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RESUM
Escriure és una habilitat lingüística tant valuosa com complexa d’ensenyar i d’adquirir. Per
aquest motiu, i tenint en compte que el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura
esdevé, en gran part, durant l’escolarització, en el present treball es mostrarà com acompanyar
a l’aprenent durant aquest procés. També s’analitzarà la teoria i la pràctica de la competència
escrita a l’educació primària. A més, s’aportaran recursos per treballar i avaluar el llenguatge
escrit de manera més significativa durant l’etapa de segon cicle.
Paraules clau: Escriure, aprenentatge significatiu, competència escrita, avaluació de
l’escriptura.

RESUMEN
Escribir es una habilidad lingüística tan valiosa como compleja de enseñar y de adquirir. Por
este motivo, y teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura
tiene lugar, en gran parte, durante la escolarización, en el presente trabajo se mostrará cómo
acompañar al aprendiz durante este proceso. También se analizará la teoría y la práctica de la
competencia escrita en la educación primaria. Además, se aportarán recursos para trabajar y
evaluar el lenguaje escrito de manera más significativa durante la etapa de segundo ciclo.
Palabras clave: Escribir, aprendizaje significativo, competencia escrita, evaluación de la
escritura.

ABSTRACT
Writing is a linguistic skill so valuable and complex to acquire and to teach. For this reason,
and keeping in mind that the learning-teaching process of writing takes place, in large part,
during schooling, this essay will show how to accompany the learner during this process. It
will also analyze the theory and practice of writing competency in primary education. In
addition, it will provide resources in order to work and evaluate the written language in a
more significant way during the second cycle of primary school.
Keywords: Writing, significant learning, writing competency, writing evaluation.
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1. Introducció
El llenguatge escrit és important en tots els àmbits de la nostra vida (personal, escolar, social i
professional) i per tant l’escriptura és, des de sempre, una valuosa habilitat lingüística. A
causa dels factors que com veurem mitjançant el present treball estan implicats en el seu
aprenentatge, l’adquisició de l’escriptura esdevé tan necessària com complexa. Com a
conseqüència, aquí es pretén reflexionar sobre com s’ensenya i com es podria ensenyar a
escriure des de l’escola de manera més competent i suggestiva.
La idea d’abordar aquesta temàtica neix d’una inquietud personal. L’activitat d’escriure
sempre m’ha ajudat a satisfer necessitats emocionals, creatives, comunicatives i lingüístiques.
D’aquí sorgeix el plaer i la importància que sento cap a l’escriptura. A més, sóc conscient que
sense el seu ensenyament es fa impossible concebre l’educació, el desenvolupament integral
de l’alumnat i, si més no, el món. Així, considerant que el seu valor no és subjectiu, una greu
preocupació em va envair durant els períodes de pràctiques del Grau d’Educació Primària.
Una vegada l’infant ha iniciat el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura i està
preparat per seguir adquirint aquest aprenentatge durant l’etapa d’educació primària, és
essencial que les pràctiques d’escriptura que realitzi siguin eficaces per ajudar-lo a ser un
escriptor competent. Però la realitat és que no s’assoleix aquest propòsit, ja que la majoria de
les activitats que es fan a l’aula per treballar la competència escrita són individuals,
escassament reflexives, tancades, poc concretes i amb el principal objectiu d’escriure sense
faltes ortogràfiques. D’aquesta manera es dóna especial èmfasi a l’enfocament gramatical de
l’expressió escrita i es deixen en segon pla altres enfocaments igual d’importants i necessaris.
La meva inquietud va seguir per l’observació del material utilitzat durant els exercicis
d’escriptura. Aquest no s’adapta a la societat actual, on l’alumnat1 creix amb un fort impacte
visual i amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a important instrument
d’expressió. Per contra, les TIC a l’escola encara hi tenen una escassa presència.
És així com em vaig fer conscient del fet que limitar l’activitat d’escriure significa limitar
també el desenvolupament integral de la persona. D’aquí la necessitat de repensar
l’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura considerant les condicions cognitives, culturals i
individuals que això comporta.
En aquest treball s’intenten utilitzar expressions neutres per englobar tant el gènere masculí com el gènere
femení, tot i que a vegades s’escriuen ambdós gèneres. Si en alguna ocasió apareixen substantius o adjectius
masculins, volen fer referència tant al gènere masculí com femení.
1
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Pel que fa a l’estructura del present treball consta de dues parts. Per una banda (part A)
s’exposa el marc teòric. Aquest s’inicia explicant la importància del llenguatge escrit (punt 1).
Se segueix amb l’explicació de dos aspectes fonamentals per acompanyar a l’infant en el
procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura des de les etapes primerenques (punt 2).
Es continua amb la reflexió sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita durant
l’etapa d’educació primària (punt 3). Seguidament s’explica què s’entén per competència
escrita, no sense abans passar per la construcció de significat del terme competència (punt 4).
Per altra banda (part B), el treball mostra una proposta teòrica i d’intervenció. Es presenta una
mirada pròpia sobre els continguts que inclou la competència escrita (punt 1), els aspectes que
més influeixen en la seva adquisició (punt 1.1) i alguns recursos per treballar i avaluar la
competència escrita a segon cicle d’educació primària (punt 1.2 i punt 1.2.1).

