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Introducció. L’escriptura, quelcom més enllà d’un producte



Pregunta 
engrescadora

Per a què 
serveix
escriure?



2 lectures: el camí cap a la didàctica de la composició escrita

Casas, M. (2020). Aprender a escribir una 
autobiografía lingüística. Un ejemplo de 
escritura reflexiva y metacognitiva en la 
formación inicial de maestros. Indagatio
Didactica, 12 (2), 55-72.

https://doi.org/10.34624/id.v12i2.17493

Pertusa, E. (2014). El procés de l’escriptura: 
de la planificació a la revisió de l’escrit. 
Guix, 409, 47-53. 
https://www.grao.com/es/producto/el-
proces-de-l-escriptura-de-la-planificacio-a-
la-revisio-de-l-escrit

https://doi.org/10.34624/id.v12i2.17493
https://www.grao.com/es/producto/el-proces-de-l-escriptura-de-la-planificacio-a-la-revisio-de-l-escrit


Lectura

• Casas, M. (2020). Aprender a escribir una autobiografía
lingüística. Un ejemplo de escritura reflexiva y metacognitiva
en la formación inicial de maestros. Indagatio
Didactica, 12(2), 55-
72. https://doi.org/10.34624/id.v12i2.17493

Grup Apartat Idees clau

1 Introducción
Contextualización teòrica

2 Metodología
a) Secuenciación del proyecto de escritura

3 b) Análisis de las autobiografías lingüísticas

4 Resultados
a) Ejemplos relacionados con aspectos sociolingüísticos

5 b) Ejemplos de aspectos relacionados con el aprendizaje del género 
académico y de la escritura en general

6 Conclusiones

https://doi.org/10.34624/id.v12i2.17493


Què és l’escriptura?
Per a què serveix?

“Asumimos, pues, que la escritura es epistémica (genera

conocimiento, ayuda a organizar y elaborar nuevos significados), es

metacognitiva (permite escribir lo que pensamos mientras vamos

pensando y tomando decisiones sobre lo que escribimos), es

instrumental (permite fijar el conocimiento que tenemos, y leer

permite acceder a este conocimiento) y también es social (permite

la participación en la comunidad)” (Casas, 2020: 57-58).

Casas, M. (2020). Aprender a escribir una autobiografía lingüística. Un ejemplo de 
escritura reflexiva y metacognitiva en la formación inicial de maestros. Indagatio
Didactica, 12(2), 55-72.



Lectura
• Pertusa, E. (2014). El procés de l’escriptura: de la planificació
a la revisió de l’escrit. Guix, 409, 47-53. 
https://www.grao.com/es/producto/el-proces-de-l-escriptura-
de-la-planificacio-a-la-revisio-de-l-escrit

Grup Apartat Idees clau

1 Introducció
El principi alfabètic

2 La planificació

3 La textualització

4 La coherència i la cohesió

5 La revisió

6 La producció escrita

https://www.grao.com/es/producto/el-proces-de-l-escriptura-de-la-planificacio-a-la-revisio-de-l-escrit
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L’ensenyament de la composició escrita. Realització d’activitats



Què és escriure. Ensenyar a escriure

• L’entorn de la tasca (factors externs)

• Els processos cognitius implicats en l’escriptura (la planificació, la 
textualització i la revisió)

• La memòria a llarg termini de l’escriptor (inclou el coneixement dels temes, 
l’audiència i el gènere discursiu)

Hayes i Flower (1980)

• Dir el coneixement

• Transformar el coneixement

Bereiter i Scardamalia (1992)



El procés d’escriptura
Planificació

• Objectiu: representació mental de la tasca

• Consta de tres subprocessos globals: generació de les idees, l’organització i establiments 
dels objectius

• Ajudes pedagògiques: plantilles de planificació, mapes d’idees, arbres associatius...

Textualització

• Transformació dels continguts mentals en elements de la llengua

• Afecta a les propietats del  text (coherència, cohesió, correcció gramatical, adequació)

• Ajudes pedagògiques: ús de connectors...

Revisió

• Valoració de les produccions textuals

• Implica reflexió metalingüística

• Objectiu: fer el text clar, fàcil i precís. Operacions implicades : simplificació, afegitó, 
modificació, verificació...)

• Ajudes pedagògiques: plantilles d’autorevisió....



