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Resum 

Proposta didàctica per treballar, de manera significativa, les Funcions del Llenguatge a 

les aules de 5è i 6è de primària, que comprèn un conjunt d’activitats per afavorir, 

incrementar i millorar l’expressió oral i escrita dels nins en català,  potenciant i 

enriquint el seu vocabulari amb noves paraules i formes d’expressió. Aconseguint així, 

que els alumnes es desinhibeixin i es comuniquin fluidament en qualsevol situació que 

es doni en la seva vida quotidiana. Al mateix temps, les activitats permetran treballar 

varis continguts lingüístics, artístics i/o informàtics. 

 

Paraules clau:  

Llengua catalana, expressió oral i escrita, proposta didàctica, estratègies 

metodològiques, funcions del llenguatge, noves tecnologies de la informació i la 

comunicació, aprenentatge significatiu. 

 

Abstract 

Didactic proposal to work significantly, the Functions of Language to classrooms of 5th 

and 6th grade of primary school, to encourage, increase and improve the oral and 

written expression of the children in Catalan. Promote and enrich their vocabulary with 

new words and expression’s forms and get that they express and communicate fluently 

in any situation of daily life. At the same time, students work several contents. 

 

Keywords: 

Catalan language, oral and written expression, didactic proposal, teaching methods, 

language functions, new information and communications technology, significant 

learning. 
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INTRODUCCIÓ 
 

En el present treball exposo una proposta didàctica formada per un ventall d’activitats 

orientades a treballar amb major intensitat les Funcions del Llenguatge a les aules del 

tercer cicle, que engloba cinquè i sisè curs de primària, per incrementar l’ús del català i 

millorar l’expressió oral i escrita dels nins en aquesta llengua.  

 

Penso que és molt important incrementar l’ús espontani del català als centres educatius, 

ja que, si ens centrem en emprar-ho tan sols amb els llibres de text, per donar teories i 

definicions i/o per fer activitats molt marcades, els alumnes en fan un ús limitat i a 

desgrat, que no resulta suficient per obtenir un bon nivell comunicatiu en aquesta 

llengua. El problema apareix quan els alumnes, sense tenir en compte la llengua 

materna o procedència, empren  majoritàriament el castellà per conversar amb els 

companys, deixant el català en segon lloc. Aquesta situació provoca que el seu ús i 

domini sigui escàs o insuficient. Per aquest motiu, penso que tractar certs continguts del 

currículum amb activitats originals i interessants, afavoririen l’ús desimbolt del català, 

potenciant i enriquint l’expressió oral i escrita d’aquesta llengua amb nou vocabulari i 

noves formes d’expressió i escriptura. 

 

Al tractar-se d’un projecte innovador i emprendor, proposo un seguit d’activitats i 

estratègies metodològiques útils pels professors, a l’hora de treballar de manera 

significativa les diferents funcions del llenguatge dins l’aula, que a més a més, 

permetran treballar continguts lingüístics, artístics i/o informàtics, així com, el còmic, el 

poema, la noticia, el cal·ligrama, varis programes informàtics,etc. 

 

El conjunt d’activitats que plantejo són obertes, atractives i molt pràctiques, per tal que 

els alumnes siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge i tinguin certa autonomia 

i llibertat.  
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OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 

1. Millorar l’expressió oral i escrita en català  

 Expressar-se correctament, amb fluïdesa i sense vergonya. 

2. Conèixer i diferenciar les funcions del llenguatge 

 Saber emprar i diferenciar les funcions del llenguatge en cada situació i 

segons la finalitat de la comunicació.  

3. Millorar la gramàtica i l’ortografia 

 Practicar la gramàtica i l’ortografia amb l’escriptura. 

4. Treballar l’expressió no verbal  

 Fer activitats que potenciïn la comunicació no  verbal dins l’aula.  

5. Aprendre nou vocabulari 

 Tractar diferents temàtiques amb el seu vocabulari específic, certs 

connectors, etc. 

6. Fomentar el treball en grup i per parelles 

 Aprendre a treballar amb altres.  

7. Incrementar l’ús no forçat del català dins les aules  

 Emprar el català dins l’aula i que el seu ús no resulti forçat, de manera 

que, s’aconsegueixi que els alumnes parlin en català de manera 

espontània i fluida. 
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Introducció a les 

6 funcions del 

llenguatge   

Roman 

Jakobson 

Proposta 

d’activitats i 

avaluacions 

  

Parts de la 

proposta 

didàctica 

Metodologia  

Paul Ausbel i 

Antoni Ballester. 

1. Funció expressiva 

2. Funció referencial 

3. Funció apel·lativa 

4. Funció fàtica 

5. Funció poètica 

6. Funció metalingüística 

 

ESTRUCTURA EMPRADA PER DESENVOLUPAR EL TREBALL 
 

El treball s’estructura en 3 parts: 

A. La primera part presenta una breu explicació de cadascuna de les sis 

funcions del llenguatge, que es fonamenta amb les aportacions, aspectes 

teòrics i definicions que Roman Jakobson exposa en la seva Teoria de la 

Informació, l’any 1958. 

 

B. La segona part exposa la metodologia que s’ha d’aplicar per treballar les 

funcions del llenguatge, és a dir, aquelles tècniques, mètodes i estratègies 

que s’empraran per tal d’optimitzar l'adquisició de nous coneixements i 

habilitats i potenciar així l’aprenentatge. Es tindran en compte les 

aportacions i idees que exposen Paul Ausbel en la seva teoria sobre 

l’aprenentatge significatiu i Antoni Ballester Vallori en articles sobre 

l’ensenyança significativa a l’aula. 

 

C.  Per últim es presenta la proposta d’activitats amb les respectives 

avaluacions. 
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DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS 
 

Roman Jakobson va ser un filòleg, lingüístic i teòric literari rus que va completar el 

model de Karl Bühler sobre les funcions del llenguatge en la comunicació humana. 

Jakobson va determinar 6 funcions específiques en relació als usos que un parlant fa de 

la llengua. Per tat, són els diferents objectius, propòsits i serveis que se li donen al 

llenguatge, lo que determina l’ús d’una o un altre funció del llenguatge. 

 

Referent a això, l’any 1958 va constituir i articular la seva Teoria de la Informació en 

torn als 6 factors de la comunicació (emissor, receptor, referent, canal, missatge i codi)  

 

Les idees d’aquesta Teoria les podem veure plasmades al seu article In Closing 

statements: Linguistics and Poetics(1985) on Jakobson explica que sempre que emprem 

el llenguatge ho fem amb una intenció o finalitat: informar, persuadir, ordenar, 

commoure... I segons quina sigui aquesta intenció en el moment de comunicar-nos, 

destacarà un o variïs elements de la comunicació. Per lo tant al·lega que les 6 funcions 

del llenguatge es troben determinades per el predomini d’algun dels elements del procés 

comunicatiu. 