2. Objectius del treball
Objectius generals:


Mostrar com influeix l’habilitat d’escriure en el desenvolupament integral de la
persona.



Reflexionar sobre la teoria i la pràctica de l’aprenentatge de l’escriptura a l’escola.



Aportar recursos per treballar i avaluar la competència escrita dins l’aula.

Objectius específics:


Saber com acompanyar a l’alumnat a l’inici del procés d’ensenyamentaprenentatge de l’escriptura.



Conèixer quins continguts engloba la competència escrita.



Identificar els aspectes que més influeixen en l’adquisició de la competència escrita.



Dissenyar activitats que afavoreixin la competència escrita i el gust per l’escriptura a
segon cicle d’educació primària.



Demostrar la importància d’avaluar la competència escrita i donar recursos per dur-la
a terme.
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3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball
Per a la realització del present treball s’han fet servir diferents mètodes aportant així una
major riquesa al contingut. Per una banda, s’ha utilitzat la modalitat empírica, ja que es basa
en la reflexió i en l’experiència. Per altra banda, s’ha treballat a partir d’investigacions i
opinions d’autors i autores de diferents èpoques, com Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, Anna
Camps, Daniel Cassany o Lev Vigotsky. Per últim, la tasca es complementa amb el
desenvolupament de recursos didàctics i educatius per treballar la competència escrita i per
fomentar el gust per l’escriptura.

4. Estructura i desenvolupament dels continguts
A) MARC TEÒRIC

1. La importància de l’escriptura
L’inici de l’escriptura pròpiament dita, és a dir, el naixement del llenguatge escrit com a
representació gràfica de la llengua, va tenir lloc fa més de cinc mil anys. La seva procedència
a partir de la necessitat pràctica notada a diferents indrets de registrar dades i comunicar,
marcà un abans (prehistòria) i un després (història) en la vida humana. Així, la seva expansió i
antiguitat li atorguen una essència que va molt més enllà de la funció pràctica, ja que
l’escriptura també permet “crear una memòria del comportament i l’esdevenir humà, al
mateix temps que la fixació de la identitat dels pobles i les persones” (Panosa, 2004, p. 1).
Arran d’això, des de l’escriptura cuneïforme, passant pels pictogrames, els sistemes
ideogràfics, fonogràfics i logogràfics tot arribant a l’alfabet, el llenguatge escrit ha servit
sempre com a instrument d’expressió i comunicació per satisfer necessitats i interessos
socials, escolars, personals i professionals de les persones. És per això que, seguint a
Teberosky (1990, p. 3), l’escriptura és un sistema de notació que no transcriu els fonemes del
llenguatge, “sino que analiza el lenguaje para identificarlos y así poder simbolizarlos
notacionalmente”.
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L’escriptura no va aparèixer a totes les civilitzacions de la mateixa manera ni en el mateix
moment. Com afirma Panosa (2004, p. 1), el seu naixement a diferents llocs i a diferents
èpoques per necessitat, per influència o per difusió cultural, ens fa parlar, doncs, de
poligènesi. La mateixa idea és exposada per Clemente (2004):
“La seva importància ha estat desigual en les diferents etapes històriques i en les diferents
cultures on s’ha conegut, a causa de la valoració i instrumentalització de què ha estat objecte
pel poder polític i pel religiós, i les seves funcions no han estat sempre equivalents a les
actuals” (p. 158).

