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1. Competència lingüística: l’expressió escrita

2. Ensenyar a escriure a 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 6

POSEM-NOS D’ACORD
Les línies de centre

Educació Secundària Obligatòria
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Continguts

1. Posar-nos d’acord: justificació i beneficis

2. Què hem d’ensenyar?

3. Què i com avaluar de l’escriptura?

4. Com ho fem per posar-nos d’acord?

5. Didàctica integrada de l’escriptura

6. Per acabar...



Posar-nos d’acord: justificació
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Perquè millorar la coherència didàctica i avaluativa 
facilita la millora dels resultats dels alumnes.

http://ielesvinyes.net/


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

parcialment, l’èxit acadèmic de 
determinades institucions educatives.

1995

Fa temps que se sap que...



La tasca dels docents pot ser MOLT efectiva



La tasca dels docents pot ser MOLT efectiva

Els centres tenen incidència en els resultats de l’alumnat,
atès que en una mateixa zona geogràfica i en un mateix
nivell de complexitat es donen diferències de resultats
remarcables, independentment de la titularitat pública o
privada-concertada dels centres. Això vol dir que variables
com el funcionament del centre, el paper dinamitzador i
orientador de l’equip directiu i l’equip docent, les
pràctiques pedagògiques o el clima escolar han de tenir
alguna cosa a veure amb els resultats d’un alumnat de
característiques possiblement força similars.



(*) Les lletres A,B,C,D,E substitueixen els noms dels centres per garantir-ne l’anonimat

(*)

(*)

(*)







Posar-nos d’acord: beneficis



h
tt

p
:/

/i
el

es
vi

n
ye

s.
n

et
/

La millora 
metodològica de 
l’equip docent.

Per millorar els resultats de l’alumne 
i garantir-ne l’èxit cal:

La planificació 
d’actuacions

concretes en equip.

LÍNIES DE CENTRE

http://ielesvinyes.net/


El meu El meu
departament equip 

docent

La meva El meu
especialitat nivell

Els meus La
alumnes meva

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



Treballant així, el docent
mai no se sent sol

i l’alumne se sent acompanyat.

Característiques dels ambients
que afavoreixen la millora dels resultats

Fan servir eficaçment els recursos de 
què disposen.

Tenen una línia pedagògica clara i una 
estructura organitzativa coherent.

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

Aborden les dificultats i se’n 
plantegen la resolució.

Se centren a donar suport a projectes 
de millora.
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Una estructura sòlida ajuda el centre 
a fer front a l’encàrrec de la societat.

http://www.indutech.co/


a) Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s’hi imparteixen i 

adequar-los a les necessitats de l’entorn i context sociocultural.

c) Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació.

d)Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre, i contribuir a la 

formació permanent del personal docent.

Article 40

Coordinació docent

1.La coordinació del personal docent d’un centre públic s’ha d’orientar, en el marc del 

projecte educatiu, a les finalitats següents:

2.L’estructura i funcions de què es doten, en els centres, els òrgans de coordinació 

docent estan al servei de l’assoliment, segons criteris d’eficiència i eficàcia, dels 

objectius definits en el projecte educatiu i quantificats en els seus indicadors de 

progrés.

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

La coordinació dels docents, 
una obligació professional



Una oportunitat 
per reflexionar 
conjuntament 
al voltant dels 
temes clau de 
la didàctica de 
l’escriptura.

http://www.elpais.com/

http://www.elpais.com/


Amb què comptem per posar-nos d’acord?



Instruments de reflexió durant el cicle de conferències: 
diari de les conferències, idees força i eines de diagnosi



Article 40

Coordinació docent

1. La coordinació del personal docent d’un centre públic s’ha d’orientar, en el marc del

projecte educatiu, a les finalitats següents:

a)Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s’hi imparteixen i 

adequar-los a les necessitats de l’entorn i context sociocultural.

c) Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació.

d) Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre, i contribuir a la

formació permanent del personal docent.

2. L’estructura i funcions de què es doten, en els centres, els òrgans de coordinació 

docent estan al servei de l’assoliment, segons criteris d’eficiència i eficàcia, dels 

objectius definits en el projecte educatiu i quantificats en els seus indicadors de 

progrés.