 

Així, segons Roman Jakobson: 

 La funció apel·lativa o conativa es centra en el receptor i és la funció on 

l'emissor intenta influir en la conducta del receptor. Els seus recursos lingüístics 

són els vocatius, la manera imperativa, oracions interrogatives, utilització 

deliberada d'elements afectius, adjectius valoratius, termes connotatius i tota una 

sèrie de recursos retòrics. Es dóna en llenguatge col·loquial, és dominant en la 

publicitat i propaganda política i ideològica en general. Mitjançant l'ús d'aquesta 

funció es pretén causar una reacció en el receptor. És a dir, amb aquesta funció 

es pretén que algú faci alguna cosa o que deixi de fer-la.  

Exemples: «Obre la porta, per favor.» « Compra-ho, és d’última generació!.»  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge
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 La funció emotiva o expressiva es centra en l’emissor. Es troba en primera 

persona i permet a l'emissor exterioritzar les seves actituds, els seus sentiments i 

estats d'ànim, així com la dels seus desitjos, voluntats i el grau d'interès o 

d'apassionament amb què realitza determinada comunicació. Aquesta funció es 

compleix, per tant, quan el missatge està centrat en l'emissor. 

Exemples: «M’agrades molt.» «Tinc moltes ganes d venir a veure’t.» 

 La funció estètica o poètica es centra en el missatge i apareix sempre que 

l'expressió atreu l'atenció sobre la seva forma, en qualsevol manifestació en la 

qual s'utilitzi el llenguatge amb propòsit estètic. Els seus recursos són variats, 

per exemple la figura estilística i el joc de paraules. Aquesta funció es troba 

especialment, encara que no exclusivament, en els textos literaris.  

Exemple: Que l'ànima que pot parlar amb els ulls, també pot besar amb la 

mirada. 

 La funció fàtica o de contacte està orientada al canal i la seva finalitat és iniciar, 

perllongar, interrompre o finalitzar una conversa o bé senzillament comprovar si 

existeix algun tipus de contacte. La finalitat de la funció fàtica no és 

principalment informar, sinó facilitar el contacte social per poder transmetre i 

optimitzar posteriorment missatges de major contingut. 

Exemples: Per descomptat, clar, escolto, naturalment, entenc, com no, perfecte, 

bé, ja, d'acord, etc. 

 La funció metalingüística es centra en el codi i s'utilitza per parlar del propi 

llenguatge, aclareix el missatge. Es manifesta en declaracions i definicions.  

Exemple: "Pedro té 5 lletres". 

 

 La funció referencial, representativa o informativa, s'usa quan pretenem 

transmetre una informació, sense fer valoracions sobre ella ni pretendre 

reaccions en el nostre interlocutor. Brinda coneixements, conceptes i informació 

objectiva. Prevalen els substantius i verbs; és la més comú en textos informatius, 

científics i periodístics. 
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METODOLOGIA 
 

El conjunt d’activitats proposades estan pensades per treballar en grup i potenciar la 

lectura i comprensió de textos, la gramàtica, l’ortografia, l’expressió oral i escrita, 

l’entonació i el to de veu, la comunicació no verbal (gestos, postura), la imaginació, la 

improvisació, la creativitat, etc. 

 

Es donarà molta importància a les noves tecnologies de la informació i comunicació 

(TIC), ja que, són la realitat del món actual i és important que les dominin. Al mateix 

temps, fan que les activitats esdevinguin més interessants i tinguin un caire lúdic, que 

permet que els alumnes xalin i aprenguin alhora.  

 

No es seguirà l’estil tradicional, seguir un llibre o donar definicions teòriques i sense 

sentit, sinó que es faran activitats productives dins l’aula que permetin sentir als 

alumnes que el que fan és útil, no només per els seus resultats acadèmics, sinó fora del 

centre, per qualsevol situació que es doni en el seu dia a dia. 

 

Tenint en compte el que exposa Davd Paul Ausbel en la seva teoria de l’aprenentatge 

significatiu, “El que s'aprèn ha de ser compatible amb els coneixements previs de 

l'individu, de manera que es puguin integrar i ésser interioritzats”, antes de començar a 

fer la feina, el professor haurà de fer un anàlisis dels coneixements que tenen els 

alumnes sobre el tema, per així enganxar les idees prèvies amb nous continguts. 

 

Per tant, és important fer una introducció d’allò que es treballarà durant la sessió, ja que, 

a més a més de veure que saben els alumnes, és el moment crucial per presentar 

l’activitat de manera atractiva i que permet motivar als alumnes perquè s’interessin i 

s’involucrin a 100%. Així s’afavoreix la resposta participativa per part de tots i a 

conseqüència d’això, els resultats són millors. 
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Un bon mètode per introduir l’activitat, és presentar el tema oralment i de manera 

atractiva, sempre relacionant allò que es farà amb els interessos dels nins, l’actualitat del 

món en que vivim i el dida a dia dels alumnes. Una bona manera és fer preguntes 

obertes(pluja de idees) per arribar, amb les aportacions dels alumnes, a allò que es 

treballarà. (Exemple Annexa I) 

 

Es treballaran les funcions del llenguatge sense donar als alumnes cap tipus de 

informació ni definicions teòriques. De manera que, siguin ells mateixos qui arribin a 

conclusions una vegada finalitzada l’activitat.  Per  tant, no cerquem que es relacioni la 

teoria amb la pràctica, sinó que els propis alumnes  a través de la pràctica i 

l’experimentació, aprenguin les funcions del llenguatge d’una manera més amena i 

significativa. 

 

En conclusió, s’emprarà una metodologia que potencií l’aprenentatge significatiu dins 

l’aula, la qual està estretament relacionada amb les variables que Antoni Ballester 

Vallori exposa en el seu article El aprendizaje significativo en la práctica(2002) on 

afirma que per garantir l’aprenentatge significatiu, és a dir, un aprenentatge sòlid i 

perdurable, les variables clau a utilitzar dins l’aula són:  

1. El treball obert: per poder treballar amb alumnes diferents.  

2. La motivació: per millorar el clima de l’aula i tenir l’alumnat interessat en el treball.  

3. El medi: per relacionar-lo amb l’entorn.  

4. La creativitat: per potenciar la imaginació i la intel·ligència. 

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS 
 

Els alumnes de tercer cicle (5è i 6è), faran les mateixes activitats i per tant treballaran 

els mateixos continguts. Això es deu a que les activitats que es proposen són molt 

obertes i les poden dur a terme tots els alumnes de tercer cicle, ja que, cadascú fa la 
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feina al seu ritme i en relació al seu nivell. El que si es tindrà en compte és el grau 

d’exigència, que serà major en el cas de 6è.  

 

Al final de cada proposta s’inclou  una rúbrica per tal d’avaluar el treball que s’ha fet. 

