot el treball?

- Quines preguntes podria fer 
un lector sobre el teu text?

- Podries afegir més detalls
sobre la redecoració de la
teva habitació?

- No expliques com et sents 
després d’aconseguir un 
nou ocell, per què?

http://www.crystalhoffman.com/

- Has revisat les concordances? 
I l’ortografia?

http://www.crystalhoffman.com/


Conversa prèvia a l’edició

No es parla d’ortografia

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

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

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

- Com has seleccionat la informació?

- Com ho has fet per ordenar-la?

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



Reescriptura: Medicaments caducats
(A partir d’un treball fet a classe)

Benvolgudes famílies,
Des de la matèria de Ciències per al Món Contemporani, els alumnes de 1r de 
batxillerat estem fent un exercici de classe que consisteix a dur a terme una 
campanya de recollida de medicaments caducats per gestionar-los correctament.

Els medicaments com a residus no es poden llençar a les escombraries, ja 
que poden representar un perill seriós per al medi ambient, ja que si els 
medicaments arriben al mar o als rius tenen efectes molt nocius per a la vida 
aquàtica. És per aquest motiu que volem conscienciar les famílies de l’escola Proa de 
la importància de llençar els medicaments caducats, o que ja no farem servir més, als 
punts de recollida Sigre que trobareu a qualsevol farmàcia.

Per tal d’ajudar-vos en aquesta tasca, els alumnes de 1r de batxillerat hem 
col·locat dues caixes de recollida de medicaments a les dues secretaries de l’escola 
Proa, al carrer Almeria i al carrer Gavà, que podreu utilitzar fins a final de curs.
Aquests dies, hem estat informant a la classe del vostre fill/a sobre la campanya de 
recollida de medicaments caducats que estem fent els alumnes de 1r de batxillerat, i 
esperem que amb la vostra col·laboració i ajuda sigui tot un èxit!

Moltes gràcies a tothom per fer servir els contenidors de recollida de 
medicaments.

Alumnes de 1r de batxillerat de l’INS...



Guió de conversa: actitud i procés¹

- 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 el saber que l’hauries de llegir en 
veu alta davant de tots?

- 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



La reflexió sobre el procés millora l’aprenentatge de la 
pròpia manera d’escriure.

http://allthingsupperelementary.blogspot.com.es/2013/04/TheRoom 
Momwritingportfolios.html

Portafolis d’escriptura

http://allthingsupperelementary.blogspot.com.es/2013/04/TheRoom


Cada situació d’escriptura demana una revisió 
acurada.

COM ho he de 
fer? Quins 

passos seguiré?

AMB QUÈ ho
faré? Què em 
pot ser útil?

QUI em pot 
ajudar a 

revisar l’escrit?

QUAN és 
necessari fer-

ho?
QUÈ he de
corregir?



Revisió/correcció

Sobretot té sentit quan...

Serveix per aprendre a escriure 
i millorar els escrits dels alumnes.

Espais i temps pedagògic per a la revisió



Quins objectius 
d’ensenyament-

aprenentatge 
volem assolir?

Cal que l’alumne aprengui a...

Dominar els diferents procediments i habilitats 
cognitives que l’escriptura demana

Dominar els diferents procediments i habilitats 
cognitives que l’escriptura demana

Identificar les condicions específiques de cada situació 
comunicativa i ajustar-se a les seves particularitats

Identificar les condicions específiques de cada situació 
comunicativa i ajustar-se a les seves particularitats

Conèixer el propi procés de composició,
analitzar-lo per millorar-lo

Conèixer el propi procés de composició,
analitzar-lo per millorar-lo

Utilitzar el procés de composició com a guia de manera 
autònoma i ajustada a cada situació comunicativa

Utilitzar el procés de composició com a guia de manera 
autònoma i ajustada a cada situació comunicativa

Utilitzar diferents procediments de planificació, textualització i 
revisió valorant quins són més adequats en aquell context

Utilitzar diferents procediments de planificació, textualització i 
revisió valorant quins són més adequats en aquell context

Reconèixer i saber utilitzar diferents estructures textuals, així com els 
gèneres més comuns i els coneixements de la llengua associats

Reconèixer i saber utilitzar diferents estructures textuals, així com els 
gèneres més comuns i els coneixements de la llengua associats



Continguts

1. L’escriptura i la construcció del coneixement.

2. Escriure i el procés de composició.

3. Contextualitzar.

4. Planificar els escrits.

5. Textualitzar.

6. Revisar.

7. L’escriptura en suport digital.

8. Per acabar...



Les eines i els recursos digitals modifiquen el 
procés d’escriptura? Com? Fins a quin punt?