Continguts

1. Posar-nos d’acord: justificació i beneficis

2. Què hem d’ensenyar?

3. Què i com avaluar de l’escriptura?

4. Com ho fem per posar-nos d’acord?

5. Didàctica integrada de l’escriptura

6. Per acabar...



Què volem ensenyar?
A quins acords hem 

d’arribar?



Conferència 1.
Competència lingüística: l’expressió escrita



Sobre què cal prendre decisions:

Conferència 1.
Competència lingüística: l’expressió escrita

Quins gèneres 
treballarem? En quines 

matèries?

Com seqüenciarem el 
treball dels gèneres i les 

tipologies?

Com aprofitarem i 
potenciarem les 

situacions 
comunicatives?

Quines tasques
d’escriptura preferirem 

per garantir la imbricació 
amb les altres habilitats 

comunicatives?

Quines tasques 
proposarem perquè els 

alumnes practiquin totes 
les funcions de

l’escriptura?

Quines metodologies 
aplicarem?



Conferència 2.
Ensenyar a escriure a les matèries



Sobre què cal prendre decisions:

Conferència 2.
Ensenyar a escriure a les matèries

Quins aspectes 
lingüístics i habilitats 

relacionats amb
l’escriptura treballarem 

en les matèries?

Com integrarem el
treball d’escriptura amb 
el treball habitual de la 

matèria?

Com plantejarem les 
activitats d’escriptura 
per tal que ajudin a 

aprendre?

En quin moment farem 
escriure? Quins suports 

proporcionarem?

Quins criteris 
d’avaluació proposarem 
als alumnes per tenir en 
compte l’escriptura i els 

continguts?

Com incorporarem la 
tecnologia digital i els 
formats multimodals a 

les tasques
d’escriptura?



Conferència 3.
El procés de composició escrita



Sobre què cal prendre decisions:

Conferència 3.
El procés de composició escrita

Quins objectius volem 
assolir per orientar

l’alumne cap a
l’escriptura madura?

Quines seqüències, 
tasques i activitats cal 
realitzar per assolir els 

objectius 
d'aprenentatge?

Quines estratègies 
faciliten a l’alumne

l’apropiació del procés
de composició?

Quines metodologies 
són més afavoridores?

Com integrem les eines 
digitals en el procés de 

composició?



Conferència 4.
Escriptura i reflexió sobre la llengua



Sobre què cal prendre decisions:

Conferència 4.
Escriptura i reflexió sobre la llengua

Què cal ensenyar de 
gramàtica per millorar 
la competència escrita 

dels alumnes?

Quines estratègies ens 
permetran 

desenvolupar una 
gramàtica més 
pedagògica?

Quines metodologies 
ajuden a integrar 

gramàtica i escriptura?

Quines activitats ens 
permetran integrar 

gramàtica i escriptura?

De quina manera hem 
de treballar la 
gramàtica i les 

propietats textuals al 
servei del text?

Com abordem el treball 
de l’ortografia?



Conferència 5.
Escriptura creativa



Sobre què cal prendre decisions:

Conferència 5.
Escriptura creativa

Com podem potenciar 
la creativitat dels 

alumnes?

Quin paper tenen totes 
les matèries en relació 

al treball de la 
creativitat?

Com hem d’organitzar 
l’ensenyament-

aprenentatge de la 
literatura? Amb quins 

objectius?

Quines estratègies i 
activitats cal 

desenvolupar per 
fomentar el gust per 

escriure?

Com desplegar al
centre el treball de

l’escriptura creativa?



Amb tot això, volem fer dels alumnes escriptors...



AUTÒNOMS

MADURS

ESTRATÈGICS

L’objectiu és aconseguir que els alumnes 
assoleixin una bona competència escrita



Prendre el text com a objecte 
de valoració per...

Adequar-se a les situacions 
d’escriptura i decidir...

Escriptors estratègics capaços de...

Estratègies i
recursos de
planificació

Estratègies i
recursos de
textualització

Detectar 
dificultats i  

dèficits

Diagnosticar
causes

Decidir 
estratègies de  

millora



«...les nostres decisions han d'anar orientades cap

a “Què pot ajudar l'escriptor" més que no pas

“Què pot millorar aquest escrit". Si un text millora,

però l'escriptor no ha après res que un altre dia

l'ajudi a escriure un altre text, aleshores, la "lliçó"

ha estat una pèrdua de temps, per a tothom.»