Casas, M. (2020). Aprendre a 
ensenyar a escriure: un 
exemple de plantejament de 
tasques d'escriptura en la 
formació de docents de 
llengua. Recercle, 1, 26-41. 
https://raco.cat/index.php/re
sercle/article/view/377059/4
70293

“El problema retòric es pot manifestar de moltes maneres i
s'associa a la fase de la planificació.(…) el plantejament d'una
situació d'escriptura també pot expressar-se a través d'altres
exemples de la vida quotidiana que, sovint, interpel·len d'una
manera més directa els nostres aprenents.

Imaginem-nos una hipotètica situació en la qual una colla
d'amics ens conviden a fer una sortida a la muntanya. El
missatge de WhatsApp que rebem és el següent: “Quedada
demà a 8.00am al camp de futbol. Porta aigua i menjar”. Tot i
que la primera part de la consigna és clara (punt de sortida, lloc
de trobada), no deixa de ser incompleta i ens genera un munt
de preguntes: on anem, exactament? Quins companys de ruta
hi haurà? Qui farà de guia? Quin és el calçat més adequat?
Quina és la previsió meteorològica? Quanta aigua i quant
menjar cal portar? Quina ruta farem? Estic preparada per fer
aquesta ruta? Quant durarà l'excursió? Hi ha molt desnivell?
Algú portarà el GPS? Etc.”.

https://raco.cat/index.php/resercle/article/view/377059/470293


Reprenem el 
concepte de 
bastiment

• Conjunt d’ajudes verbals i no verbals que un 
docent o persona adulta amb experiència 
lliura als infants (Bruner, 1989)



Activitat
• Cerqueu un exemple d’ajuda pedagògica de cada subprocés

• Podeu cercar a: 
• Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://leer.es/recursos
• Santolària, A. i Ribera, P. (coords.) (2017). Escriure amb seqüències didàctiques. Materials docents. 

http://roderic.uv.es/handle/10550/58974
• XTEC. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Recursos. http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/
• ...

• L’ajuda pedagògica serveix només per a un gènere discursiu o es pot traslladar i/o adaptar a d’altres?

Subprocés Ajuda pedagògica

Planificació Arbres associatius...

Textualització

Revisió

http://leer.es/recursos
http://roderic.uv.es/handle/10550/58974
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/


Activitat 
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Les seqüències didàctiques com a eines de programació



La seqüència didàctica i gènere discursiu

Seqüència didàctica

Conjunt d’activitats escolars 
organitzades de forma sistemàtica 
al voltant d’un gènere discursiu 
oral o escrit

(Dolz et al., 2001)

Gènere discursiu

Conjunt de diferents formes 
d'expressió que podem trobar en els 
textos socials escrits o orals (cartes, 
contes, biografies...)

Tipus temàtics, composicionals i 
estilístics d’enunciats determinats i 
relativament estables (Bakthín, 1997, 
p. 252)



Avantatges 

Esdevé un punt de referència concret per a l’alumnat. 
Proporcionen un quadre d’anàlisi de la situació de 
comunicació, dels continguts, de l’organització del 
conjunt del text, i també de les unitats lingüístiques 

S’integra fàcilment en projectes d’aula i permet 
proposar els aprenents activitats amb sentit

El pla de treball s’inscriu en un plantejament de 
l’ensenyament i aprenentatge de l’escriptura que 
parteix d’un ús real de la llengua escrita en l’escola



Posada
en situació

Producció
inicial

Producció finalTaller 1 Taller 2 Taller x

Dolz, J., Noverraz, M., Schneuwly, B. (2001). S’exprimer en français. 
Séquences didactiques pou l’oral et  pour l’écrit. Editions De Boeck

ESQUEMA DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA



Focus: 
el gènere

Encerts

Dificultats

Gènere

Disseny 
tallers 

activitats

Gènere



Fases de la SD

Fase Objectius Activitats

1 Contextualització de la SD dins del
projecte. Posada en situació

2 Producció inicial del gènere.
Detecció de les dificultats

3 Tallers d’ aprenentatge

4 Guia de revisió i producció final del
gènere discursiu



Exemple
2n Educació
Primària



Consigna SD La fitxa tècnica

D’ací poc realitzarem un gran mural a l’escola. Farem una exposició on
enganxarem els escrits que tindrem durant estos dies. Haurem d’escriure en una
fitxa tècnica el que hem aprés sobre els nous contes per als xiquets i les xiquetes
que no són de la nostra aula i també per les altres mestres, les mares i els pares.
Recordeu el títol del conte? Com es deia la protagonista? Com era ella? Què
feia? Escriu-ho en el full següent.



