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1. Competència lingüística: l’expressió escrita

2. Ensenyar a escriure a 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 4
ESCRIPTURA I REFLEXIÓ SOBRE LA LLENGUA

Un camí de doble sentit

Educació secundària obligatòria

Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Abril de 2016



Continguts de la sessió

1. Escriptura i domini de la llengua

2. Quin ensenyament de la gramàtica pot afavorir la millora de la 

composició escrita?

3. La reflexió sobre la llengua i el coneixement explícit del codi

4. Quines metodologies. Què i com ensenyem?

5. La reflexió entorn del text escrit en les matèries no 

lingüístiques

6. Per acabar...



L’escriptura i la reflexió sobre la llengua

Què cal ensenyar 
per millorar la 

competència escrita 
dels aprenents?

Per què ensenyem 
gramàtica als 

alumnes?

Com viuen els alumnes 
l’aprenentatge de la 
gramàtica? El veuen 

útil?

Com poden utilitzar 
aquests aprenentatges 

per millorar l’escriptura a 
les matèries?

Quines 
metodologies ens 
poden ajudar a 

integrar escriptura 
i gramàtica?



Desenvolupar una consciència 
de la llengua que en millori l’ús

Per què ensenyem 
gramàtica als alumnes?

Millorar les habilitats discursives 

dels aprenents



Millorar les habilitats discursives dels 
aprenents

Per què ensenyem
gramàtica als alumnes?



Han de poder fer un ús 
sofisticat i creatiu de la 
llengua per expressar i 

escriure tot allò que 
necessiten comunicar.

En el seu projecte de vida personal, acadèmic 
i professional



“Quan jo utilitzo una 
paraula, va dir Humpty 

Dumpty, aquesta significa 
justament allò que jo vull 
que signifiqui –ni més ni 

menys”.

Lewis Carrol

Alícia al país de les meravelles



Desenvolupar una consciència 
de la llengua que en millori l’ús

Per què ensenyem 
gramàtica als alumnes?



Tots els parlants tenim un
coneixement sobre la
llengua que es manifesta
en l’ús i en el control que
exercim sobre 
lingüística, com  
de paraules

l’activitat
l’elecció
o les

estructures adequades a
cada situació o la correcció
dels propis errors.

(Camps & Duran)

Coneixement

Conscient

Desenvolupar la consciència de la llengua



Coneixement intuïtiu, 
inconscient 
Funcional 
IMPLÍCIT

Però per millorar les 
seves habilitats 

discursives necessiten 
tenir accés a un 

coneixement conscient 
de la gramàtica.

Apliquen aquesta gramàtica 
que saben en les seves 

produccions orals i escrites

Els alumnes (com tot 
parlant) saben gramàtica de 

manera intuïtiva



La gramàtica proporciona la
matèria primera del text.

No n’hi ha prou amb la gramàtica 
intuïtiva per produir textos de 

qualitat.

Treballar el coneixement gramatical de 
manera explícita ajuda a millorar les 

produccions dels alumnes.
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Incidir en la gramàtica per millorar els escrits



Coneixement analític, 
conscient 
Reflexiu 
EXPLÍCIT

Coneixement intuïtiu, 
inconscient 
Funcional 
IMPLÍCIT



Per fomentar la consciència de la llengua cal promoure 
el coneixement conscient i reflexiu del codi.



Com t’ho
podria dir?

Com s’expressen 
gramaticalment 

aquests 
significats?

Quines formes 
lingüístiques cal que 
utilitzi per expressar 

el que et vull dir?



Continguts de la sessió

1. Escriptura i domini de la llengua

2. Quin ensenyament de la gramàtica pot afavorir la 

millora de la composició escrita?

3. La reflexió sobre la llengua i el coneixement explícit del codi

4. Quines metodologies. Què i com ensenyem?

5. La reflexió entorn del text escrit en les matèries no 

lingüístiques

6. Per acabar…



Els alumnes utilitzen els coneixements 

de gramàtica per escriure bons textos?



(Els alumnes) ¿Estableixen aquest pont entre gramàtica
implícita i gramàtica explícita per reflexionar sobre el
llenguatge, per tenir accés a un coneixement construït i
compartit i ser capaços d’utilitzar-lo per millorar els usos en
les llengües que utilitzen?

O bé, el sentit de l’aprenentatge de la gramàtica segueix
sent un misteri per als alumnes, deslligat de qualsevol
relació amb allò que es considera útil i indispensable o
motivador?

(Milian i Camps)



Sóc el monstre
de la gramàtica

Imatge: Josep Ma Llovera Pérez



Què en diuen els alumnes?



Què diuen els alumnes sobre la gramàtica?

Mostra feta a 100 alumnes de 
1r. 2n. 3r. ESO feta pel CESIRE 

Instituts participants: 
Montserrat (Barcelona)
El Castell (Esparreguera) 
Sentmenat (Sentmenat)

“Quan sents la 
paraula 

gramàtica, 
què sents, en 
què penses?”



Observem les respostes

Quina funcionalitat?

Per escriure, saber escriure bé, textos

“No serveix per al futur!”

adverbis,signes de puntuació, accentuació,

On?

Escola,llengua, classe de català,

atenció,

“Oh, no!” 

“Pal de classe!”

“El que m’espera!” 

“Ganes de dormir!”

Aasnsgolècsi,aclcasióse edexccalsuteslilàv,a
eansmenbyamleesntc, laapsresneesntadtgee,

“Classe llargal”le“nEgxaumaen” “Copiar”

Quina percepció?