Lucy Calkins 
Universitat de Columbia



Per tant...
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Els joves han de ser 

educats en estratègies que 

els ajudin a assumir el 

control del seu propi 

aprenentatge i a 

descobrir que només 

poden desenvolupar

l’aprenentatge si tenen

capacitat per avaluar-lo.



Neus Sanmartí / Valls 2015

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

La clau de l'aprenentatge serà com ajudar

cada alumne perquè sigui capaç de regular 

les dificultats amb què es trobi i realitzar les

tasques necessàries per superar-les.

El veritable problema didàctic no és com

explicar millor, dissenyar una bona activitat

o escollir textos adequats.

No té sentit esperar que els alumnes facin

les coses bé a la primera encara que se’ls

hagi ensenyat a fer-les bé.



Avaluació de la competència escrita

Dues mirades,

dos referents...

i diversos 
protagonistes



Dos referents

Què avaluar?



1. criteri

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

DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria

DOGC Núm. 6945 - 28.8.2015

Criteris d’avaluació de l’escriptura

1r referent



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.

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

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

Competències

Orientacions per a 
l’avaluació de les 

competències

2n referent

http://ensenyament.gencat.cat/web/sites/ensenyament/.content/home/departament/publicaci 
ons/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-linguistic-ca-es-literatura.pdf

http://ensenyament.gencat.cat/web/sites/ensenyament/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-linguistic-ca-es-literatura.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/sites/ensenyament/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-linguistic-ca-es-literatura.pdf


Mirades



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

Mirades

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

DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

DOGC núm. 6945 - 28.8.2015
Adequació 

Coherència 

Cohesió 

Correcció 

Presentació



Compartim objectius
d’avaluació amb l’equip 

docent
Què avaluarem?





Valoració de la 
competència discursiva

Valoració de la 
correcció lingüística

Valoració de la 
presentació



Alumnes



Els resultats més baixos en la prova
d’expressió escrita en llengua
catalana han estat en correcció
lingüística:
- Ortografia
- Morfosintaxi
- Precisió i correcció dels adjectius



Alumnes

Segurament cada grup tindrà necessitats diferents…



Protagonistes



1. Parlar i reflexionar sobre l’escrit

L’avaluació compartida facilita 
la reflexió metacognitiva

La interacció facilita la 
valoració dels escrits i de les 

estratègies aplicades

Estratègies facilitadores per avaluar

Autoavaluació

Coavaluació  
simultània

Coavaluació
diferida

Avaluació 
col·lectiva



El resum estarà ben fet si...

- Hi apareixen les idees més importants.

- No hi ha repeticions, ni informacions poc rellevants.

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

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

Saber elaborar un resum a partir de la 
lectura d’un text

Estratègies facilitadores per avaluar

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

http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/cu 
rriculum/xarxacb/documents/instruments-

avaluacio-formativa/compartir-objectius.pdf

http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/compartir-objectius.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/compartir-objectius.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/compartir-objectius.pdf


Compartim barems per a la coavaluació

(Descripció d’una imatge)

ADEQUACIÓ (1,5 punts)
propòsit i l’objectiu del text són clars (descriu bé?) 
ocabulari és apropiat al tema i al tipus de text

COHE
- Es
- La
- Est

COHE
- Les
- Les
- Hi
- Est
- No
- La

CORRE
- Hi
- El l
-

PRESE

ocabulari és apropiat al receptor

RÈNCIA (2,5 punts)
descriu bé totes les parts
descripció segueix un ordre (del general al concret)
à ben organitzat per paràgrafs (suficients?)

SIÓ (3 punts)
frases estan ben construïdes 
frases estan ben connectades

ha connectors que orienten la mirada? 
an ben utilitzats?
hi ha repeticions? 
puntuació és adient

CCIÓ O NORMATIVA (2 punts)
ha concordança de gènera i nombre
èxic és ric i vairat (adjectivació i comparació)
faltes ortogràfiques s’ajusten a la programació del centre

NTACIÓ (1 punt)
na lletra

Estratègies facilitadores per avaluar

- El
- El v

- El v Or ganització de les idees
Començo fent una pluja d’idees

Conec maneres per ampliar les idees abans de començar

Pla

Est

Organitzo les idees com hem acordat
nificació del text escrit

Faig un guió a partir del mapa d’idees

Sé fer un pla de treball per escriure el text 

Penso en la forma i l’extensió

ructura del text

Poso el motiu que ha provocat el text

Tinc present l’ordre de les idees que he seleccionat
Tinc en compte l’acabament amb una idea que ho resumeixi tot 

Recordo a posar la meva opinió

itud davant la planificació del text 

Trobo interessant planificar el text

La planificació em facilita començar l’escrit
tes i marges ben definits

it, en general 
estaca
estan ben separats

Autoavaluació del procés de planificació
d’un text expositiu

Les Act -

- Bo

- Línies rec -
- Text pol
- El títol d
- Els mots

- T’ho has passat bé escrivint el text?