D’aquesta manera, com diuen Teberosky i Solé (1999, p. 49), al llarg de la història de
l’escriptura han variat tant les circumstàncies tècniques, és a dir, l’instrument i el suport
utilitzat, com les condicions de realització de l’activitat d’escriure en si mateixa.
Avui, els estudis de les diverses disciplines relacionades amb el llenguatge escrit, com ara la
lingüística, l’antropologia, la sociologia o la psicologia, àdhuc la mateixa vida quotidiana,
posen en evidència el fet que les comunitats essencialment desenvolupades, encara ara i
potser més que mai, utilitzem els textos escrits com a important mitjà d’informació i
comunicació, “malgrat que disposem d’altres mitjans per comunicar-nos en aquestes
situacions, i malgrat que l’ús tingui avui significats diferents. En tot cas, la cultura escrita
continua ostentant una importància crucial en la vida quotidiana de la societat actual”
(Clemente, 2004, p. 159). Perquè la societat canvia, però no la necessitat de comunicar-nos de
manera oral i escrita.
La grandesa de l’escriptura, però, no recau només en la seva llarga història i en el fet de
satisfer la necessitat humana d’expressar i comunicar, perquè des de la cultura grega
l’escriptura és molt més que això: és la pintura del pensament i de la veu. Així, el seu prestigi
ve marcat també per les infinites possibilitats d’aprenentatge que ofereix, tot establint una
estreta relació amb la competència d’aprendre a aprendre. I és que l’escriptura ens obre la
porta a l’autoconeixement; a la (re)organització d’idees; a la reflexió; a la lliure expressió; a la
comunicació a distància; a l’adaptació social; al desenvolupament de la capacitat lectora2; etc.
D’aquí la importància, com diu Sánchez (2016, p. 68), que l’educació lingüística i
comunicativa ocupi un lloc preferent en el desenvolupament integral dels aspectes
intel·lectuals, afectius i socials de les persones. I és per això que “la tasca dels primers anys

2

Tot i que el present treball se centra en l’escriptura, aquesta s’entén com a activitat complementària a la lectura.
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d’escolarització rau en bona part a preparar bé el terreny, a desenvolupar les competències
lingüístiques, a enriquir la personalitat i la intel·ligència dels aprenents i a facilitar aquesta
nova relació amb el codi escrit” (Luna, 2000, p. 82).