Avorriment, pèrdua de temps, fer sempre el 
mateix, mal de cap, nervis, imposició, dificultat,

esforçP,deerucreesp,ecxieórcdici’sa,vmoolrtaricmosae,npotcútil, 
difíciilm,coomnpolictaot,nmiaandra

Quins continguts?

Conceptes, ortografia, faltes, paraules, 
verbs, conjuAgatceionncs,inóomasl,apreposicions,

normfeos,rcmal·aligrafia

“Monotemàtics”

ben eFscurintsc, ifeornmaelniytsaftaltes,

p“oPocc cútlial!r”a

“Innecessari”



L’ensenyament de la gramàtica s’ha identificat
amb l’ensenyament de les formes gramaticals
i n’ha subordinat el significat gramatical.

Aquesta situació ha provocat desinterès i manca de 
motivació en els estudiants, perquè no proporciona 
les condicions necessàries per a l’adquisició de la 
competència comunicativa i no aconsegueix uns
efectes pràctics immediats en l’aprenentatge de la 
llengua.

(W. Littlewood)



Com podem fer petit el fantasma?

Com poden percebre que la 
gramàtica els és útil per 
resoldre situacions comunicatives 
en general i en concret 
d’escriptura?

Imatge: Josep Ma Llovera Pérez



Hem d’anar canviant la percepció

Imatge: Josep Ma Llovera PÉREZ



Quin enfocament de la 
gramàtica els ajudaria?



Què en diu 
la recerca?



Enfocament formal

Gramàtica explícita

 Els elements gramaticals
tenen la màxima atenció.

 Es treballen des de la 
forma i la seva descripció.

 S’exerciten de manera 
descontextualitzada.

Enfocament comunicatiu

Gramàtica implícita

 Els elements gramaticals 
s’aprenen fent servir la 
llengua.

 No cal treballar 
explícitament la 
gramàtica.

Molt present a les 
aules

Present a les aules en 
tasques que giren 

només al voltant de la 
producció

Els enfocaments més freqüents



FORMAL

 L’aprenentatge mecànic 
s’oblida ràpidament:
l’ensenyament explícit de la 
gramàtica, per si sol, no en 
garanteix la interiorització ni 
la utilització posterior.

 No s’aplica i no s’utilitza a la 
pràctica: els coneixements 
gramaticals aïllats no 
garanteixen el coneixement 
implícit.

COMUNICATIU

 L’enfocament comunicatiu 
de la llengua, per si sol, no 
assegura l’ús adequat i 
correcte dels coneixements 
gramaticals.

 No genera necessàriament 

coneixement explícit.

Quins problemes presenten?



Gramàtica
implícita

Gramàtica  
explícita

By Hikingartist

Reflexió 
lingüística

Quin enfocament es recomana?

Aprenentatge d’elements gramaticals que necessiten dominar per a la 
producció escrita d’un gènere textual concret

Integració de la 
gramàtica 

explícita dins 
l’enfocament 
comunicatiu



Una visió àmplia ajudaria 
l’alumne a percebre la 

gramàtica com una caixa 
d’eines que els permetria 

construir significats 
adequats, rics, sofisticats i 

creatius.

Què significa?

Enfocament  
semàntic

Quan i com ho 
utilitzo?

Enfocament  
modal

Què demana
aquest context?

Enfocament 
comunicatiu

Quin ensenyament 
aprenentatge de la 
gramàtica explícita 

caldrà fer?



L’atenció al significat ajuda 
a interioritzar-ne l’ús!

No va venir

He didn’t come

Els morfemes verbals de persona 
i els pronoms personals ens 
assenyalen els participants en el 
discurs.

El codi lingüístic del català i 
castellà permeten l’elisió del 
subjecte. I l’anglès?

Què significa?

Enfocament  
semàntic



Indica existència, certesa Indica hipòtesi, incertesa

Descripció i aprenentatge memorístic dels 
modes verbals o visualització de significats?

Font: Simposi del Consorci de Normalització Lingüística (2015)

Què significa?

Enfocament  
semàntic



El llenguatge està basat en significats i els elements del 
codi donen visibilitat a aquests significats.

Els aprenents, doncs, han de conèixer (interioritzar)
aquests significats per poder-se comunicar bé.

(Wilkins)

Què significa?

Enfocament  
semàntic



He trencat el gerro!

S’ha trencat el gerro! 

El gerro s’ha trencat!

La meva relació amb els fets:

Els elements lingüístics m’ajuden!
Elements que marquen la impersonalitat 

Agents actius o passius

em mostro, m’amago, la culpa és del gerro!

Quan i com ho 
utilitzo?

Enfocament
modal



L’emissor d’un enunciat sempre manté una posició
respecte al que diu, respecte al seu receptor o 
respecte a l’acte mateix de dir alguna cosa. La
manifestació d’aquesta actitud es realitza mitjançant 
una gamma variada de recursos lingüístics...

M Conca (et alt.)

L’emissor d’un enunciat sempre manté una posició 
respecte al que diu, respecte al seu receptor o respecte a 

l’acte mateix de dir alguna cosa.
La manifestació d’aquesta actitud es realitza mitjançant 

una gamma variada de recursos lingüístics...
M. Conca (et alt.)

Quan i com ho 
utilitzo?

Enfocament  
modal



Què demana un text argumentatiu?

Laura Farró, INS La Garriga, 4t ESO

Què demana
aquest context?

Enfocament
comunicatiu



El treball d’escriptura
s’ha de centrar en la composició i producció de textos

de tipologies i gèneres diversos
amb els elements gramaticals que necessiten.