- T’ha costat molt o poc fer-lo?

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

- T’ha costat decidir com volies començar?

- Com ho has decidit?

- Quins passos has seguit per escriure el text?

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

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

de tothom?

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

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

Pauta d’interrogació d’actituds 

i procés per a una coavaluació

http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curricul 
um/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-

formativa/autoavaluacio-coavaluacio.pdf

http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/autoavaluacio-coavaluacio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/autoavaluacio-coavaluacio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/autoavaluacio-coavaluacio.pdf


Estratègies facilitadores per avaluar

http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curricul 
um/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-

formativa/rubrica.pdf

http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/rubrica.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/rubrica.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/rubrica.pdf


Estratègies facilitadores per avaluar

http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/ 
xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/base-

orientacio.pdf

http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/base-orientacio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/base-orientacio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/base-orientacio.pdf


Estratègies facilitadores per avaluar

http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/c 
urriculum/xarxacb/documents/instruments-

avaluacio-formativa/carpeta-aprenentatge.pdf

http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/carpeta-aprenentatge.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/carpeta-aprenentatge.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/carpeta-aprenentatge.pdf


L’avaluació en la presa de decisions



EXPRESSIÓ ESCRITA

Taula d’observació de l’alumne/a:

1 2 3 4
Propietats del text
Adequació:

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

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

Puntua correctament
Fa servir correctament nexes d’unió
Lèxic :

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

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

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

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

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

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

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

Avaluar per prendre decisions: 
observo els alumnes



Avaluar per prendre decisions: 
recullo les meves observacions i reflexiono

Nivell:  

Curs:

PROPIETATS DEL TEXT

P
ro

cé
s

d
e 

p
ro

d
u

cc
ió

A
ct

it
u

d

Alumnes total Adequació Coherència Cohesió Lèxic Ortografia Gramàtica Estilística Presentació

Total

❶

❷



Ordenar textos desordenats

Introduir informacions en un text 

Completar textos als quals falta informació

Identificar els punt i a part en un text compactat 

Extreure’n la informació irrellevant

...

Avaluar per prendre decisions: 
i a partir d’aquí...

«Faré activitats per 
millorar la coherència 

dels escrits dels 
alumnes».

“Ho plantejaré a 
la reunió d’equip 

docent”.



Avaluar per prendre decisions: 
autodiagnosi del docent

Instrument de reflexió per al docent 1 2 3 4

ABANS QUE L’ALUMNE PRODUEIXI UN TEXT
Realitzo estratègies de contextualització:

Donem funcionalitat a l’expressió escrita: Reflexiono amb els alumnes sobre els objectius del text (per què s’escriu el text)

Reflexionem amb els alumnes sobre com ha de ser el text (a qui va dirigit, extensió, llenguatge,…)

Altres:

Realitzo estratègies de planificació:
Fem pluja d’idees

Emprem tècniques d’associació d’idees (amb fets viscuts, amb narracions conegudes, amb idees inventades,…)

Apliquem tècniques organitzatives (esquemes, mapes, conceptuals, arbres, idees clau,…)

Utilitzem recursos visuals (Esquema estrella: què, qui, com, quan,…Dibuixos o fotografies,….)