Per lo tant, cada activitat disposa de la seva pròpia rubrica d’avaluació que permet 

avaluar de manera molt precisa la feina realitzada. Les rúbriques són un mètode 

d’avaluació molt precís, ja que, es poden marcar ítems específics relacionats amb els 

objectius que es pretenen aconseguir en cada activitat i a més a més, també dona la 

possibilitat als alumnes a autoavaluar-se i a avaluar als companys. 

 

Amb aquest tipus d’avaluació, no es cerquen notes numèriques, si no obtenir 

qualificacions qualitatives i donar l’enhorabona a tots aquells que s’han implicat i 

esforçat per fer la feina correctament. El més important és que els alumnes aprenguin i 

xalin fent les feines. Com més continguts s’interioritzen, l’aprenentatge esdevé més 

significatiu i l’activitat més productiva. 

 

Tots els continguts que es treballaran estan inclosos en el currículum. 

Llistat de continguts que es treballaran en cada funció: 

 Expressiva: El còmic; “Pixton” Eina informàtica per crear còmics; Les 

onomatopeies; Tècniques i recursos gràfics. 

 Referencial: La noticia; Pautes per l’elaboració de textos (Cassany); “Power 

Point” Programa informàtic de presentacions. 

 Apel·lativa: La publicitat; “Glogster”Programa informàtic de creació de cartells 

publicitaris . 

 Fàtica: El diàleg; Pautes per iniciar, mantenir o finalitzar una conversació; Les 

noves tecnologies i la comunicació. 

 Poètica: El poema; El cal·ligrama. 
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 Metalingüística: El joc didàctic (de taula i interactius) ; Les normes 

ortogràfiques; L’ús del diccionari. 

 

LA FUNCIÓ EXPRESSIVA 

Per tractar la funció expressiva es podria treballar el còmic, com a estructura narrativa 

fàcil de llegir i d'interpretar, però difícil de crear. 

En un còmic, els personatges que el formen, descriuen els fets a través d'una seqüència 

de dibuixos, però també amb l'ajuda d'uns textos que situen l'acció o que reprodueixen 

els diàlegs dels personatges. Aquests textos són, a vegades, un complement per poder 

arribar a fer una bona lectura de la imatge o per donar informació complementària.  

En aquest cas, per treballar la funció expressiva, l’objectiu serà entendre el còmic sense 

cap tipus de narració (còmic mut), tan sols a partir dels dibuixos. Per això s’ha de 

ressaltar als alumnes, la importància de saber representar allò que expressen/senten els 

personatges en tot moment, per poder interpretar i entendre la història. Per tant, és molt 

important emprar tècniques i recursos gràfics que permetin que, sobretot a partir de la 

visió de les imatges, el lector comprengui l'argument i la idea general del còmic.  

(Exemple de tècniques i recursos gràfics que es donaran als nins. Annexa II) 

 

Per tant, els nins han d’entendre que la imatge és l'element principal del còmic. Tant és 

així, que podem afirmar que un còmic és compon d'un seguit d’imatges expressives 

que expliquen una història. 

 

Amb aquesta activitat és potencia la imaginació i creativitat dels alumnes a l’hora 

d’elaborar el còmic mut, ja que, hauran de pensar una historia, els personatges que 

apareixeran, que sentirà cada personatge, en quin espai es desenvoluparà la historia, etc. 

Per fer l’activitat correctament, serà imprescindible que potenciïn les expressions facials 

i corporals dels personatges, per tal de que els demés puguin entendre la historia sense 

narracions, tan sols a partir de les imatges. 
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Antes de començar la sessió es pot introduir l’activitat fent preguntes com: Que vol dir 

expressar? Que fa falta per expressar-se? Per a què ens pot servir? El llenguatge no 

verbal és important? Mai s’ha de dir quina funció es treballarà ni fer definicions 

teòriques, sinó apropar als alumnes a la funció expressiva sense que se n’adonin. 

 

Finalment una vegada es fan les preguntes, s’ha d’arribar a una conclusió final on els 

alumnes han de saber que quan ens expressem, mostrem sentiments, emocions o estats 

d’ànim i que és l’emissor l’element que predomina, ja que, és qui dona a conèixer el seu 

estat emocional a través de paraules, gests, expressions facials,etc. 

 

Després és bona idea posar en comú alguns exemples de frases expressives 

acompanyades de gests o expressions facials perquè quedi ben clar: Estic fart!, 

M’alegro de veure’t, Estava tant content que no aturava de somriure, etc. 

 

Per últim ja s’explicarà l’activitat dels còmics. És una activitat pensada per fer en 

parelles i amb l’ordinador, mitjançant un programa gratuït de creació i edició de còmics, 

Pixton. S’ha de deixar clar als alumnes que es tracta d’un còmic mut, per lo tant, hi 

hauran vinyetes, que és  l'espai  que ocupa cada  dibuix d'un còmic i que 

tradicionalment és en forma de quadrat o de rectangle i que també hi haurà globus, 

encara que aquests apareixeran en blanc, sense narració ni diàlegs, pel fet que la imatge 

representada haurà de ser tan expressiva que no serà necessari escriure-hi res.  

 

També s’hauran d’explicar als alumnes les onomatopeies, que son les representacions 

de sons o sorolls mitjançant lletres. Els còmics s'han vist obligats a incorporar gran 

nombre d'onomatopeies per explicar un univers acústic que en el dibuix és inaudible. 

Per lo tant, és un recurs molt utilitzat per la seva força visual, i sovint omplen per sí 

mateixes una vinyeta. 

 

Un vegada els alumnes finalitzen els còmics, (això pot englobar dues sessions de 55 

minuts) s’imprimiran i es repartiran els còmics a l’atzar a les diferents parelles, de 
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manera que,una parella no pot tenir el seu propi còmic. D’aquesta manera, les parelles 

hauran d’escriure les histories dels còmics dels companys, fer els diàlegs o els monòlegs 

i posar un títol al còmic. Això requerirà que els alumnes es fixin en les emocions que els 

personatges del còmic transmeten per fer una història coherent i similar a la dels 

creadors del còmic mut (no ha de ser idèntica, tan sols coherent). D’aquesta manera es 

podrà veure si els creadors del còmic mut han plasmat correctament les emocions i han 

representat el còmic amb els dibuixos encertats. Finalment es posen en comú (es poden 

representar oralment a classe) i es fan les avaluacions del còmic final. 

 

Penso que treballar el còmic és una eina didàctica que permet aprendre 

significativament, ja que,  surt de lo tradicional i permet que els nins treballin 

l’expressió oral i escrita, el dibuix, la comprensió i els elements del còmic d’una manera 

lúdica. (Exemples de còmics fets amb Pixton. Annexa III) 

Avaluació – El còmic 

Llegenda: 1 (Mai o quasi mai), 2 (A vegades), 3 (Sovint), 4 (Quasi sempre o sempre) 

 1 2 3 4 

Hi ha coherència 

entre els gestos 

dels personatges 

i allò que diuen? 