2. Com acompanyar a l’alumnat a l’inici del procés
El procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura comença durant les etapes
primerenques. El desig que tingui l’infant d’iniciar aquest procés dependrà de l’experiència
que li aporti el seu context (família, escola, societat...). “De llegir i d’escriure se’n pot
ensenyar, però el desig de fer-ho no s’ensenya; s’aprèn, es viu i es transmet” (Fons i Turró,
2015, p. 26).
A l’escola, el docent ha d’acompanyar a l’infant en aquest procés respectant la complexitat
que suposa aprendre a escriure. I aquest acompanyament ha d’anar guiat per un aprenentatge
significatiu3.
Al llarg dels últims quaranta anys, la didàctica dels inicis de l’escriptura s’ha enfocat des de
tres perspectives diferents: la didàctica centrada en el text (les lletres, les paraules i les frases
que s’ensenyen han de tenir sentit per a l’aprenent), la didàctica centrada en l’infant (pensar
com aprèn i què necessita aprendre l’alumne/a) i la didàctica centrada en el context (tenir en
compte el destinatari del text, la finalitat, com s’escriurà, com es durà a terme i quin serà el
producte final). És important, però, que una didàctica no prengui més importància que una
altra, ja que, sinó, es pot perdre de vista que ensenyar i aprendre a escriure és un procés
complex.
Per tant, és necessari que el docent tingui en compte certs coneixements per acompanyar de
manera adequada a cada infant durant tot el procés. “Tot i que és en el Cicle Inicial de l’etapa
d’Educació Primària quan s’assoleix l’aprenentatge inicial de la lectura i de l’escriptura, no
hem d’oblidar que, de llegir i d’escriure, se’n continua aprenent tota la vida i l’escola ha de
vetllar perquè així sigui” (Fons i Turró, 2015, p. 29). A continuació s’exposen dues
consideracions que s’han de tenir present a l’hora d’iniciar aquest procés.