Altres:

Realitzo estratègies de textualització:
Analitzem models diferents (anàlisi i deducció de l’estructura, vocabulari,…)

Verbalitzem exemples

Fem models col·lectius, per grups, per parelles,…

Utilitzem suports escrits per ajudar a generar (completar textos, donar els elements bàsics, reorganitzar paràgrafs,…)

Altres:

Realitzo estratègies de revisió del text:
Llegir centrant-se en el contingut (idees, estructura,… )

Llegir centrant-se en la forma (puntuació, ortografia,…)

Altres:
MENTRE L’ALUMNE PRODUEIX EL TEXT

Durant la textualització vetllem per què l’alumne, quan ho necessiti, interaccioni amb el/la mestre/a o els companys

Recordem als alumnes que cal rellegir els fragments escrits per comprovar que s’ajusten a allò que volen expressar

Altres:

DESPRÉS QUE L’ALUMNE HA PRODUÏT UN TEXT
Fem que l’alumne torni a llegir el seu text individualment i selectivament (contingut i forma) per detectar errades

Fem exercicis de revisió : col·lectiva, en grups i parelles

Potenciem la utilització funcional de l’expressió escrita feta (llegir-ho als companys, portar-ho a casa, penjar-ho a l’aula,
enviar la carta,....)

Altres:



Continguts

1. Posar-nos d’acord: justificació i beneficis

2. Què hem d’ensenyar?

3. Què i com avaluar de l’escriptura?

4. Com ho fem per posar-nos d’acord?

5. Didàctica integrada de l’escriptura

6. Per acabar...



Posem fils a l’agulla per millorar!



Quines característiques dels equips 
afavoreixen la millora dels resultats?

Fan servir eficaçment els recursos de 
què disposen.

Tenen una línia pedagògica clara i una 
estructura organitzativa coherent.

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

Aborden les dificultats i se’n 
plantegen la solució.

Se centren a donar suport a projectes 
de millora.

Coordinació i optimització

Implicació de tots els agents

Reunions pedagògiques

Plans d’acció de millora

Formació i assessorament



Àmbits de decisió

Decisions de caràcter pedagògic

• Model didàctic.

• Selecció i seqüenciació de gèneres i 
tipologies.

• Implicació de les matèries.

• Aprofitament de situacions comunicatives.

• Metodologies i suports per ensenyar a 
escriure.

• Activitats d’escriptura que es plantejaran.

• Espais i temps per escriure.

• Enfocament de l’ensenyament de la 
literatura i de la gramàtica.

• Ús de les tecnologies digitals.

• Criteris d’avaluació.

• ...

Decisions de caràcter organitzatiu

• Espais i temps de coordinació.

• Distribució de funcions entre el professorat 
implicat.

• Optimització de les reunions.

• Temporalització del pla de millora.

• Utilització dels recursos.

• Atenció a la diversitat.

• Necessitats de formació.

• Avaluació de l’assoliment dels objectius

• ...



ENTORN

Nivells de decisió

CENTRE

AULA

NIVELL AULA:
A tercer treballarem la 
descripció dels espais 
del centre per al cartell 
informatiu.

NIVELL CENTRE:
Els alumnes 
s’encarregaran
d’elaborar cartells 
informatius per a la 
jornada de portes 
obertes. Distribuirem la 
tasca per nivells.

NIVELL ENTORN:
Participarem en una 
mostra de cartells 
elaborats per diferents 
centres de la localitat.



Aula 11
4t ESO

Biblioteca

Departaments didàctics 

Equips docents 

Coordinació pedagògica 

Claustres

Espais i temps de decisió

http://www.institutfortpius.com/informacio-del-centre/planol/

Lideratge actiu i 
distribuït:

grup impulsor 
equip directiu

http://www.institutfortpius.com/informacio-del-centre/planol/


Espais i temps de decisió

Diferents grups impulsors per a 
diferents projectes

ILEC araESCRIC

Plurilingüisme
Impulsem la
geometria

Xarxa d’instituts 
que treballen 
per projectes

...

Lideratge actiu i 
distribuït:

grup impulsor 
equip directiu



Dinàmiques de treball en la presa de decisions: 
recomanacions per fer reunions efectives

 Alternar les reunions de 
coordinació amb les 
reunions de discussió 
entorn de qüestions 
pedagògiques.

 Aprofitar les reunions 
previstes dels diferents 
espais de decisió per 
parlar d’escriptura.

 Aplicar un protocol de 
dinamització que faci 
més àgil la discussió.
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Quart d’ESO
Organització de les reunions d’equip docent 
per al curs 2015-2016:

 Es faran els dimecres de 13:30 a 14:30 a
l’aula de quart B.

 La primera i la tercera reunió de cada 
mes serà per coordinar aspectes 
organitzatius.

 A la segona i quarta reunió de cada mes 
es debatran aspectes pedagògics.