    

Ha transmès en 

cada vinyeta 

emocions, 

sentiments i 

estats d’ànim? 

    

Empra 

exclamacions, 

frases 

interrogatives, 

onomatopeies... 

per potenciar 

l’expressivitat 

dels 

personatges? 
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LA FUNCIÓ REFERENCIAL 

Per treballar la funció referencial tant a 5è com a 6è de primària pot ser molt útil i 

atractiu pels alumnes enregistrar un seguit de notícies amb la finalitat de crear i gravar 

un Telediari. D’aquesta manera es poden tractar noticies de diferents temàtiques, 

conèixer els elements bàsics de les notícies (títol, titular, cos...) treballar la comprensió 

lectora, l’objectivitat, l’expressió oral, els elements no verbals(postura, gests...), el to de 

veu i la selecció de la informació rellevant, d’una manera més amena, divertida i 

original que podria aportar un aprenentatge més significatiu. 

 

Antes de començar,el mestre ha d’introduir l’activitat demanant que vol dir referencial 

(poden cercar-ho a un diccionari) i que o qui es imprescindible per donar una 

informació.  Per lo tant, es parlarà de la importància de l’emissor que és qui transmet la 

informació de manera objectiva(les opinions no son rellevants) o subjectiva(es donen 

arguments i punts de vista) i que aquesta ha de ser breu clara i concisa.  

 

Com ja he dit, una manera divertida i didàctica per treballar aquesta funció ,que es basa 

en informar/comunicar, podria ser mitjançant la gravació d’un telenotícies, ja que, es 

pot treballar per grups i cadascun es pot centrar en una secció ( política, economia, 

successos, esports, oci/cultura i tv/cinema). Primer s’ha de seleccionar una noticia 

d’actualitat i després redactar la noticia en paper, amb paraules pròpies i resumida. 

Després es triarà qui dirà que, com ho diran, etc. Per últim hauran de preparar una breu 

presentació PowerPoint per presentar-la, ja sigui, amb imatges, vídeos, enregistrament 

de veu,etc. Els grups presentaran la noticia davant la classe i la professora ho 

enregistrarà en vídeo, per tal que després es pugui veure tot com un Telediari i permeti 

avaluar el treball del demés i el propi. 

Per fer aquesta feina, es tindran en compte aquelles pautes que Cassany exposa en el seu 

llibre « La Cocina de la Escritura » (1995: 259) per tal d’elaborar un text correctament. 

S’explicarà als alumnes que és molt important que una noticia estigui ben redactada i 

exposada, perquè aquesta es llegida, escoltada i/o visualitzada per multitud de persones. 
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No es llegirà tot el llibre sencer, sinó aquells capítols que són realment interessants per 

fer la feina. Els primers tres capítols del llibre són molt importants perquè mostren els 

passos previs a la composició i redacció d’un text.  Parla de la pluja d’idees on han 

d’aparèixer aquelles idees importants i on no s’ha de tenir en compte l’ordre o la 

gramàtica, si no concentrar-se en el tema i apuntar tot el que sembla important. 

Després explica que resulta molt útil elaborar mapes conceptuals, amb la finalitat 

d’ordenar idees i fer esquemes . Aquest tipus d'esquemes tenen l'avantatge de ser 

irrepetibles, i per tant més fàcils de recordar.. Només s'utilitzen substantius , adjectius i 

verbs. 

Una vegada es comença a redactar el text, és important seleccionar tan sols la 

informació rellevant i que guardi coherència, que disposi d’un ordre que faciliti la seva 

comprensió, que al cap i a la fi és el que es cerca. 

En quant al lèxic, s'ha d'utilitzar un vocabulari adaptat al nostre nivell i d'acord amb el 

registre utilitzat, no per utilitzar paraules més cultes el text és de major qualitat.  

És important a l'hora de la lectura, que el text "soni bé", per lo tant s’ha d’anar amb 

compte amb el to de veu si es un text oral i els signes de puntuació si es escrit, ja que, 

tant l'excés com el defecte d'ells provoca que un text perdi o guanyi sentit. 

El més important del llibre de Cassany, a part de les pautes que aporta per realitzar un 

text correctament, són les aportacions d’altres escriptores com Antonia Maria Oliver 

“Los escritores dicen que escriben para que la gente les quiera más, para la posteridad, 

para despejar los demonios personales, para criticar el mundo que no gusta, para huir de 

sus neurosis, etc., etc. Yo escribo por todas estas razones y porque escribiendo puedo 

ser yo misma y porque me gusta escribir.” (p.15) 

 

De la mateixa manera Carmen Martín Gaite afirma que “Tardamos bastante más de lo 

que calculan los maestros en entender la escritura como búsqueda personal de 

expresión. El primer aliciente para expresarse por escrito de una manera espontánea 

surge, precisamente, cuando hay ganas de escribir algo, hay voluntad real de escribir.” 

(p.19) 
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Aquestes dues aportacions són molt interessants, ja que, conclouen que per fer un bon 

escrit, cal tenir ganes d'escriure i és el que s’ha de intentar transmetre i aconseguir amb 

els alumnes, per això, s’han de pensar activitats obertes que permetin expressar allò que 

lis interessa sense imposicions. 

La Funció Referencial- Telenotícies 

Llegenda: 1 (Mai o quasi mai-Malament), 2 (A vegades-Regular), 3 (Sovint- Bé), 4 (Quasi 

sempre o sempre-Molt bé) 

 1 2 3 4 

Informa de 

manera 

objectiva, sense 

donar cap tipus 

d’opinió? 

    

La informació és 

breu, clara i 

concisa? 

    

La presentació 

PowePoint 

(imatges,vídeos...) 

és coherent amb 

la  noticia? 

    

 

LA FUNCIÓ APEL.LATIVA 

Per treballar la funció apel·lativa es faran cartells publicitaris emprant les noves 

tecnologies, concretament un programa gratuït “Glogster” que permet crear qualsevol 

tipus de cartell publicitari amb imatges i text. 

 

Aquesta és una manera de donar una idea clara i ben tramesa i per tant, és treballa la 

funció apel·lativa, ja que, els alumnes hauran de dissenyar un anunci publicitari per a 

diferents suports, revistes, valles publicitàries… i assegurar-se l’efectivitat amb un 

disseny acurat i un missatge clar que quedi en la memòria de la gent. De res serveix 

tenir un gran producte, oferir un servei immillorable o preparar una activitat interessant 

si la gent no sap que existeix o no es sap convèncer. D’aquesta manera els alumnes 
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coneixeran els elements de la publicitat amb la pràctica (eslògans, imatges, text 

secundari, logotips,etc) i potenciaran la creativitat i la persuasió. 