Què demana 
aquest context?

Enfocament
comunicatiu



Què significa?

Enfocament
semàntic

Quan i com ho
utilitzo?

Enfocament

modal

Què demana
aquest context?

Enfocament 
comunicatiu

CAPA UNA GRAMÀTICA MÉS PEDAGÒGICA QUE REVERTEIXI  

EN LA MILLORA DE L’ESCRIPTURA

VISIÓ ÀMPLIA DE LA GRAMÀTICA



• La gramàtica es fa evident en el text com les
puntades que cusen una peça de roba.

• Com en un brodat, una bona base gramatical 
millora la producció d’un text.

Imatge: http://www.threadsmagazine.com/item/7207/how-to-sew-a-catch-stitch
41

Els aprenents han de percebre que:

http://www.threadsmagazine.com/item/7207/how-to-sew-a-catch-stitch


Continguts de la sessió

1. Escriptura i domini de la llengua

2. Quin ensenyament de la gramàtica pot afavorir la millora de la 

composició escrita?

3. La reflexió sobre la llengua i el coneixement explícit del 

codi

4. Quines metodologies. Què i com ensenyem?

5. La reflexió entorn del text escrit en les matèries no

lingüístiques

6. Per acabar…



Per aprendre bé 
una llengua no

n’hi ha prou amb 
usar-la en actes 
comunicatius, 

sinó que també 
cal una reflexió 
conscient sobre 

la mateixa 
llengua.

Wolf & Legenhausen

Reflexió



S’aprèn una llengua usant-la

L’aprenent com a
comunicador

L’aprenent com a investigador

Utilitza la llengua en actes 
comunicatius

La llengua com a instrument 
d’experimentació i reflexió

Habilitats comunicatives Consciència lingüística

C
o

n
d

u
ei

x 
a

Competència en l´ús d’una llengua

Wolf & Legenhausen

C
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u
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x 
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Cal fomentar l’atenció en aspectes del codi 
per desenvolupar coneixement explícit...

L’aprenent com a comunicador 
i com a investigador

Intuir 

Observar 

Reflexionar 

Conversar 

Descriure 

Comprendre  

Escriure

... perquè a la llarga es converteixi en implícit 
i reverteixi en una bona competència escrita.



Es tracta d’integrar en una mateixa tasca fases 
comunicatives i fases cognitives en què les fases 

cognitives afavoreixin l’apropiació de les unitats 
lingüístiques necessàries per a la consecució de

l’objectiu comunicatiu (de la tasca)

(O. Esteve et al.)



Què 
significa?

Quan i
com ho
utilitzo?

Què 
demana 
aquest 

context?



La reflexió lingüística aporta 
aprenentatge explícit

La competència metalingüística

És el coneixement explícit que un parlant té sobre 
la llengua o llengües, i les habilitats per mobilitzar-
lo en funció dels diferents objectius comunicatius.

(C. Duran)
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http://www.discurs.org/ge


Activitat metalingüística

ExplícitaImplícita

Amb llenguatge comú Amb terminologia específica

No verbalitzada Verbalitzada

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


Parlar de la llengua

• Per resoldre problemes que sorgeixen en l’ús

• Per reflexionar sobre qüestions gramaticals

Necessitat d’un 
llenguatge 

compartit que 
permeti parlar de 

la llengua...

... per adaptar el 
discurs a les 

exigències de cada 
situació 

comunicativa.

REFLEXIÓ 
METALINGÜÍSTICA

Font: Anna Camps



El llenguatge és un instrument. Els 
seus conceptes són instruments 
(…). Penseu en els estris d’una

caixa d’eines: hi trobem un martell, 
alicates, una serra, un tornavís, un 
regle, un pot de cola, cola, claus i 

cargols.

Wittgenstein

La reflexió sobre la llengua ajudarà l’alumnat a 
percebre la gramàtica com una caixa d’eines que li 

permetrà construir significats adequats, rics, 
sofisticats i creatius.



Continguts de la sessió

1. Escriptura i domini de la llengua

2. Quin ensenyament de la gramàtica pot afavorir la millora de la 

composició escrita?

3. La reflexió sobre la llengua i el coneixement explícit del codi

4. Quines metodologies. Què i com ensenyem?

5. La reflexió entorn del text escrit en les matèries no 

lingüístiques

6. Per acabar…



Què hem 
d’ensenyar de 
gramàtica? I

com?

Cal completar el 
treball de gramàtica 

que hi ha als llibres de 
text?

Hem de treballar, 
doncs, la gramàtica 
conjuntament amb 
l’expressió escrita?

I el currículum 
què ens diu?



En aquest procés de 
pràctica i ús de
l’escriptura s’ha 

d’integrar la reflexió
ortogràfica i 
gramatical.

(Decret 187/2015)



Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa 
i en diferents suports amb adequació, coherència, 

cohesió i correcció lingüística.

5.1. Escriure textos
suficientment organitzats i
enllaçats, amb un registre
adequat, construccions
morfosintàctiques simples
i lèxic i ortografia bàsics.

5.2. Escriure textos ben
organitzats i enllaçats, amb
un registre i lèxic
adequats, i amb
morfosintaxi i ortografia
correctes.

5.3. Escriure textos molt 
ben organitzats i enllaçats, 
en registre adequat i amb 
plena correcció lèxica, 
morfosintàctica o 
ortogràfica.

I el currículum
què ens diu?

Aprendre a fer textos COHESIONATS I AMB 

CORRECCIÓ GRAMATICAL

forma part de la competència escrita.