 Les informacions es faran arribar per
correu electrònic.

Quart d’ESO
Reunió d’equip docent: 
24 de febrer de 2016
Aula 4t B: 13:30 - 14:30

ORDRE DEL DIA:
 Què avaluarem dels 

escrits en totes les 
matèries

 Torn obert de paraula

OBSERVACIONS:
Porteu escrits d’alumnes 
per comentar-los 
conjuntament.

Dinàmiques de treball:
Alternar les reunions de coordinació amb reunions de discussió entorn de qüestions 

pedagògiques
Aprofitar les sessions previstes de treball intern per parlar d’escriptura

http://ielesvinyes.net/


Dinàmiques de treball:
aplicar un protocol de dinamització per fer més àgil la discussió

Exemple de protocol:

FASE 1.

Exposició del  
docent

•El docent presenta als companys l’aspecte que vol
millorar, comparteix les propostes didàctiques aplicades i 
ho acompanya de mostres de treball del grup classe.

FASE 2.

Resposta dels  
altres docents

•Els companys analitzen les mostres i comenten com
podrien millorar els resultats dels alumnes.

•El docent escolta i pren notes.

•Es fan preguntes, s’aclareixen dubtes, es canvien
impressions sobre les estratègies que es poden aplicar...

•Aquesta fase acaba amb la concreció d’actuacions.FASE 3.

Discussió

F 

FASE 4.

Recollida  
d’acords

•Es recullen els acords en una acta.



 Quin era l’encàrrec de treball?

 S’ha contextualitzat? L’alumne s’ha 
pogut fer una representació clara de 
la tasca?

 L’escrit està ben fet? Respon als
estàndards corresponents al nivell?

 Com hauríem d’haver fet saber a 
l’alumne quina era la resposta 
esperada?

 Quins punts forts té l’escrit?

 Quines dificultats té aquest alumne?

 Amb quina intervenció didàctica 
podem ajudar-lo a millorar els 
escrits?

 …

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.

Partir de l’anàlisi compartida de produccions dels alumnes



Caldria que els acords es recollissin a les actes 
d’aquests òrgans

Dinàmiques de treball:
aprovar els acords en claustre i informar-ne el consell escolar

«A partir d’ara, totes les tasques d’escriptura s’han de contextualitzar».



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



Documents de centre:
el pla (de lectura i) d’escriptura



Fases de treball i d’implementació

DIAGNOSI
Anàlisi de la situació del centre

http://ielesvinyes.net/

ELABORACIÓ I IMPLEMENTACIÓ
Pla d’acció

AVALUACIÓ
Valoració de resultats i noves decisions

http://ielesvinyes.net/


Reflexió inicial:
a) Revisió dels aspectes pedagògics i organitzatius
b) Anàlisi dels resultats de les avaluacions internes i

externes

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/works 
pace/SpacesStore/0011/3d3e6572-5f03-4283-9106-
ae6ff703bf61/Document-Millora-Expressio-Escrita-

2012.pdf

Conclusions

Punts forts

Aspectes a millorar

Aspectes que caldria 
introduir

Diagnosi

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0011/3d3e6572-5f03-4283-9106-ae6ff703bf61/Document-Millora-Expressio-Escrita-2012.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0011/3d3e6572-5f03-4283-9106-ae6ff703bf61/Document-Millora-Expressio-Escrita-2012.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0011/3d3e6572-5f03-4283-9106-ae6ff703bf61/Document-Millora-Expressio-Escrita-2012.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0011/3d3e6572-5f03-4283-9106-ae6ff703bf61/Document-Millora-Expressio-Escrita-2012.pdf


Establir objectius i actuacions de centre:
a) Decisions de caràcter pedagògic
b) Decisions de caràcter organitzatiu

Presa de decisions

Accions a curt termini
(un trimestre)

Accions a mig termini
(un curs)

Accions a llarg termini
(dos cursos)

Fase de treball i d’implementació

PROGRAMACIÓ  

GENERAL 

ANUAL

Curs 2016-2017

INSITUT

Municipi

Punts forts

Aspectes a millorar

Aspectes que caldria 
introduir



Constatar els resultats:
a) Indicadors d’assoliment de la concreció anual del pla
b) Resultats de l’avaluació interna i externa del centre

Concreció de línies de centre

Línia de treball:

Objectius:
-
-

Actuacions Responsables Recursos
Procediment

de treball
Temporització

Indicadors
d’assoliment

Efectivitat i revisió del pla
a partir de les actuacions fetes

Noves decisions!