 

Primer s’ha de demanar als alumnes què entenen per apel·lació, si havien sentit qualque 

vegada aquesta paraula,  es pot cercar que vol dir apel·lar al diccionari, etc. Volem que 

els nins tenguin en compte que amb aquesta activitat volem apel·lar, influir, aconsellar o 

cridar l’atenció del receptor per a que intervingui d’una determinada manera, per tant, 

està centrada en el receptor. 

 

Introduirem aquesta activitat mostrant cartells publicitaris originals i divertits a la 

pissarra digital i pensar amem que creuen que volen que pensem o com volen que 

reaccionem quan veiem aquest cartell. 

 

Després es formaran els grups de treball. Proposarem als alumnes un repte: hauran de 

dissenyar un cartell publicitari en relació a un objectiu que s’hauran d’imposar. 

Per ex. Intentar vendre una pasta de dents que tothom sap que té el gust molt dolent; 

Aconseguir  fer un cartell per a conscienciar a la gent de la importància de tenir cura 

del medi ambient. 

Finalment es fa una posada en comú de tots els cartells.  

 

Per fer aquesta activitat, també es interessant tenir en compte les aportacions que 

Cassany exposa en el seu llibre <<La cocina de la escritura>> (p.123-130) on explica 

que és molt important saber combinar el text amb les imatges i que la publicitat i el 

periodisme són aquells àmbits que més han desenvolupat el potencial comunicatiu no 

verbal de les imatges. Per lo tant avui en dia, amb la infinitat de programes informàtics, 

disposem de multitud de possibilitats que ens permeten crear una bona impressió al 

lector, ressaltant fragments o tipus d’imatges amb varietat de colors, tipografies, mides, 
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formes, disposició dels elements en el paper,etc i que és molt important que tot formi un 

conjunt harmònic i visualment atractiu. (Exemple Annexa IV) 

 La Funció apel·lativa  - El cartell publicitari 

Llegenda: 1 (Mai o quasi mai-Malament), 2 (A vegades-Regular), 3 (Sovint- Bé), 4 (Quasi 

sempre o sempre-Molt bé) 

 1 2 3 4 

Ha fet un cartell 

visiblement 

atractiu? 

    

Ha emprat, 

imatges 

adequades, un 

bon títol, 

eslògans... 

    

Influeix en ell 

receptor perquè 

faci alguna cosa 

o actuï d’una 

manera en 

concret? 

    

 

 

LA FUNCIÓ FÀTICA 

Per tractar la funció fàtica a 5è i a 6è es treballarà amb els alumnes la conversa 

improvisada, d’aquesta manera, a partir del diàleg espontani, es potenciarà la 

comunicació en català dins l’aula. Amb aquesta activitat es treballarà la improvisació, 

l’expressió oral i escrita, incloent la gramàtica i l’ortografia, els elements verbals i no 

verbals i les formes de salutació, acomiadament, interrupció i continuïtat que es donen 

en la comunicació. 

Encara que resulti increïble, per fer aquesta activitat, es farà ús dels telèfons mòbils, ja 

que, com diu Therese Gambring a l’article “El uso de los teléfonos móviles en la 

conversación espontánea”(2014)  la pràctica oral a les escoles, sol limitar-se a que els 

alumnes reprodueixin i repeteixin diàlegs i converses preparades, cosa que, resulta un 
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aprenentatge mecànic i una falta de motivació per part dels alumnes. Per tant, és 

necessari un canvi en el procés d'ensenyament i aprenentatge. 

 

Vivim en una societat tècnica i la majoria dels alumnes té un mòbil. Aquest fet porta a 

qüestionar-nos si l'ús del telèfon mòbil a la classe podria transformar-se en una eina útil 

que a més de convertir-se en una estratègia didàctica, contribuís a la disciplina i a 

motivar els alumnes en el seu aprenentatge. Els estudis més recents demostren que l'ús 

de recursos d'aquest tipus (TIC) dins la classe, ajuden al millor rendiment i aprenentatge 

dels alumnes. Per això, és farà us dels telèfons per intentar motivar als alumnes a 

conversar i fomentar així la fluïdesa en la comunicació en català.  

 

Antes de començar l’activitat es demanarà als alumnes sobre el canal i es deixarà 

constància de la seva importància, ja que, el canal permet establir, prolongar o 

interrompre la comunicació, és a dir, permet el contacte entre emissor i receptor. També 

s’explicarà que aquest canal pot ser visual, auditiu o cinestèsic (comunicació no verbal; 

gests , moviments del cos,etc.) 

 

Llavors, en parelles, simularan una conversació telefònica. Els alumnes hauran de 

representar una situació comunicativa que la professora enregistrarà en vídeo. Totes les 

conversacions són lliures i poden tractar d’allò que triïn els alumnes. En cada 

conversació, s’haurà de iniciar la comunicació amb formes de salutació com: Bon dia!; 

Hola!; Com estàs?... interrompre la comunicació amb fórmules com: Perdoni?; Esperi 

un moment... continuar la comunicació amb formes com: Com li estava dient;  parlàvem 

de... i acabar amb expressions de comiat com: Adéu!; Fins després!; Ens veiem!; Que 

ho passis be!, etc. 

 

 Es donaran 5 minuts perquè les parelles es posin d’acord sobre que consistirà la 

conversació. Després l’hauran d’ improvisar davant dels companys mentre la professora 

ho grava. D’aquesta manera al final de la sessió, poden escoltar-se i veure’s a ells 

mateixos, avaluar com s’expressen oralment, veure si repeteixen expressions o paraules, 
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si empren un to de veu adequat, si fan ús de castellanismes, quin nivell d’improvisació i 

imaginació tenen, si dominen els elements no verbals,etc. 

 

Després hauran d’improvisar un altre conversació escrita, emprant el correu electrònic 

del mòbil. Els alumnes hauran de enviar-se missatges amb el correu, inventant-se una 

situació comunicativa. 

 

A aquesta part, el més important serà escriure correctament, sense faltes, emprant signes 

de puntuació, interrogació, exclamació, etc. Es valorarà el nivell d’improvisació, ja que, 

la professora mitjançant la pissarra digital mantindrà un correu obert perquè tota la 

classe vegi la conversació “en directe” dels dos alumnes. Així resulta més emocionant i 

divertit i es poden anar corregint els errors. 

 

Exemples de conversacions orals i/o escites: un client que vol demanar informació sobre 

algun producte; un client que vol donar-se d’alta d’algun servei; conversació entre dos 

amics, declaració d’amor a una noia, etc. 

 

Quan es fa una activitat de caire tan pràctic, és important no marcar una temporització 

fixa, ja que, si l’activitat resulta productiva i requereix de més temps, és interessant no 

aturar als alumnes i aprofitar el moment en que estan motivats per fer la feina. 

D’aquesta manera l’aprenentatge esdevé més significatiu. Per aquesta activitat es faran 

necessàries, com a mínim, dues sessions de 55 minuts, ja que, al ser una activitat 

d’improvisació, que no està preparada, requerirà de més temps. 