Currículum de l'educació secundària obligatòria

Àmbit de llengües

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Dimensió expressió escrita

De primer a quart
Adequació (CC5, CC19, CC22, CC23):

Registre lingüístic.
Adequació lèxica.
Sintaxi adequada a la situació comunicativa.

Coherència (CC5, CC21, CC22):
Ordenació i estructuració dels continguts. 
Connectors i marcadors textuals.

Cohesió (CC5, CC22, CC23): connectors textuals, procediments per a la
progressió del discurs.

Correcció (CC5, CC21, CC23):
Puntuació, paràgrafs. 
Normes ortogràfiques.



Currículum de l'educació secundària obligatòria

Àmbit de llengües. LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Bloc transversal de coneixement de la llengua

Primer Quart
Pragmàtica (CC19):
- Registres lingüístics segons la situació comunicativa (col·loquial, familiar, estàndard).

- Discursos narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, 

argumentatius senzills.

- Estructura dels diferents tipus de text a partir dels paràgrafs i de la puntuació.

- Modalitats oracionals i relació amb el context.

Pragmàtica (CC19):
- Registres lingüístics segons la situació comunicativa.

- Textos narratius, descriptius, conversacionals formals, predictius, persuasius, instructius, expositius, 

argumentatius i administratius.

- Estructura dels diferents tipus de text a partir dels paràgrafs i de la puntuació.

- Elements constitutius de la comunicació. Funcions del llenguatge.

- Modalitats oracionals i relació amb el context. L’estil directe i indirecte.

Fonètica i fonologia (CC20):
- Patrons bàsics de ritme, d’entonació i accentuació de paraules i enunciats.

Fonètica i fonologia (CC20):
- Símbols fonètics amb la pronunciació de fonemes d’especial dificultat.

- Patrons bàsics de ritme, d’entonació i accentuació de paraules i enunciats.

Lèxic i semàntica (CC21):
- Frases fetes, refranys.

- Lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians.

- Àmbit educatiu, social i personal.

- Camps lexicosemàntics i lèxic nou.

- Mecanismes de formació de paraules (derivació, composició).

- Relacions semàntiques (polisèmia, sinonímia, antonímia, homonímia). Canvis en el significat de les 

paraules (eufemismes, paraules tabú).

- Estratègies digitals de cerca lèxica

Lèxic i semàntica (CC21):
- Expressions comunes, frases fetes.

- Lèxic precís i apropiat a contextos concrets i quotidians.

- Àmbit educatiu, social i personal.

- Camps lexicosemàntics i lèxic nou, especialment de l’àmbit administratiu.

- Mecanismes de formació de paraules (derivació, composició, parasíntesi, sigles, acrònims, manlleus).

- Prefixos i sufixos.

- Relacions semàntiques (polisèmia, sinonímia, antonímia, homonímia hiponímia, hiperonímia). Canvis

en el significat de les paraules (metàfora, metonímia, eufemismes, paraules tabú).

- Estratègies digitals de cerca lèxica.

Morfologia i sintaxi (CC22):
- Categories gramaticals.

- Noció de sintagma.

- Funcions sintàctiques: subjecte, predicat, complement del nom, complement directe, complement 

indirecte, complement circumstancial.

- Elements constitutius de l’oració.

- Connectors: temporals, de lloc, d’ordre, causa i conseqüència.

- Normes ortogràfiques.

- Consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió del text, compendis gramaticals i reculls de 

normes ortogràfiques.

Morfologia i sintaxi (CC22):
- Categories gramaticals.

- Funcions sintàctiques. Oració impersonal. Transformació d’estructures actives i passives.

- Oració composta coordinada i subordinada. Construcció d’infinitiu, gerundi i participi.

- Connectors per introduir un tema, relacionar idees, posar èmfasi, donar detalls, introduir conclusions, 

indicar causa, finalitat, condició, objecció, posicionament davant de diverses opcions.

- Elements d’estil (ús d’anàfores, eliminació de repeticions, substitucions pronominals i lèxiques).

- Normes ortogràfiques amb tot tipus d’excepcions.

- Consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió del text, compendis gramaticals i reculls de 

normes ortogràfiques.

Llenguatge audiovisual (CC24): relació entre imatge, text i so. Elements bàsics. Llenguatge audiovisual (CC23): relació entre imatge, text i so. Elements avançats.

Entorn personal d’aprenentatge (EPA) i dossiers personals d’aprenentatge (portafolis 

digitals). (CCD2)

Entorn personal d’aprenentatge (EPA) i dossiers personals d’aprenentatge (portafolis 

digitals). (CCD2)



DIMENSIÓ
EXPRESSIÓ
ESCRITA1

2

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
4

1 2 3 4

BLOC TRANSVERSAL DE3🞥

El treball de la gramàtica al servei del text 
i les seves propietats



Com ho podem 
fer?

Fomentar el diàleg 
constructiu, la reflexió i el 
paper actiu de l’aprenent

Vetllar per un canvi en les 
creences dels aprenents

Integrar la gramàtica
explícita dins

l’enfocament comunicatiu 
i el treball per tasques

Desenvolupar una 
gramàtica més 

pedagògica

Recollim per avançar



Com ho podem 
fer?