S’entén per aprenentatge significatiu aquell que és per a tota la vida, que es transmet amb una finalitat, que
parteix de la motivació intrínseca de l’alumnat i que connecta nova informació amb coneixements previs.
3
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2.1. Primera consideració: saber escriure és un procés llarg i complex
David Bueno (2017, p. 28) explica que cadascú té un ritme diferent de maduració del cervell.
Cap als cinc anys, entre el 50-60% dels i les alumnes tenen un cervell prou madur per
començar a aprendre a llegir i a escriure i al voltant d’un 40% d’alumnes encara no li tenen
prou. De fet, el lòbul frontal del cervell no es comença a desenvolupar fins que la persona té
5-7 anys. Aquesta zona està dividida pel còrtex prefrontal i pel còrtex motor. Aquest últim és
l’encarregat de dominar els moviments voluntaris, com per exemple els que són necessaris per
realitzar l’acte d’escriure. Per tant, si el lòbul frontal és una zona que té múltiples funcions,
entre aquestes lingüístiques (habilitat per entendre i produir el llenguatge), i l’infant inicia el
procés d’escriure abans de tenir el cervell prou preparat per fer-ho, li costarà més introduir-se
en el procés d’aprenentatge de l’escriptura que si es respecta el ritme de maduració.
A més, perquè una persona estigui preparada i pugui aprendre a llegir i a escriure, primer cal
que tingui un cert domini del llenguatge oral i de la motricitat fina. Com diu Luna (2000,
p. 83), tot i que aquestes són adquisicions gairebé espontànies, és cert que poden ser
estimulades, controlades, guiades, observades i, sobretot, comprovades. Arran d’això, la
mateixa autora ens diu que quan aquest desenvolupament motor permet percebre l’espai
gràfic, quan permet ser capaç de frenar l’activitat manual en el punt que es vol, quan permet
fer traços en les dues direccions (de dalt a baix i de baix a dalt) i en sentit horitzontal (de dreta
a esquerre i d’esquerre a dreta), quan permet ser capaç de traçar i tancar un cercle, quan
permet dibuixar una espiral o una creu, etc., significa que l’infant sap fer els traços bàsics i
necessaris per a dibuixar les lletres.
Així, el domini del llenguatge i de la motricitat fina ens indica si l’infant està preparat per
aconseguir una bona execució de l’escriptura. “Una mala preparació en aquest terreny
produirà dificultats en la construcció dels grafismes, en la linealitat de l’escriptura, en la
disposició del text en el paper, i portarà la confusió de grafies semblants i problemes
ortogràfics diversos” (Luna, 2000, p. 83).
També cal tenir en compte que les primeres paraules, frases i textos que inicien l’aprenentatge
de l’escriptura, seguint l’enfocament didàctic d’aquest aprenentatge centrat en el text, han de
tenir un sentit per a l’infant. Així doncs, cal “pensar en els beneficis que té, per als aprenents,
el fet que els textos que es proposin per a començar el procés tinguin significat per als infants,
en substitució dels exercicis de llegir síl·labes i paraules, els quals l’únic interès que presenten
és que contenen un so o una lletra determinada” (Fons i Turró, 2015, p. 27). Per exemple, es
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pot iniciar el procés emprant paraules d’ús quotidià o noms propis. I, sobretot, han de ser
paraules clares i senzilles per ser adquirides més fàcilment. Per exemple, a través del joc o
emprant lletres de mida gran.
Tenir present el ritme de maduració del cervell i de quina manera cal iniciar el procés
d’aprenentatge de l’escriptura significa considerar que escriure és un procés llarg i complex.
Llarg perquè necessita temps i se n’aprèn tota la vida. I, a més, les finalitats i els instruments
d’escriptura varien, és a dir, que ens hem d’anar adaptant a les nostres necessitats i a les de la
societat. I complex perquè segueix diferents fases i processos cognitius: planificar,
textualitzar i revisar; i necessita certs coneixements: discursius i textuals, lingüístics,
paralingüístics, sobre la didàctica centrada en el context, etc.; i per tant de la resta d’habilitats
lingüístiques: lectura, comprensió i expressió (vegeu el punt 1 sobre els continguts que inclou
la competència escrita). De fet, les dificultats per ensenyar, aprendre i progressar en la llengua
escrita tenen molt a veure amb el fet de no tenir en consideració els processos que intervenen
en la seva adquisició.
En paraules de Atorresi (2005, p. 6), cal considerar “los discursos que un estudiante es capaz
de redactar”. I és que ensenyar a escriure quan encara no és necessari, quan encara no
interessa, quan encara no és el moment o, en definitiva, sense tenir en compte que escriure és
un procés llarg i complex, pot provocar en l’alumne/a una pressió davant l’adquisició
d’aquesta habilitat lingüística que pot generar en una càrrega eterna. I, com diu David Bueno
(2017, p. 61), la pressió desmotiva, i quan no hi ha ganes d’aprendre no hi pot haver
aprenentatge significatiu. Així, l’estudiant que ha aconseguit tenir actituds positives davant
l’escrit (se sent motivat, li agrada escriure i ser llegit, etc.), sol desenvolupar millor la resta de
components de l’escriptura que aquell que té actituds negatives. D’aquí la importància del
factor afectiu en el desenvolupament del llenguatge escrit.
Llavors, la primera consideració a tenir en compte per iniciar l’acompanyament en el procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura és saber que escriure és un procés llarg i complex
i que, per tant, el procés s’ha d’iniciar de manera adequada (respectant el ritme de maduració
del cervell i el desenvolupament de la motricitat fina, utilitzant textos i contextos plens de
sentit per a l’infant...) a fi d’aconseguir generar-li actituds positives davant aquesta habilitat
lingüística.
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2.2. Segona consideració: pensar el subjecte que aprèn
Per acompanyar a l’infant en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura cal pensar
també el subjecte que aprèn, és a dir, seguir l’enfocament de la didàctica centrada en l’infant.
Fons i Turró (2015) expliquen aquest enfocament de la següent manera:
“[...] es tracta situar l’infant en el centre de l’activitat per a ensenyar-li a llegir i a escriure. Per
tant, caldrà oferir situacions a l’infant perquè tingui oportunitats d’entrar en contacte amb els
usos reals de la llengua escrita i tingui ganes de provar d’escriure i de saber què diuen els
escrits, amb l’assessorament d’adults disposats a dialogar amb ell sobre l’activitat que està
fent” (p. 27).

Així doncs, és molt important considerar com aprèn, què ha après i què podria aprendre
l’estudiant. Per fer-ho, ens poden guiar les anàlisis elaborades per Ferreiro i Teberosky (1979)
des d’una perspectiva genètica i evolutiva sempre amb una base constructivista. Jarque i
Pertusa (2015) expliquen en què consisteix aquest model:
“El model constructivista considera que la lectura i l’escriptura són processos globals de
construcció i interpretació de significats en entorns culturals alfabetitzats. L’escriptura es
conceptualitza com un contingut social i cultural, que ens permet la integració en la nostra
societat com a membre alfabetitzat. L’accés a la llengua escrita s’interpreta com un procés de
construcció per part de l’aprenent mateix, que no s’entén de manera aïllada, sinó immers en un
context social amb el qual interactua i que, per tant, l’influirà en aquest trajecte” (p. 79).