Avaluació



Continguts

1. Posar-nos d’acord: justificació i beneficis

2. De quins acords parlem?

3. Sobre què cal posar-nos d’acord?

4. Com ho fem per posar-nos d’acord?

5. Didàctica integrada de l’escriptura

6. Per acabar



DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria

“L’aprenentatge de les  
llengües catalana i
castellana ha de servir com
a base per a l’adquisició
d’altres llengües, en un
context plurilingüe i
intercultural. Aquest fet
facilitarà el tractament
integrat de llengües en els
centres escolars”.

Hi ha continguts comuns a totes les llengües
(la majoria dels recursos comunicatius: estratègies lectores, redacció de resums i 

esquemes, tipus de text, puntuació, terminologia gramatical, etc.)

No té sentit que cada llengua torni a plantejar-los 
des de l’inici com si fossin específics.

Cal introduir-los més sistemàticament i
reflexivament en la llengua del centre per ser
aplicats a les altres, i facilitar, així la transferència.

Cal posar l’accent en el desenvolupament  
competencial i evitar repeticions innecessàries.



Aprenentatges que podrien ser transferibles 
(conceptes, terminologia, estratègies, recursos...)

• L’adequació dels textos al context d’enunciació
• Procediments de coherència global dels textos
• Procediments de cohesió dels enunciats
• La llengua com a sistema (conceptual)
• Actituds sobre l’escriptura
• ...

CURRICULAR
EL SUBJECTE DE 

L’APRENENTATGE
TRANSFERÈNCIA

La majoria de continguts 
relacionats amb la 

competència escrita són 
comuns

L’alumne és el mateix 
subjecte de

l’aprenentatge

Necessitat d’una didàctica integrada: 
triple justificació

Necessitat de facilitar la 
transferència dels 

aprenentatges



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

C. específics L1

C. específics L2

C. específics L3

Català Castellà Llengües 
estrangeres

Continguts d’escriptura i àrees lingüístiques



Ensenyar i aprendre...

Competència Ensenyar a escriure 

lingüística: en totes les
L’expressió escrita matèries

DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

DOGC Núm. 6945 - 28.8.2015

El procés de Escriptura  
composició escrita creativa

Escriptura i reflexió 
sobre la llengua

Primera conferència
• Gèneres textuals
• Situacions comunicatives
• Criteris de selecció i seqüenciació
• ...

Segona conferència
• Escriptura i matèries curriculars
• Habilitats cognitives + lingüístiques
• Textos i matèries
• Modalitats d’escriptura a les matèries
• Activitats híbrides
• Textos multimodals i plurilingües
• ...

Tercera conferència
• Procés de composició textual
• Seqüències didàctiques contextualitzades,

funcionals i reflexives
• Escriptura en suports digitals
• ...

Quarta conferència
• Reflexió sobre el funcionament de la 

llengua i activitat metalingüística
• Gramàtica implícita i gramàtica explícita
• Treball amb la gramàtica i l’ortografia
• La transferència
• ...

Cinquena conferència

• Escriptura creativa

• Les matèries no lingüístiques i l’escriptura 
creativa.

• L’enfocament de de la literatura

• ...

Continguts comuns i continguts específics

Cinquena conferència
• L’ensenyament de la literatura
• ...

Quarta conferència
• Reflexió sobre el funcionament de la

llengua i activitat metalingüística
• Gramàtica implícita i explícita
• ...



EI CI CM CS 1r 2n 3r 4t
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TEXTOS EXPOSITIUS:

- Lèxic: sinonímia, hiperonímia, hiponímia.

- Vocabulari precís i concret.

- Connectors: conjuncions causals, 
conseqüència, finals... (perquè, ja que / de 
manera que, per això...) i locucions (en 
primer lloc, en conclusió...)

- Temps verbal predominant: present
d’indicatiu.

- Oracions atributives.

- Oracions subordinades: causals,
consecutives i finals.

Continguts específics



EI CI CM CS ESO

- Qui inicia...?

- Com assegurar la coherència en el 
tractament dels gèneres?

- Com es transferirà?