Fomentar el diàleg 
constructiu, la reflexió i el 
paper actiu de l’aprenent



“... Els programes i les orientacions curriculars plantegen una visió
dels coneixements gramaticals al servei de l’ús, reconeixen la
necessitat de reflexionar sobre la llengua i insisteixen en el fet que
cal abandonar metodologies merament transmissives per apropar-
se a metodologies més actives que parteixin dels coneixements
previs dels estudiants, que els ajudin a formular hipòtesis sobre el
funcionament del codi, i que es fonamenti en la interacció, entre
iguals i amb l’expert”. Carme Duran (2010)

La mirada competencial al servei de 
l’aprenentatge de la gramàtica
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ESCRIPTURAGRAMÀTICA



Les activitats d’escriptura, un camp 
adobat per a la reflexió sobre el codi

Els coneixements sobre el gènere i l’adequació es desenvolupen i 
creixen durant l’elaboració del discurs.

La composició escrita genera 
abundant activitat 
metalingüística en la presa 
de decisions.

Cal aprofitar aquesta oportunitat

El professor ha d’exercir un 
paper mediador.

S’han de generar situacions
d’escriptura col·laborativa.

S’han de proporcionar 
instruments a l’alumne.

L’escriptura col·laborativa és
una situació idònia

Se socialitzen el 
coneixement i els 
procediments.

El moment més fecund és la 
conversa entorn de la 
revisió, en la qual s’avalua, 
es diagnostica i es corregeix.

Font: Anna Camps



Activitat: escrivim una 
recepta per fer 

encanteris

CONTEXT: Recepta d’una 
bruixa per fer encanteris.

Donar ordres:

- verbs en imperatiu

- haver de + infinitiu

Connectors de procés

Reflexió gramatical en la fase de planificació: 
Què necessitarem per escriure el text?

Ús del pronom hi

Lèxic específic

Subordinades temporals

ompliu, agafeu, esmicoleu, aixafeu, 

remeneu, afegiu, piqueu, talleu… 

Primer heu de tirar...

cues de llangardaix, orelles de 

ratolí, ales de mosca...

tros, bocí, pessic, cullerada... 

cassó, bol, safata...

primer, després, a continuació, 

seguidament...

afegiu-hi, poseu-hi...

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

Quan hagi bullit traieu-lo del foc



Exemples de reflexions 

Repeticions d’idees:

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

Temps verbals:

• A veure, repassem els verbs. Abans hem dit “vam anar”, mirem si tots els verbs 
estan en passat.

Precisió lèxica:

• Va dir? De veritat que “ho va dir”? Com ho va dir? Cridant! Doncs en lloc de “va 

dir” què seria millor escriure? “Va cridar”

• Ens entendran si diem AQÜÍFER?

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

Frases:

• Podríem dir el mateix però amb una frase més curta?

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

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

Reflexió gramatical en la fase de textualització: 
La conversa a l’aula en escriptures col·lectives
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L’avaluació implica distanciar-se del text i prendre’l 
com un objecte de valoració.
- La detecció representa adonar-se de l’adequació 

o inadequació de la unitat considerada.
- El diagnòstic porta a definir el problema detectat.
- La correcció, a la substitució de la forma 

utilitzada per la que es considera més convenient.

La recerca sobre els processos de composició escrita ha 
aportat també coneixements sobre les diverses

manifestacions de l’activitat metalingüística,
especialment els estudis sobre la revisió.

Reflexió gramatical en la fase de revisió



Reviso la meva argumentació

Laura Farró, INS La Garriga, 4t ESO



DURANT EL PROCÉS DE COMPOSCIIÓ

Com ho hem de fer? 
En quins moments?

• Proporcionant la 
terminologia i els exponents 
adequats per verbalitzar la 
reflexió.

• Incorporant la conversa i el 
treball col·laboratiu dins les 
tasques d’escriptura per 
reflexionar sobre el codi.

• Facilitant guies d’orientació,
pautes d’observació.

• Ajudant a sistematitzar els 
conceptes gramaticals en 
funció de l’ús.

En contextos de conversa quan parlen dels
seus escrits.

Treballant exercicis sistemàtics de gramàtica 
en situacions reals, contextualitzades i 
significatives.

En petites investigacions sobre el 
funcionament del codi.

En moments individuals de reflexió guiada 
sobre la producció pròpia.

Recollim per avançar



Com ho podem 
fer?

Integrant la gramàtica
explícita dins

l’enfocament comunicatiu 
i el treball per tasques.



Felipe Zayas

activitat ha“Aquesta
seqüència didàctica

de ser planificada  
de manera que

dins de la  
un millor  

puguiconeixement del funcionament de la llengua 
revertir en un major control dels processos que  
intervenen en la comprensió i composició de textos”.



Integració de la la gramàtica explícita 

en tasques d’escriptura

De l’anàlisi de 
models a la 
producció 

textual

De la producció 
textual a

l’anàlisi de les 
dificultats

Seqüència d’activitats d’escriptura

Activitats lligades per un fil que combina
la reflexió, l’aprenentatge explícit d’elements gramaticals i 

l’escriptura
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al Introducció de diferents textos  
“autèntics”

Interpretació i anàlisi dels textos
per part dels alumnes:
• Interpretar els textos

globalment
• Descobrir quins recursos

verbals serveixen per
construir cada discurs

Producció d’un text oral o escrit
en un nou context comunicatiu
diferent del dels textos de partida

Lectura i processament del text:
Què diu?
Hipòtesis, activació de coneixements previs,
preguntes inferencials, reconeixement de
marques cohesives...

Treball de gramàtica: Com ho diu?