Exemple de 2n (producció inicial)

Títol: La dent D’or

La mare li va donar moltes riqueses i li va 
dir que se casara amb un ome que 
tinguera un dent d’or per que si no seria 
desgrasiada i li va donar una pota  al 
princep ammb la ferradura d’or se li va 
eixir i al princep li va eixir un dent d’or i la 
princesa i el princep es varen casar.

A1



Detectem
encerts

i dificultats

• El text fa sentit

• Remet a la idea “conte”

• …

+

• Convencions socials del gènere

• Manca informació (dades autoria, títol, 
personatges…)

• …

-



Disseny de la SD



Els 
continguts 
dels tallers

Taller 1:

Eix pragmàtic

• Què és una fitxa tècnica?

• Per a què serveix?, per què escrivim?, per a qui?, on?

Taller 2:

Eix discursiu

• Què hi posem?, quina informació cal?

• Què hi posem primer?, quin ordre usem?

Taller 3:

Eix lingüístic

• Quines paraules usem?

• Adjectius, infinitius, connectors

• REVISIÓ TEXTUAL



Activitat
eix pragmàtic



Exemple de 2n (producció final)

A1 A1



Títol: La dent D’or

La mare li va donar moltes riqueses i li
va dir que se quasara amb un ome que
tinguera un dent d’or per que si no
seria desgrasiada i li va donar una pota
i (xxx) al princep. amb la ferradura d’or
se li va eixir i al princep li va eixir un
dent d’or i la princesa i el princep es
varen casar.

FITXA TÈCNICA “EL CONTE DE LA MEUA CLASSE”
Títol:
La dent D’or

Autor/ autora:
Joan Amades
Editorial:
Adaptacio

Nom dels personatges:
La dent D’or, el cavallet, el dimoni, La nimeta del seu llallo i el princep.
Com és la protagonista del conte?:
La dent D’or es: valenta, amigable, llesta.
Què fa la protagonista del conte?: Cavalcava, se disfressava i tocava la
guitarra.
Resum:
Hi havia una vegada una xica que samare savia mort i li va dir que es
cassara amb un xic que tinguera una dent d’or si no tindria mala sort.
Primer el dimoni es volia cassar-se amb ella pero el cavallet li va
rescatar. Despres el princep tame es volia casar amb ella pero el cavall la
va ajudar. iel cavall li va donar una pota amb la ferradura d’or al princep
i seli va ficar el clau. Al final es varen cassar i varen ser Feliços.

Resultats EP: transcripció exemple A1

Producció inicial

Producció final
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El paper i l’ensenyament de l’ortografia



Pregunta 
engrescadora

Un text reexit és un text amb errades ortogràfiques?

Corpus Jauca (Santolària, 2015)



• Vilaseca, R.; Nadal, E.; Maura, A. (2010). Ensenyar ortografia i
aprendre’n. Una experiència de treball cooperatiu amb alumnes de 
primària. Articles, 50, 100-113. 
https://www.grao.com/es/producto/ensenyar-ortografia-i-
aprendren-ar05017958

Grup Apartat Idees clau

1 Introducció

2 Mètode
Participants
Disseny, materials i procediment

3 El projecte del taller d‘ortografia

4 Elaboració de textos
Exercicis escrits lliures
Dictats en grup.

5 Correcció de textos amb errors
Exercicis de relació entre llengua oral i escrita

6 Resultats i discussió
Conclusions

https://www.grao.com/es/producto/ensenyar-ortografia-i-aprendren-ar05017958




Camps, A.; Milian, M.; 
Bigas, M.; Camps, M.; 
Cabré, P. (1990). La 
enseñanza de la 
ortografía (pp. 99-100). 
Graó.



Ferreiro, E.; Pontecorvo, C. 
Ribeiro Moreira, N; García 
Hidalgo, I. (1996). Caperucita 
Roja aprende a escribir. 
Estudios comparativos en tres 
lenguas. Gedisa editorial

“No podemos esperar que los niños deban saber
hacer lo que apenas están aprendiendo a hacer.
Sobre todo es impropio aplicar a este material
infantil los juicios derivados de una norma adulta
concebida como universal, inapelable, absoluta, lo
que llevaría a analizar los productos infantiles
buscando categorizar y contar sus «errores». Lo que
nos interesa es comprender qué significan esas
«desviaciones», cuál puede ser su importancia
evolutiva y en qué medida nos dan un acceso
indirecto a una cierta representación del texto y de
sus elementos” (Pontecorvo i Ferreiro, 1996, p. 33).