- Com rendibilitzar el treball amb les diverses 
llengües?

- Com assegurar la transferència del que és 
comú d’una llengua a una altra:

- Activació de coneixement previs
- Reflexió metalingüística
- Eines i instruments (p.e., bases d’orientació)

- Quin és el nivell d’aprofundiment progressiu 
d’aprenentatges més coherent? Com l’apliquem?

- Com ajudem l’alumne a gestionar i regular la
seva escriptura?

1r 2n 3r 4t

Coherència metodològica



Una possibilitat: 
programar a partir de gèneres

Nivell Funció Tipus
Gènere  
textual

Situacions 
comunicatives

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t



Freqüència: Diària / setmanal / quinzenal / mensual / trimestral

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

Tipologia
Gènere  
textual

Situació 
comunicativa

Freqüència Àrea 1r 2n 3r 4t

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

Gèneres textuals per nivell
i desenvolupament competencial

Desenvolupament competencial

C.4: Planificar C.5: Textualitzar C.6: Revisar per millorar

Estratègies docents:
Suports: 
Materials:  
Activitats:

Estratègies docents:
Suports: 
Materials:  
Activitats:

Estratègies docents:
Suports: 
Materials:  
Activitats:



Caldrà decidir quan s’inicien 
i quan s’acaben

Iniciació

Ampliació

Consolidació

Manteniment

Gèneres textuals E.I. C.I. C.M. C.S. 1r 2n 3r 4t

Descripcions literàries

Descripcions científiques

Definicions

Fitxes/ Buidatges

Peus de fotografia

Notícies

Notes

Circulars

Informes

Invitacions

Programes

Cartes al director

Queixes escrites

Formularis

Full de reclamacions

Jocs jugats

Reglaments

...



Ciències socials
Llengua estrangera 

Primera llengua 
Segona llengua

Educació plàstica
Català

Ciències de la naturalesa

Música

Educació física

Llengua castellana
Cultura clàssica

MatemàtiquesTecnologia

Temps per escriure a totes les matèries: 
com implicar-hi tot el claustre?



Modalitats d’escriptura a les matèries

1r 2n 3r 4t Matèria
Freqüència

D S Q M

Textos socials

(comunicatius)

Textos acadèmics
Expositius

Resums

Reflexius

Textos intermediaris
Apunts i notes

Organitzadors gràfics

Esborranys

Textos multimodals

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

Què, com i quan s’escriurà a les matèries?



Entrevista
W.A. Mozart

Crònica
d’un dia de vaga

(BCN S. XIX)

Diari
d’un dia a l’Abric 

Romaní de 
Capellades

Queixa 
Deficiències de 

seguretat a la xarxa

Entrevista W.A. 
Mozart

Crònica
d’un dia de vaga

(BCN S. XIX)

Diari
d’un dia a l’Abric 

Romaní de 
Capellades

Queixa
Deficiències de

seguretat a la xarxa

Escriptura a totes les matèries:
un préstec compartit de gèneres i continguts



El treball integrat entre llengua i matèries 
garanteix la transferència dels aprenentatges

MATÈRIES
NO LINGÜÍSTIQUES

Continguts de les 
matèries

Gèneres de les 
matèries

Formulació de 
conceptes

Conceptes 
Representacions de 

models

MATÈRIES 
LINGÜÍSTIQUES

ALTRES 
LLENGUATGES

Gèneres textuals

Recursos literaris
(semàntics)

Comparació, metàfora, antítesi, 
personificació, hipèrbole...

Simbòlic,  
plàstic,

matemàtic
multimodal...

Recursos retòrics



Temps per ensenyar 
i aprendre a escriure

Ins. Manuel de Montsuar, Lleida



Continguts

1. Posar-nos d’acord: justificació i beneficis

2. De quins acords parlem?

3. Sobre què cal posar-nos d’acord?

4. Com ho fem per posar-nos d’acord?

5. Didàctica integrada de l’escriptura

6. Per acabar...



La millora dels 
aprenentatges passa 

per la coherència 
didàctica i la cohesió 

de l’equip de 
docents.

Els gèneres poden 
ser un bon 

organitzador de la
programació de 
l’escriptura al 

centre.



Lectures recomanades



Per tancar el cicle...













Conferència 6

POSEM-NOS D’ACORD
Les línies de centre

Educació Secundària Obligatòria