Construcció conjunta (entre aprenents i
docent) de l’explicació a partir dels resultats
de l’anàlisi que s’ha fet

Escriptura: Escrits propis

Aplicació dels recursos verbals treballats

Proposta
O. Esteve



Anàlisi del model → producció del text

M.CONCA et al., Text i gramàtica.
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Producció d’un text

Detecció de les dificultats durant 
la revisió del text

Aplicació del que hem après 
en l’elaboració d’un text

Escriptura: Escrits propis

Treball de gramàtica: Com ho hem 
dit?
Quines dificultats ens han sorgit? 
Què cal treballar per resoldre-les?

Reflexió gramatical encaminada a resoldre les 
dificultats d’escriptura

Activitats d’exercitació

Reescriptura o nova producció



Seqüència d’activitats d’escriptura i gramàtica
Els connectors: valors semàntics i gramaticals

Projecte «El racó d’opinió»: Elaboració, per
part dels alumnes, d’un fitxer de valoracions
sobre les novel·les que es llegeixen a l’aula;
l’objectiu del qual serà orientar la resta de
companys en la tria de llibres de lectura.

Tasques:
 Redactar un text argumentatiu de valoració sobre una novel·la.

 Observar i detectar les dificultats d’expressió que presenten els
textos argumentatius de valoració sobre les novel·les i reflexionar
sobre els valors semàntics i gramaticals dels connectors en aquest
tipus de textos.

 Millorar aquesta fitxa de valoració a partir de l’apropiació de l’ús
dels connectors.

Proposta de M.Teresa Verdaguer, 1r d’ESo , Institut Vila de Gràcia (Barcelona)

SD



Metodologia per a la reflexió

 Diversos exercicis de manipulació d’oracions.

 Preguntes pensades per desencadenar la reflexió.

 Posades en comú per contrastar els diferents raonaments.

Seqüència d’activitats d’escriptura i gramàtica
Els connectors: valors semàntics i gramaticals

SD



Establir lligams lògics entre 
dues frases a partir de 
connectors:

Plou Fa sol

Experimentar els canvis semàntics 
que tenen lloc entre oracions en 
commutar connectors diferents:

Tot i que s’ha fet molt tard marxem. 
Marxem perquè s’ha fet molt tard.

Ordenar un text fragmentat i 
incloure-hi els connectors necessaris.

Reprendre i recapitular

Partir dels textos escrits, 
explicació del significat del 
connector d’una frase, 
proposta de connectors
alternatius, reflexionar sobre 
com influeix l’ús d’un 
connector en la valoració
positiva o negativa d’allò que 
es valora.

Seqüència d’activitats d’escriptura i gramàtica
Els connectors: valors semàntics i gramaticals

SD



A1: Significat del connector: matisa.
A2: Valoració de la novel·la: això deu ser::-
A1: Em::-
P: Un moment.
A2: Què seria, positiu o negatiu?
A3: Jo trobo negatiu. 
A1: És que diu...
A3: Jo crec que és negatiu.
A1: Malgrat l’agilitat el contingut és dens.
A3: Negatiu.
P: No, “dens” vol dir que és una cosa que no és àgil, 
per exemple si és una novel·la vol dir que no és 
ràpida de llegir.

Dins Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica. 
Gramàtica i ús: els connectors en els textos argumentatius. 
Ribas, Verdaguer. Pàgines 47-59 Ed. Graó, núm.149

La reflexió 
lingüística és més 
semàntica que 

no pas sintàctica. 
Hi veuen el valor 

de nexe i el 
significat que 
aporta al text.

Posada en comú per contrastar el raonament

Seqüència d’activitats d’escriptura i gramàtica
Els connectors: valors semàntics i gramaticals

SD



El racó de l’opinió

Tasques finals amb funció de compilació:

• Creació d’un informe en la qual els alumnes han de recollir 
els continguts teòrics de la SD (text argumentatiu, aspectes 
semàntics i gramaticals dels connectors).

• Redacció d’un text argumentatiu en grup valorant una
pel·lícula, un joc d’ordinador, un CD de música o les festes
del centre.

Seqüència d’activitats d’escriptura i gramàtica
Els connectors: valors semàntics i gramaticals

SD



Integració SD i investigació gramatical

Tasca d’escriptura competencial que inclou un 
treball d’investigació sobre un aspecte de la 

gramàtica

Seqüència d’activitats d’escriptura i gramàtica
Els connectors: valors semàntics i gramaticals

SD

Competència en l´ús d’una llengua



Com ho podem 
fer?

Desenvolupant una 
gramàtica més 

pedagògica



Una gramàtica pedagògica ha de ser una gramàtica 
per ser usada i ha de respondre la pregunta:

“¿Què ha de saber un ciutadà adult sobre la seva
llengua per poder-la utilitzar amb èxit?”  

Castellà (1994)



Cap a una gramàtica pedagògica

http://www.boldsky.com/relationship/beyond-love/2012/teacher-student-romance-030821.html

…que esdevingui un instrument 
perquè l’alumne sàpiga tot el que es 

pot fer amb el llenguatge.

…que parteixi del que ja sap
l’alumne i a partir d’aquí construeixi

significats gramaticals nous.

…que presenti a l’alumne, de 
manera clara, transparent i 

entenedora, els elements complexos 
del codi.