La Funció Fàtica- El diàleg 

Llegenda: 1 (Mai o quasi mai-Malament), 2 (A vegades-Regular), 3 (Sovint- Bé), 4 (Quasi 

sempre o sempre-Molt bé) 

 1 2 3 4 

Ha improvisat la 

conversació amb facilitat: 

sense aturar-se, sense 

tartamudejar, sense 
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quedar-se en blanc,etc. 

Ha acompanyat la 

conversació amb gestos, 

una postura correcta i un 

adequat to de veu. 

    

Empra frases de 

salutació,comiat,interrupció 

i continuïtat de la 

comunicació? 

    

Ha escrit correctament, 

sense faltes d’ortografia? 

    

Ha contestat coherentment 

a les preguntes del seu 

company? 

    

Acompanya el text escrit 

amb elements expressius 

com emoticones, signes de 

puntuació, interrogació, 

exclamació,etc. 

    

 

LA FUNCIÓ POÈTICA 

Per tractar la funció poètica al tercer cicle, treballarem els poemes en català. D’aquesta 

manera podem apropar als infants al món de la poesia i el llenguatge poètic. 

 

Farem feina amb poemes populars on la finalitat serà treballar la lectura de textos 

poètics, per tal de millorar la comprensió i l’entonació i per reconèixer l’estructura 

principal dels poemes (nombre d’ estrofes, síl·labes i versos ). 

 

També es treballaran els cal·ligrames, que fan que el poema esdevinguí visual, on les 

paraules que componen el poema dibuixen o formen un personatge, un animal, un 

paisatge o qualsevol objecte imaginable relacionat amb el contingut del text. 

El treball amb els cal·ligrames pot resultar interessant perquè és una feina original que 

pot convertir aquesta proposta en una activitat lúdica que afavoreixi el gust per la 

poesia. 
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He fet una tria de poemes d’en Joan Maragall un poeta català, com a possible selecció 

per treballar al tercer cicle:  

(Annexa V amb els poemes complets) 

 

-Sol,Solet  

-Després de la tempestat.  

-L’ànima de les flors 

-Els reis 

-Pirinenca 

-La ginesta 

-Cant de novembre 

-L’ametller 

-Vistes al mar 

-La fageda d’en Jordà 

-La balada del bes 

 

Primer es llegiran per grups tots els poemes en veu alta, tenint en compte el to de veu, 

l’entonació, els signes de puntuació,etc. Després cada grup triarà un poema i haurà 

d’elaborar el cal·ligrama en una cartolina, que posteriorment es penjarà dins l’aula. 

Finalment cada grup explicarà el perquè d’allò que s’ha representat i quina relació té 

amb el poema. D’aquesta manera s’haurà de comprendre el poema i amb el cal·ligrama 

es podrà valorar si han entès el significat global. Per realitzar els cal·ligrames es pot 

seleccionar una estrofa (si el poema es llarg). 

La Funció Poètica – Els cal·ligrames 

Llegenda: 1 (Mai o quasi mai-Malament), 2 (A vegades-Regular), 3 (Sovint- Bé), 4 (Quasi 

sempre o sempre-Molt bé) 

 1 2 3 4 

L’entonació i to 

de veu a l’hora 

de llegir el 

poema han sigut 
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adequats? 

El cal·ligrama 

representa el 

poema 

visualment? 

    

S’ha entès el 

significat global 

del poema? 

    

 

LA FUNCIÓ METALINGÜÍSTICA 

Aquesta funció s’utilitza cada vegada que aclarim el sentit d’una paraula o ens aturem a 

analitzar la llengua en algun aspecte. Els llibres de gramàtica o els diccionaris l’empren 

contínuament. Per tant, és una funció molt emprada a les escoles. 

 

Una proposta diferent a les activitats exposades anteriorment, seria emprar el joc 

didàctic dins l’aula per tal d’adquirir i/o reforçar qualque aprenentatge. 

 

Tenint en compte el que manifesta Caneo, M en la seva tesis El juego y la enseñanza 

1987,  el joc didàctic dins l’aula desenvolupa en els nins varis aspectes positius, ja que, 

permet rompre amb la rutina escolar, deixant de banda l’ensenyança tradicional i 

monòtona, motiva, ja que, mitjançant el interès cap els jocs es pot augmentar la 

disposició cap a l’aprenentatge, permet la socialització, fomenta l’observació i l’atenció 

i aquelles actituds com la disciplina, el respecte, la seguritat en un mateix, etc.  

 

Per  tant, el joc didàctic és una eina fonamental per l’educació que pot enriquir el procés 

d’ensenyament aprenentatge, ja que, promou el interès i el gust per aprendre. 

 

En aquest cas i per tal de treballar la funció metalingüística, es podria elegir un  joc que 

permeti repassar l’ortografia (l’ accentuació, guions, guionets, apòstrofs...) ja que és 

fonamental aprendre aquestes normes ortogràfiques per poder escriure un text sense 

faltes. 
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Aquesta activitat, suposaria una feina extra pel professor, qui hauria de realitzar un 

taulell “senzill” per adaptar el joc a l’aula. (Annexa VI. Exemple taulell)  Si un mestre 

vol motivar als seus alumnes a aprendre, ell  ha d’estar motivat per ensenyar i per tant 

ha d’emprar tots aquells recursos i estratègies que estan al seu abast, tant si això suposa 

dedicar més temps a la seva labor com a docent. 

 

També hi ha recursos a la xarxa per treballar l’ortografia amb joc didàctics que són 

interactius i potser més atractius visualment. 

 

 Aventura’t amb l’ortografia (EDU365CAT) . Material d'ortografia interactiu 

elaborat amb JClic per a la pràctica de l'ortografia a Primària. 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm 

 Les lletres del faraó. Autors Roger Rey i Fernando Romero. Joc de definicions 

de paraules, similar a creuament de mots, però emmarcat dins de la piràmide del 

faraó, per repassar ortografia i exercitar vocabulari. 

http://www.genmagic.net/lengua3/pir1.swf  

 

També hi ha infinitat de pàgines amb jocs que permeten treballar l’ortografia en 

castellà:  

 http://contenidos.educarex.es/mci/2007/29/ 

 http://dilealsol.es/1OCA/oca1024.swf 

La Funció Metalingüística – El joc didàctic 

Llegenda: 1 (Mai o quasi mai-Malament), 2 (A vegades-Regular), 3 (Sovint- Bé), 4 (Quasi 

sempre o sempre-Molt bé) 

 1 2 3 4 

Coneixes i 

respectes les 

normes del joc? 

    

Has aprés 

algunes normes 

    

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm
http://www.genmagic.net/lengua3/pir1.swf
http://contenidos.educarex.es/mci/2007/29/
http://dilealsol.es/1OCA/oca1024.swf


26 

 

ortogràfiques? 

