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Presentació del material docent  

L’ús de seqüències didàctiques en l’ensenyament de la producció textual suscita 
l’interés tant de mestres en exercici com d’estudiants dels graus d’Educació Infantil i 
Primària. Així, el material que mostrem representa un punt de partença en l’elaboració 
de seqüències didàctiques, en aquest cas, basades en l’escola de Ginebra (Dolz i 
Schneuwly, 2006)1. 

Aquesta eina metodològica entén l’ensenyament de la de llengua dins d’un 
projecte global que permet organitzar la programació ordenada de continguts (Camps, 
1996; Pasquier i Dolz, 1996)2.  

A continuació, mostrem dues activitats pensades per a la formació inicial i 
contínua del professorat. Amb la primera, que representa el punt d’inici de l’elaboració 
de les seqüències didàctiques, pretenem incidir en la planificació de la tasca 
d’escriptura. En aquest sentit, apareixen elements clau com la determinació del 
context comunicatiu, del gènere i la selecció dels materials lingüístics. A la segona, a 
partir de la primera activitat, mirem de donar instruments per a dissenyar una 
seqüència didàctica. 

Com ja hem assenyalat, les seqüències didàctiques generen interés entre la 
comunitat educativa, que mira de buscar instruments que ajuden als infants en les 
tasques d’escriptura. Hi ha molts estudis que analitzen els resultats d’allò que escriuen 
els escolars mitjançant seqüències didàctiques. No hi ha, però, tants materials 
publicats amb els dissenys de seqüències didàctiques de les quals parteixen aquests 
estudis. En aquest sentit podem destacar les seqüències didàctiques elaborades per 
membres del grup GIEL (Grup d’Investigació en Ensenyament de Llengües) de la 
Universitat de València (alguns d’aquests materials docents es troben allotjats en el 
repositori institucional de la Universitat de València RODERIC sota el títol Escriure amb 
seqüències didàctiques. Materials docents. Un material en xarxa que es pot consultar 
mitjançant el següent enllaç: http://roderic.uv.es/handle/10550/58974).    
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Dolz, J. i Schneuwly, B. (2006). Per un ensenyament de l’oral. Iniciació als gèneres formals a 

l’escola. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Publicacions de l’Abadia 
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Activitat 1: Planificació de la tasca d’escriptura 

 
1.1. Determinar el context comunicatiu 

 
1.2. Quin és el gènere? 

 

1.3.Selecció dels continguts lingüístics 

 
 
Quadre basat en Álvares Pereira, L. i Azevedo, F. (2005). Como abordar a escrita no 

1º ciclo do ensino básico. Porto: Areal Editores, 100. 

 
 
 

Per a què s'escriu

Per a informar

Per a relatar

Per a persuadir

Per a ...

Per a qui s'escriu

Per als amics

Per a la família

Per als visitants de l'escola

Per a...

Una carta

Una nota informativa

Una felicitació

Altres

Puntuació

Connexió

Ortografia

Altres
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Activitat 2: Planificació i previsió dels continguts 
 dels tallers de la seqüència didàctica 

 
 

2.1.Esquema de la seqüència didàctica (Dolz i Schneuwly, 2006)3 
 

 

2.2: Dissenyem la nostra seqüència didàctica 

 

 

                                                           

3
Dolz, J. i Schneuwly, B. (2006). Per un ensenyament de l’oral. Iniciació als gèneres formals a 

l’escola. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat. 

 

Taller 1

• Continguts i activitats

• ...

Taller 2

• Continguts i activitats

• ...

Taller ...

• Continguts i activitats

• ...