…que li proporcioni eines per 
construir pràctiques discursives 

adequades a les diferents 
situacions comunicatives.

http://www.boldsky.com/relationship/beyond-love/2012/teacher-student-romance-030821.html


Cap a una gramàtica més pedagògica

Incorporació de la metareflexió: 
individual, entre iguals, amb el docent

Incorporació dels aprenentatges 
gramaticals en la construcció de les 

tasques d’escriptura

El coneixement de les normes 
gramaticals i l’apropiació d’un 

metallenguatge bàsic

Acompanyament i orientació en la 
complexitat: esquemes, imatges, 

metàfores visuals

Aprenentatge de les peculiaritats 
gramaticals de cada gènere textual

Combinació de fases reflexives i fases 
comunicatives

El treball focalitzat en l’adequació al 
context, la coherència informativa i la 

cohesió textual

Exercitació contextualitzada en 
activitats d’entrenament



Operar amb imatges: metàfores visuals

Faci’ls fàcil Els pronoms febles. Jaume Macià i altres Ed. Teide 
Llengua, Joan Badia, Jordi Balcells, Jordi Grifolls, Ed. Teide

Acompanyament i orientació en la
complexitat: imatges, metàfores visuals



Acompanyament i orientació en la 
complexitat: imatges i esquemes 

d’orientació

A.CASTAÑEDA (coord). (2014). Enseñanza de grámática avanzada de ELE. 

Criterios y recursos. Pàgs. 114-115.



N. Bastons, C. Bernardo, LL. Comajoan; Gramàtica pràctica del català; Ed. Teide.

Exercitació contextualitzada en 
activitats d’entrenament



Exemple d’exercitació en context

Gramática básica del estudiante de español. Edición revisada y ampliada. Ed. Difusión 2014

Exercitació contextualitzada en 
activitats d’entrenament
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Exercitació contextualitzada en 
activitats d’entrenament



http://www.boldsky.com/relationship/beyond-love/2012/teacher-student-romance-030821.html

Quina selecció de continguts cal fer?

Com els organitzem?

http://www.boldsky.com/relationship/beyond-love/2012/teacher-student-romance-030821.html


Introduir la reflexió i el treball 
gramatical en tots els àmbits 

del text

❶

❷

❸

Adequació a la situació comunicativa

Mecanismes de coherència i cohesió textuals

Correcció en la construcció de paraules i oracions



Introduir la reflexió i el treball 
gramatical en tots els àmbits 

del text

❶

❷

❸

Adequació a la situació comunicativa

Mecanismes de coherència i cohesió textuals

Correcció en la construcció de paraules i oracions



Àmbits de reflexió gramatical entorn del text

Elements 
gramaticals 

d’adequació al 
context

Elements 
gramaticals de 

coherència i 
cohesió del text

Elements de 
correcció 
gramatical• Presència/ocultació de l’emissor

• Temps i espai de l’enunciació
• Modalitat oracional i expressió 

de l’emotivitat
• Màximes de cortesia
• Implícits i sobreentesos
• Registre i nivell de formalitat
• ...

• Connectors
• Procediments de repetició

(anafòrics)
• Mecanismes de referència

(pronominalització, el·lipsi,
possessius, etc.)

• Procediments lèxics de referència
• Sinonímia, hiponímia, etc.
• ...

• Delimitació d’oracions per 
paràgrafs

• Ampliació/reducció de grups 
sintàctics

• Subordinació
• Puntuació
• Classes de paraules
• Formació de paraules
• ...
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Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la competència discursiva. Maria Conca, Adela Costa, Maria Josep 
Cuenca, Gemma Lluch. Ed. Teide. Primera edició 1998



Procediments 
gramaticals i lèxics 

de coherència i 
cohesió

Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la competència discursiva. Maria Conca, 
Adela Costa, Maria Josep Cuenca, Gemma Lluch. Ed. Teide. Primera edició 1998
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Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la competència discursiva. Maria Conca, Adela Costa, Maria Josep Cuenca, 
Gemma Lluch. Ed. Teide. Primera edició 1998



Les que porten l’alumne
a:
- Observar
- Reconèixer
- Identificar
- Contrastar
- Classificar
- Generalitzar
- Analitzar
- Manipular
- Substituir
- Interpretar
- Compondre
- Recompondre
- Reformular
- Diagnosticar errors
- Produir enunciats
- ...

Les activitats que faig fer als 
alumnes tenen en compte els 

processos cognitius implicats en la 
reflexió metalingüística?

Hem de verificar que en les activitats de gramàtica que proposem als alumnes 
s’activin processos cognitius necessaris per a la reflexió metalingüística.



Quins recursos em poden 
ajudar a treballar la 

gramàtica?



Recursos per a la reflexió metalingüística i 
l’aprenentatge de la llengua



Traductors 
Enfocament contrastiu de llengües



Traducció múltiple



Què corregeix 
el

“corrector”?

Guix Núm. 301. Gener 2004

Els correctors



27/04/2016
GABARRÓ, D. (2012). Nova ortografia sense esforç per a docents: Com es poden reduir les faltes 

de l’alumnat fins a un 80% gràcies a la PNL. Lleida. Boira Editorial.

Daniel Gabarró
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http://www.boiraeditorial.com/cat/libros/dominar-


El text com a edifici

El permís d’obres L’adequació

El procés de
composició

L’aparellador La coherència

El paleta La cohesió

L’arquitecte

La correcció
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Els maons i el
ciment

La gramàtica

La cèdula
d’habitabilitat



Continguts de la sessió

1. Escriptura i domini de la llengua.

2. Quin ensenyament de la gramàtica pot afavorir la millora de la 

composició escrita?

3. La reflexió sobre la llengua i el coneixement explícit del codi.

4. Quines metodologies. Com i què ensenyem?

5. La reflexió entorn del text escrit en les matèries no 

lingüístiques

6. Per acabar…



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

Què en diu, el currículum, de les matèries no lingüístiques?