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

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

l’escrit, etc.”

DANIEL CASSANY (2002): Descriure escriure. Barcelona. Editorial Empúries (pàg. 184)

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

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

l’escrit, etc.”

DANIEL CASSANY (2002): Descriure escriure. Barcelona. Editorial Empúries (pàg. 184)

http://www.escritores.org/


Processos mentals i funcions dels processadors de textos*

Processos mentals Funcions del processador

Generar idees - Entrar dades a l’ordinador

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

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

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

- Dissenyar plantilles, formats i models de 
base

Redactar - Escriure amb les funcions habituals

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

- Corregir manualment: buscar, esborrar, 
refer i ajustar

- Buscar i canviar paraules automàticament
- Aplicar correctors ortogràfics

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

- Bancs de dades
- Programes de traducció

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



Els suports digitals faciliten l’aprenentatge del 
procés de composició i de les estratègies 

relacionades amb les diverses fases
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•Publicar dóna 
sentit a la revisió, 
correcció i millora 
dels textos.

•Ús de correctors 
ortogràfics i 
gramaticals, 
diccionaris, 
cercadors de 
repeticions...

•Faciliten la inclusió 
de comentaris 
(docent i alumnes 
en documents 
compartits al 
núvol).

•...
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•Augmenten les 
possibilitats: 
imatge, so i 
hiperenllaços

•Control de 
canvis 
(seguiments 
d’escriptura en 
col·laboració)

•Escriptura en 
col·laboració al 
núvol

•...
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•Programes/ 
aplicacions de 
mapes 
conceptuals 
poden ser útils 
en 
modelitzacions 
de pluja i 
organització 
d’idees en gran 
grup amb l’ús 
de la pissarra 
digital.

•...
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•Publicar en 
webs i blogs 
facilita la 
significativitat 
i el sentit de 
l’escriptura

•Textos amb 
destinataris i 
propòsits

•Creen 
relacions 
implícites 
entre els 
emissors i els 
destinataris.

•...

EDICIÓ/

DIFUSIÓ



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

E. R. (comps.) (1980): Cognitive Processesin Writing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, p. 3-30.

CONTEXTUALITZACIÓ

Finalitat 

Destinatari  

Emissor 

Text

Situació comunicativa

TEXTUALITZACIÓ

TEXT

PLANIFICACIÓ REVISIÓ EDICIÓ DIFUSIÓ



EDICIÓ DIFUSIÓ

Pel que fa a la difusió cal
pensar l’estratègia adequada
per compartir el producte:
• Tindrà un format de llibre en 

paper?
• Serà exclusivament per a ús  

personal?
• El llegiré en veu alta?
• Tindrà un format digital (web, 

blog, wiki, xarxa social...)?
• ...

http://www.3rdgradethoughts.com/2012/03/writing-process-
anchor-charts-and.html

Pel que fa a l’edició cal:
• Triar una

presentar el
manera de  

treball a
l’audiència.

• Decidir si s’han d’afegir
imatges, fotos, dibuixos...

• Donar forma al text: en un
full, en una llibreta de classe,
en format llibre, manuscrit,
amb edició digital

• ...

http://www.3rdgradethoughts.com/2012/03/writing-process-


Noves tecnologies, noves maneres de viure 
l’escriptura



Continguts

1. L’escriptura i la construcció del coneixement.

2. Escriure i el procés de composició.

3. Contextualitzar.

4. Planificar els escrits.

5. Textualitzar.

6. Revisar.

7. L’escriptura en suport digital.

8. Per acabar...



Escriure no és fer 
una transcripció 

de l’oral.

El treball sistemàtic del 
procés d’escriptura s’ha 

d’inserir dins d’una 
tasca completa que 
permeti a l’alumne 
aplicar de manera 

significativa el que ha 
après.



Lectures recomanades



Conferència 3

EL PROCÉS DE COMPOSICIÓ ESCRITA

Educació secundària obligatòria