A partir de les investigacions experimentals, reflexions i estudis realitzats per Emilia Ferreiro
i Ana Teberosky entre 1974 i 1976 sobre com els infants adquireixen i comprenen
l’escriptura, exposats al llibre Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño (1979),
arribem a dues importants conclusions: en primer lloc que els infants es basen en certes
habilitats (discriminació de sons, formes gràfiques, correspondència entre so i grafia i
discriminació visual) i en segon lloc que aprenen a partir del seu desenvolupament cognitiu (a
mesura que estan preparats) i de la interacció amb el medi. Amb això, i seguint el seu ritme
d’aprenentatge, l’infant passa d’una hipòtesi a una altra sobre què és i com es fa l’escriptura
basant-se en el que ja sap (a partir de les seves experiències amb materials escrits i, per tant, a
partir dels seus esquemes mentals) juntament amb els nous coneixements que va adquirint.
D’aquí l’èmfasi que posen les autores al fet d’interpretar l’accés al llenguatge escrit com un
procés de construcció per part d’un mateix però amb la influència d’un context social. “Entre
la concepción del sujeto de aprendizaje como receptor de un conocimiento recibido desde
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afuera, y la concepción de este mismo sujeto como un productor de conocimiento, hay una
diferencia abismal” (Ferreiro i Teberosky, 1979, p. 36).
Seguint aquests postulats, les dues autores van establir unes importants bases teòriques per
descriure el progrés pel qual passen els infants durant el procés d’aprenentatge de l’escriptura:
 En un primer moment, l’infant no distingeix entre dibuix i grafia, entre objecte i nom de
l’objecte, entre significant i significat. Però, de mica en mica, comença a adonar-se que
dibuixar i escriure són coses diferents. Comença a combinar les lletres amb el dibuix
per escriure una determinada paraula o bé fa que la disposició de les grafies (la quantitat
i la grandària) tingui alguna relació de paregut amb l’objecte. A partir d’aquest procés
de transició, Ferreiro i Teberosky (1979), descriuen cinc etapes o nivells:
o Primera etapa: Escriptura indiferenciada
L’infant distingeix dibuix de grafia però encara no es distingeixen les grafies
(per escriure fa burots, grafies pseudoconvencionals, barreja números i lletres,
etc.), ja que les lletres són objectes substituïts emprats per comunicar alguna
cosa (s’empren les mateixes grafies per escriure que per dibuixar). En aquesta
etapa s’imita a l’adult representant l’estructura global d’allò que es vol
expressar.
o Segona etapa: Escriptura diferenciada
L’infant comença a diferenciar el burot (que abans representava lletres) de les
grafies i les combina (per exemple, escriu PMO per dir POMA). També
diferencia lletres de nombres. En aquesta etapa l’infant es fa seus els següents
criteris, pilars del llenguatge escrit, fent-se hipòtesis sobre el funcionament del
codi:
-

Criteri de selecció o hipòtesis de quantitat: A partir d’un nombre reduït
de símbols/lletres podem comunicar moltes coses.

-

Criteri d’ordre o hipòtesis de varietat externa: Variant l’ordre de les
lletres podem obtenir diferents paraules.