Competència 10. Expressar idees 
matemàtiques amb claredat i precisió i 

comprendre les dels altres
L’alumnat ha de ser capaç d’expressar i
comprendre
oralment com

idees matemàtiques 
per escrit. Expressar

tant  
idees

matemàtiques comporta la capacitat de
descriure (el què), d’explicar (el perquè), de
justificar (el perquè del perquè), d’interpretar
(jo crec que...), d’argumentar (és així
perquè...). Aquesta expressió cal que sigui
clara, és a dir, que s’entengui i sigui precisa,
que s’utilitzi un llenguatge adequat amb els
termes pertinents.

ÀMBIT 
MATEMÀTIC



d’explicació que li correspon, identificar-ne els 
elements bàsics i comunicar-ho amb llenguatge 
planer.
Nivell 2
1.2. Identificar les relacions entre els conceptes i les 
variables rellevants del model d’explicació que 
corresponen al fenomen que s’estudia, i comunicar-ho 
amb la terminologia científica pertinent.
Nivell 3
2.3. Predir els canvis que es produeixen quan es 
modifiquen les condicions que afecten el fenomen 
caracteritzat, i comunicar-ho mitjançant terminologia 
i llenguatge simbòlic propis de la ciència.

ÀMBIT 
CIENTIFICO 

TECNOLÒGIC

Què en diu, el currículum, de les matèries no lingüístiques?

Competència 2. Nivells de gradació
Nivell 1
1.1. Relacionar un fenomen natural amb el model

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



CONTINGUT CLAU 1

CC1. Textos de les ciències socials: 
descripció, explicació, justificació, 
interpretació i argumentació, i 
vocabulari propi.

ÀMBIT SOCIAL

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

Què en diu, el currículum, de les matèries no lingüístiques?



A les classes de llengua(es)

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

• Fer reflexió metalingüística.

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

• Millorar i enriquir produccions pròpies.

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



A les altres matèries

• Aturar-se a reflexionar a partir de l’error.

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

• Millorar i enriquir les produccions pròpies.

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



A les altres matèries

• Aturar-se a reflexionar a partir de l’error.

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

• Millorar i enriquir les produccions 
pròpies.

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



...què hi guanya?

Així, la meva matèria...



Si aconseguim que 
l’alumne escrigui...

“en un llenguatge adequat amb
els termes pertinents”,

“amb la terminologia i el 
llenguatge simbòlic propis de la 
ciència”

...les produccions de 
l’alumne:

Expressaran millor el 
contingut
 Tindran més rigor científic

S’aproximaran al patró 
lingüístic de la nostra matèria

MILLORAREM ELS TEXTOS QUE HO NECESSITEN 
I TAMBÉ ELS TEXTOS QUE JA SÓN BONS.



Abans de començar: compartint amb els alumnes els continguts gramaticals
a aprendre i la relació que tenen amb el tema que estem estudiant

Durant el procés de treball: incorporar moments de reflexió
metalingüística.

En la correcció: resoldre els errors i millorar la producció

Un cop acabada la tasca: decidir què hem après i per a què ens
serveix.

En les ajudes a l’alumne: referents d’aula.



“Avui aprendrem quins connectors ens serveixen per indicar causalitat”



“Us heu fixat que, per escriure una hipòtesi, fem servir el subjuntiu?”

 “Com us sembla que s’entendria millor aquesta explicació, amb quin temps
verbal?”


“A partir d’ara, quan haguem d’explicar les conseqüències d’un fet històric, farem

servir aquests connectors”


“Per comparar els dos fenòmens, feu servir les estructures comparatives

que vàrem treballar; les teniu al cartell!”

REFLEXIÓ METALINGÜÍSTICA

En quin moment ho podem fer?



Vetllant per un canvi en les 
creences dels aprenents

Com podem canviar la percepció de la gramàtica 
que tenen els nostres alumnes?

Com ho podem 
fer?

A manera de conclusió...



Com ho podem 
fer?

Fomentant el diàleg constructiu, 
la reflexió i el paper actiu de 

l’aprenent.

Vetllant per un canvi en les 
creences dels aprenents.

Integrant la gramàtica explícita 
dins l’enfocament comunicatiu i 

el treball per tasques.

Desenvolupant una gramàtica
més pedagògica.



Cap a un canvi de percepció de l’alumnat

Quina funcionalitat?

M’ajuda a poder expressar 
exactament allò que necessito 
en una situació determinada 

personal, acadèmica i 
professional.

Quins continguts?

Aprenc els aspectes del codi 
especialment complexos que

m’ajuden a expressar missatges
adequats, creatius i sofisticats.

On?

Especialment a les matèries 
lingüístiques i en tasques 

comunicatives que integren
l’aprenentatge progressiu dels
aspectes complexos del codi.

Quina percepció?

M’estimula a conèixer en profunditat 
els mecanismes, el codi, per fer-me’n 

expert.



Continguts de la sessió

1. Escriptura i domini de la llengua.

2. Quin ensenyament de la gramàtica pot afavorir la millora de la 

composició escrita?

3. La reflexió sobre la llengua i el coneixement explícit del codi.

4. Quines metodologies. Com i què ensenyem?

5. La reflexió entorn del text escrit en les matèries no 

lingüístiques.

6. Per acabar...



En la gramàtica 
l’alumne té a

l’abast una caixa 
d’eines que l’ajuda 

a crear textos 
afinats i rics.

Hem d’entendre la 
gramàtica com les 

petjades 
comunicatives que 
deixem impreses 

quan escrivim
un text.



Lectures recomanades



Conferència 4
ESCRIPTURA I REFLEXIÓ SOBRE LA LLENGUA

Un camí de doble sentit

Educació secundària obligatòria