Ferreiro, E.; Pontecorvo, C. 
Ribeiro Moreira, N; García 
Hidalgo, I. (1996). Caperucita 
Roja aprende a escribir. 
Estudios comparativos en tres 
lenguas. Gedisa editorial

“La convencionalidad ortográfica (la que
asumimos al normalizar el texto) puede ser
considerada como un punto de llegada
respecto a la adquisición de una parte
importante del sistema de escritura”
(Pontecorvo i Ferreiro, 1996, p. 36).
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Anàlisi de textos. Criteris d’anàlisi



Exemples d’anàlisi

• España, E. i Ribera, P. (2017). El procés de disseny d’una seqüència didàctica sobre 
la nota crítica. Dins A. Santolària i P. Ribera (coords.) Escrivim. Seqüències 
didàctiques per a l’escola (pp. 40-45). El Bullent. 

• Cassany, D. (1993). Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escrit (pp. 
102-103). Graó.

GRAELLES ANÀLISI TEXTOS

• Sardans, A. (2011). On rauen les dificultats per aprendre a llegir i a escriure ? 
Articles, 55, 53-61. https://www.grao.com/es/producto/on-rauen-les-dificultats-
per-aprendre-a-llegir-i-a-escriure-ar05520715

ALTRES DOCUMENTS

https://www.grao.com/es/producto/on-rauen-les-dificultats-per-aprendre-a-llegir-i-a-escriure-ar05520715




Activitat 

1.Analitzeu els textos

2.Detecteu-ne les 
dificultats

3.Proposeu tres idees 
sobre les quals 
dissenyaríeu una SD



Aclariments
Ajudes per produir els textos

• Pas 1

• Visualització de L’ultimàtum evolutiu (document
audiovisual sobre la conservació i respecte del medi
ambient.
• Ús del material de: SETEM  (2012). L’ultimàtum

evolutiu. Recuperat de: 
http://www.youtube.com/watch?v=e5JCFKCwdd0

• Pas 2
1. Els infants escriuen el text expositiu després de 

conversar sobre allò que han vist: quins
personatges apareixen? On transcorre l’acció? 
Què passa? 

2. Per a l’escriptura del text argumentatiu es 
planteja: què penseu dels dos tipus d’homo
(consumus versus responsabilus)? Com actuen
davant de la mateixa situació? Quina manera 
penses que és la correcta? Per què?

http://www.youtube.com/watch?v=e5JCFKCwdd0


Anàlisi textos
Exemple 1

• SETEM (2012). L’ultimàtum evolutiu. 
https://www.youtube.com/watch?v=e5JCFKCwdd0

Text Corpus GIEL (2012)

https://www.youtube.com/watch?v=e5JCFKCwdd0


Exemple 2 
3r(argumentatiu)

Cal fer que la natura ens done 
ocsixen. 

No tenim que gastar papers, 
plastic perque si no la natura no 
ens donara ocsixen.

Hi ha que ser Responsavilus tenim
que resiclar, ajudar a els xiquets
que estan patint de fam i volen
ser mestres, no comprar megar
embsat no gastar ocsixen, tenim
que ser Responsavilus, si no no
tindrem ocsixen.

Text Corpus GIEL (2012)



EXEMPLE 3 
3r

Cal fer com homus responsabilus tirar
el fem en cada fem on li toca per que 
sinos malgastes la natura lesa

Hem de ser mes responsabilus i
meints consumus per que si no eres
mes responsabilus gastes meints

em de ser no ende menjar xuxes
perque son mal per a la panxa.

Hem de ser responsables perque si
bols algo no tel donen.

Text Corpus GIEL (2012)



Exemple 4             Text Corpus GIEL (2012)



Exemple 5        Text Corpus GIEL (2012)



Nota

• Els textos escrits pels infants provenen de 
diferents projectes de recerca:
• Dificultats d’escriptura amb textos 

argumentatius i explicatius i intervenció 
didàctica. Una aproximació des de tres llengües 
(N/Referència: UV-INV-AE11-42019, IP: Paulina 
Ribera).

• Corpus JauCa. Tesi doctoral A. Santolària (2015) 
http://roderic.uv.es/handle/10550/48528

http://roderic.uv.es/handle/10550/48528
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