Has xalat jugant 

als jocs 

didàctics? 

    

 

Finalment,  una vegada s’han treballat a l’aula totes les funcions del llenguatge, es pot 

fer una conclusió, en forma d’exercici individual, per tal de que els alumnes puguin 

posar-li nom a allò que han treballat i poder elaborar una idea pròpia, mental, del que 

són les funcions del llenguatge i per a que serveixen. 

 

Es poden fer 3 columnes: (Exemple. Annexa VII) 

-A la primera columna, les 6 funcions del llenguatge. 

-A la segona columna, el nom de les activitats que s’han dut a terme. 

-A la tercera columna, una paraula que representa allò que s’ha treballat en cada sessió i 

per lo tant una funció del llenguatge.  

De manera que, els alumnes ho han de relacionar amb fletxes. Finalment, es farà una 

posada en comú, amb les aportacions i opinions de cada alumne que explicaran quina 

troben que es la finalitat de cada funció tenint en compte allò que ja han treballat. 

CONCLUSIÓNS 
 

La finalitat d’aquesta proposta didàctica no és donar un conjunt d’activitats perquè 

siguin aplicades talment a les aules de tercer cicle de primària, si no, plantejar, a partir 

d’estudis i aportacions de diversos escriptors, professors i investigadors i els meus 

propis coneixements i experiències, un seguit d’estratègies metodològiques, a seguir 

pels docents, per tal que la dinàmica de feina dins les aules es distanciï de l’estil 

tradicional, monòton i repetitiu i es doni una ensenyança de qualitat, on l’aprenentatge 

dels continguts esdevingui més significatiu. 
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Aquesta metodologia s’hauria d’aplicar a totes les àrees, encara que, en aquest cas,   

m’he centrat en l’estudi i el treball de les funcions del llenguatge.  

 

He  orientat aquesta proposta al alumnes de tercer cicle, ja que, sobretot els de  6è,  

sofreixen un canvi sobtat amb el pas de primària a ESO, que en moltes ocasions, 

provoca una baixada dels resultats acadèmics al trobar-se amb un nivell que no arriba al 

establert. Aquets alumnes solen presentar una falta d’hàbits i estratègies d’estudi, poca 

motivació i interès per aprendre, multitud de faltes d’ortografia i poc domini a l’hora de 

comunicar-se i expressar-se oralment i per escrit.  Per tant, penso que potenciar i 

incrementar el treball de les funcions del llenguatge partint dels seus interessos i 

preparant activitats innovadores, es podria millorar l’expressió oral i escrita d’una 

manera més eficaç i natural, millorant l’ús del català i la desinhibició a l’hora de 

comunicar-se tant dins l’àmbit escolar com fora d’aquest. 

 

En conclusió, la idea és relacionar els continguts que s’han de treballar amb els 

interessos dels alumnes (còmics, publicitat, noticies d’actualitat i interès, les noves 

tecnologies,  jocs...) i al mateix temps  intentar que facin feina en grup, per potenciar les 

interaccions espontànies entre companys en català, que provocaria un increment del seu 

ús dins l’aula i una millora notòria en quant al domini d’aquesta llengua. 

 

També he de puntualitzar que el conjunt d’activitats que he proposat, han de ser vistes 

com exemples i idees de la metodologia que vull que es segueixi, això no vol dir, que 

siguin úniques ni les millors, sempre es poden afegir idees i/o modificar-les o fer 

activitats totalment diferents, però amb la finalitat de cercar que l’aprenentatge sempre 

sigui el més significatiu possible:  fer activitats originals, presentar idees innovadores, 

etc. 

 

Com ja he dit abans, a totes les propostes he optat per les feines en grup o per parelles, 

ja que, aquesta organització ajuda a que es treballi amb més ganes i a que els alumnes 

interaccionin i es desinhibeixin a l’hora de parlar enfront dels seus companys i en altres 

situacions quotidianes. Moltes vegades, el fet que un alumne no sàpiga parlar català o 
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tingui un domini baix, provoca pudor, que esdevé a que sempre s’intenti recórrer al 

castellà. A mes a mes, si quan parlen català son constantment avaluats o corregits, 

empitjora la situació. Per tant es preferible incrementar l’ús espontani del català amb 

activitats originals i interessants que permetin la interacció dins l’aula entre companys i 

així  s’afavoriria l’ús desimbolt del català, a la vegada que amb les respectives activitats, 

es potenciaria i enriquiria l’expressió oral i escrita d’aquesta llengua amb nou 

vocabulari i estratègies comunicatives. 

 

Com ja he dit anteriorment, no cerco que es relacioni la teoria amb la pràctica, es mes, 

no trobo realment essencial que sàpiguen quina funció treballen ni abans ni després de 

l’activitat. Tan sols m’interessa que sàpiguen emprar el llenguatge, amb les 

corresponents estratègies, segons quina finalitat vulguin donar-li a la comunicació, ja 

sigui persuadir, emocionar,  informar, etc. Després si a la conclusió final, ells mateixos 

són capaços “d’esbrinar” o relacionar quina funció han treballat en cada cas, es podria 

dir que la feina a resultat un èxit rotund. L’objectiu no és que aprenguin el major 

nombre de continguts possible, si no que retinguin alguns d’ells a la memòria i els 

recordin i utilitzin, no només dins l’aula, sinó en qualsevol situació que es pugui donar 

en la seva vida quotidiana. 

 

Molts adults que s’expressen correctament de manera oral i escrita, potser no sabrien fer 

una definició de cadascuna de les funcions, lo que demostra, que no fa falta memoritzar 

la teoria, sinó que es a través de la pràctica, escrivint, parlant i fent quan més s’aprèn. 

 

Amb les avaluacions, també es poden veure aquestes idees, ja que, dono major 

importància a la pràctica i avaluo  sempre el treball en grup. Penso que els professors 

tenen la suficient capacitat per avaluar la feina individual de cada alumne dins l’aula, 

com per posar-los a prova en una situació incòmoda. Per tant, les rúbriques que he 

proposat, que són per fer autoavaluacions i avaluar als companys, resulten menys 

agressives, ja que, són els alumnes els que s’avaluen entre ells i a ells mateixos i per 

tant, amb la visualització de la pròpia feina i la dels demés grups, aporten crítiques 

constructives que potser ajuden més que no les correccions que la professora fa. 
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Tornant al tema principal del treball, penso que les funcions del llenguatge es tracten 

d’una manera molt mecànica i teòrica dins les aules, quan és un tema que s’hauria de 

treballar de manera més atractiva i pràctica. Es dóna molta importància a la 

memorització dels elements de la comunicació (emissor, receptor, canal..) i seguir el 

guió del llibre, en lloc d’emprar el llenguatge per comunicar-se en situacions reals, que 

es quan realment s’aprèn. 