-

Criteri de variabilitat interna o hipòtesis de varietat interna: No hi pot
haver dos signes iguals i junts en una mateixa paraula.

o Tercera etapa: Escriptura sil·làbica
L’infant relaciona escriptura i parla. S’adona que els sons de la paraula es poden
escriure i que a cada so li correspon una lletra o grafia pròpia (només escriu, per
exemple, el so neutre de cada síl·laba: P A I E, per dir Pa-pA-LLo-nA).
pàg. 12

Aquesta etapa es divideix en la no convencional/qualitativa (a cada síl·laba se li
fa correspondre una lletra, sigui la que sigui) i en la convencional/qualitativa
(cada síl·laba es representa per una lletra i, a més, es correspon amb un dels sons
de les síl·labes en qüestió).
o Quarta etapa: Escriptura sil·làbica – alfabètica
L’infant és conscient que cada síl·laba està formada per més d’un so, és a dir,
que una sola lletra no representa una síl·laba. Al principi es mesclen síl·labes
representades amb una i dues lletres sense fer una distinció, és a dir que es
deixen algunes lletres perquè encara no diferencien tots els sons de la paraula,
però va descobrint la seva estructura interna (per exemple: P A A LL O A, per
dir PAPALLONA). En aquesta etapa, a vegades l’infant escriu totes les
paraules juntes perquè està molt pendent de la correspondència so-grafia.
o Cinquena etapa: Escriptura alfabètica
L’infant s’adona que a cada so li correspon una lletra o grafia pròpia, encara que
ortogràficament no siguin del tot correctes.
“Aquestes aportacions han posat el focus d’atenció de la didàctica en els processos que fa
l’infant per a apropiar-se del funcionament del codi. Aquests estudis –que també van estendre’s
amb el currículum de la LOGSE– han anat entrant molt lentament en els programes de formació
inicial i permanent dels mestres. Entendre els processos i respectar-los implica fer un gir
copernicà en la programació i en les activitats per a ensenyar a llegir i a escriure desenvolupades
a les aules” (Fons i Turró, 2015, p. 27).

Pel que fa a l’ensenyament de les normes ortogràfiques, ens hem d’assegurar, en primer lloc,
que l’infant ha passat per totes les etapes, és a dir, que és alfabètic (ja està a la cinquena
etapa). I, en segon lloc, com diu Mesanza (1981, p. 61), que el 83% de l’ortografia s’aprèn
mitjançant la vista, l’11% mitjançant l’oïda i el 6% a través de la resta de sentits. És a dir, cal
prendre en consideració que saber com s’escriu una paraula no depèn únicament de conèixer
les normes ortogràfiques, sinó de la imatge mental que en tinguem d’aquesta, ja que abans
d’escriure les paraules les visualitzem en la nostra ment. De fet, només acudim a la normativa
en cas de tenir dubtes, però un 83% de l’ortografia s’aprèn recordant visualment les paraules
de forma automàtica i integrant-les en el vocabulari que ja tenim.
Per altra banda, només podem parlar de disortografia (dificultat per escriure conforme les
normes i regles ortogràfiques convencionals establertes) o disgrafia (dificultat en l’adquisició
i ús de la forma de l’escriptura) si l’infant, passats els 8-9 anys, continua tenint dificultats per
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escriure correctament i tot i la nostra intervenció no s’incorpora. D’aquesta manera, també
s’ha de tenir en compte que, segons quina sigui la via més competent de cada infant, es poden
tenir més o menys dificultats per aprendre a escriure. I és que passades totes les etapes poden
aparèixer dificultats en l’adquisició de l’aprenentatge per la via fonològica (ús deficient de la
conversió fonema-grafia) i/o per la via lèxica (dificultats per escriure amb l’ortografia
convencional), les dues vies necessàries i complementàries per ser un escriptor competent.
Aquests fets argumentarien la importància d’aquesta segona consideració (pensar el subjecte
que aprèn), perquè si l’alumne/a arriba a segon cicle de primària amb alguna dificultat vers
l’escriptura, el docent ha de saber el motiu, les intervencions que ha rebut i les que haurà de
rebre. D’aquí l’exigència de conèixer de quina manera els infants adquireixen i comprenen
l’escriptura per poder intervenir de forma més ajustada a les necessitats de cada infant
ajuntant-los així a progressar en el llenguatge escrit, no només durant les etapes primerenques
sinó durant tota la seva escolarització.