 

M’interessava treballar aquest tema perquè trobo que avarca multitud de possibilitats 

per treballar diferents continguts i habilitats. Ja que, amb cada funció es poden treballar 

diferents tipus de textos, estratègies comunicatives orals i escrites, conceptes nous, 

multitud de vocabulari, etc que enriqueix la competència comunicativa de la persona. 

 

Finalment penso que cada activitat permet treballar  bastants objectius establerts al 

currículum de les Illes Balears (3 cicle) que son els que realment interessa que 

s’adquireixin, per tant, com les activitats són suficientment obertes, es poden assolir 

tots.  Relacionat amb això, el fet que, tant els alumnes de 5è com els alumnes de 6è, 

puguin dur a terme les mateixes activitats, es dóna perquè els objectius marcats, 

permeten adequar les activitats a qualsevol grup classe i al tractar-se d’activitats obertes 

i pràctiques els alumnes les poden dur a terme seguint el seu ritme d’aprenentatge. 

Puntualitzar però, que el grau d’exigència que es demanarà als alumnes de 6è serà més 

elevat en quant a presentació de treballs, claredat de les exposicions, vocabulari 

emprat,.etc  

 

Per últim, espero que aquesta proposta didàctica, que he preparat amb tanta dedicació i 

esforç, resulti útil i pugui posar-la en pràctica com a futura mestra en un centre escolar. 
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ANNEXOS 

ANNEXA I 
Presentació d’un tema nou. En aquest cas les funcions del llenguatge.  

(Interacció professor- alumnes) 

Sabeu parlar en públic de manera clara i directe? I mantenir l’atenció de qui vos 

escolta? Sabeu almenys com no tartamudejar i mantenir els nervis en certes situacions? 

Tots hem de parlar en públic, ja sigui en àmbits personals (un casament o una celebració 

familiar...) o escolars (presentar un treball, debati amb els companys...) Per això és molt 

importat perfeccionar l’expressió oral per no posar-se nerviós ni tartamudejar ni sentir 

ridícul i mantenir la calma, argumentar adequadament i expressar-se de manera 

correcta.  

Saber parlar és un instrument imprescindible per als que dubten, per als que tenen pànic 

al públic, per als que tenen necessitat de parlar i comunicar-se, en definitiva, per a tots. 

És important conèixer les pautes necessàries per expressar correctament el que pensem. 

Per exemple: relacionar el contingut del tema amb l'expressió; elegir el registre i l'estil 

http://www.aprendizajesignificativo.com/
https://www.scribd.com/doc/33961637/Recull-de-Poemes-de-Joan-Maragall
https://www.scribd.com/doc/33961637/Recull-de-Poemes-de-Joan-Maragall
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adequats;aplicar bones tècniques de revisió i correcció per aconseguir una redacció 

correcte,etc. 

Després les possibles peguntes i respostes per introduir el tema i veure els coneixements 

previs dels alumnes podrien ser: 

A.Que fa falta per comunicar-nos? (Pregunta per iniciar la pluja de idees. Aquí es 

recordarien els elements de la comunicació a mesura que els nins contestessin) 

.-Emissor: és aquell que elabora i emet el missatge perquè el rebi el receptor. 

-Receptor: és aquell que rep i desxifra el missatge que ha enviat l’emissor. 

-Missatge: és la informació que transmet l’emissor al receptor.  

-Canal: és la via per la qual circula el missatge i pot ser oral, escrit o audiovisual. 

-Codi: és el conjunt de signes amb que l’emissor elabora el missatge que envia al 

receptor. Recordem que ha de ser compartit per tots dos, perquè en cas contrari no s’hi 

produirà la comunicació. El codi està format per signes (amb el seu significant i el 

significat) i no només és lingüístic –n’hi ha de visuals, gestuals, tàctils... 

-Context: és l’espai en què es produeix la comunicació, en conjunt de circumstàncies en 

què es dóna. Aquest element sovint condiciona el codi que utilitzem, el registre o el 

canal, a més de la forma del missatge, fins i tot per a un mateix contingut. 

B.Per què parlem? (Per que empra’m el llenguatge?) 

-Per pensar, expressar sentiments, descriure objectes, narrar fets, preguntar, ordenar, 

aconsellar, suplicar, atemorir, raonar, dir mentides, transmetre coneixements, fer versos, 

influir en els demés, jugar,etc.  (Pregunta molt important, ja que, està estretament 

relacionada amb allò que treballaran posteriorment; Les Funcions del Llenguatge.) 

ANNEXA II 
 
S’explicaran estratègies per tal de que en els dibuixos s’indiqui clarament l'estat d'ànim 

i el temperament dels personatges. El temperament s'indica sobretot amb la configuració 

de la cara. L'estat d'ànim s'indica amb l'expressió de la cara i amb el moviment del cos. 

Jugar amb el color i amb la llum, amb les ombres, pot ajudar a donar una millor 

expressivitat als personatges 
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Per exemple: 

•ALEGRIA - Direcció ascendent dels trets de la cara. 

•POR / PÀNIC - Ulls desorbitats. Boca molt oberta. Celles aixecades. 

•SORPRESA - Trets arrodonits: ulls i boca oberts. Celles arquejades.  

•TRISTESA - Direcció descendent dels trets de la cara.  

•SUPERIORITAT - Els ulls tendeixen a tancar-se. Els trets de la cara es corben en 

sentit descendent.  

•SERENITAT - Trets amb tendència a l'horitzontalitat. Expressió neutra 

La intensitat de les expressions es pot accentuar amb determinats signes visuals: gotes 

de suor (por, fatiga,calor...), línies tremoloses (fred, temor...), llamps (còlera, ràbia...), 

llàgrimes (plor, riure...) i altres 

ANNEXA III 
Exemples còmics fet amb Pixton: 
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ANNEXA IV 

 Exemple cartell publicitari fet amb Glogster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXA V 
Poemes Joan Maragall amb il·lustracions: 
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ANNEXA VI 
El parxís ortogràfic 

El taulell tindrà un color per a cada grup. En total 4 colors/grups. Cada grup es mourà 

per les caselles amb daus i a cada casella tindran una pregunta sobre diferents tipus de 

normes ortogràfiques. Cada color fa referència a una norma i cada color tindrà un 

conjunt de  targetes, que tindran una pregunta en relació a la norma que ha tocat. Una 

vegada llegida la targeta, s’activarà el cronòmetre que marcarà el temps que tenen per 

contestar(15 segons). Si la resposta es correcte queden al lloc i passa el torn als 

següents, si es errònia retrocedeixen una casella i passa el torn per qui la sàpiga. Guanya 

el grup que arriba al mig.  

Es important el fet que, si colca alumne te dubtes, pot 

agafar el diccionari de català com a pista. 



38 

 

ANNEXA VII 
Conclusió final activitats. Relacionar amb fletxes.  

Cal·ligrames 