3. L’escriptura a l’educació primària
Partint de la importància de l’escriptura, dels aspectes bàsics a considerar per acompanyar a
l’infant en l’inici del procés d’escriure i que el seu aprenentatge ocupa un lloc privilegiat a
l’escola, algunes pràctiques que es realitzen a l’educació primària per ensenyar i seguir
aprenent l’escriptura posen en dubte l’eficàcia del procés d’ensenyament-aprenentatge per
donar progrés a l’alumnat en el llenguatge escrit. I és que, en paraules de Atorresi (2005,
p. 8), “Es paradójico: la invención de la escritura nació de una necesidad práctica [...]. Sin
embargo, aún hoy persisten propuestas escolares en las que la escritura carece de toda
funcionalidad: lo que se escribe no tiene utilidad más que dentro de la institución escolar”.
El currículum de Llengua catalana i literatura (Annexos del Decret 32/2014, de 18 de juliol,
pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears), a mode general
sobre el llenguatge escrit, exposa:
“El llenguatge, ja sigui oral o escrit, permet als éssers humans relacionar-se i integrar
noves informacions, que, juntament amb les experiències i els coneixements previs,
possibiliten seguir aprenent de forma permanent. Esdevé, així, un mitjà de
representació del món, és la base del pensament i del coneixement i permet analitzar
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problemes, elaborar plans i emprendre processos de preses de decisions i iniciatives
personals. [...] Desenvolupar-lo i millorar-lo des de les àrees lingüístiques contribueix
a organitzar el pensament, comunicar afectes i sentiments i regular emocions [...]. A
més, el llenguatge ajuda a l’expressió i la comunicació de la creativitat, lligada a
l’esperit emprenedor que es pretén desenvolupar” (p. 7).
D’aquesta manera, segons la LOMCE, llei educativa vigent, l’escola ha d’ajudar a l’alumnat a
ser competent en i mitjançant l’habilitat d’escriure; ha de fomentar el gust per l’escriptura
partint de la motivació; i ha d’afavorir situacions d’aprenentatge on l’alumnat s’hagi
d’expressar oralment, ja que per escriure bé s’ha de parlar bé. Però per aconseguir aquests
propòsits, i no només des de les àrees lingüístiques, s’han de tenir eines, coneixements i la
idea que “cal anar molt més enllà de la intenció d’ensenyar a escriure per acompanyar els
escriptors en el procés d’aprendre” (Milian, 2011, p. 68). Ara bé, per què les pràctiques que es
realitzen a l’educació primària fan d’aquest plantejament una utopia?
Tradicionalment, ensenyar a escriure s’ha associat en “l’ensenyament directe de les lletres i
els seus sons per tal de tenir les eines per descodificar i codificar i, un cop adquirida aquesta
habilitat, passar a la comprensió i expressió” (Fons i Turró, 2015, p. 26). A l’educació
primària, la comprensió i expressió escrita es treballen de manera específica sobretot a les
àrees de Llengua i literatura (català i castellà). Sovint es posen en pràctica mitjançant la
narració, l’explicació, la descripció i l’argumentació com a tipologies textuals bàsiques. Els
tipus d’activitats d’escriptura solen ser poc concretes i descontextualitzades. A més, gairebé
sempre s’elaboren emprant paper i bolígraf i seguint el tipus de lletra que marca el docent (a
primer cicle es passa de la lletra de pal a la lletra lligada i a segon cicle es deixa lloc a la lletra
d’impremta). Generalment, els textos escrits s’acompleixen de manera individual i
posteriorment són corregits i qualificats per l’educador o educadora d’acord amb el nombre de
faltes ortogràfiques i a la presentació i la coherència del text. D’aquesta manera, i defensant el
que diu Restrepo (2001, p. 232), podem dir que “primero, la composición es concebida como
un fin y no como un instrumento de aprendizaje; segundo, las prácticas de escritura se
realizan sólo en la clase de lengua y, tercero, las tareas de escritura se limitan a textos breves”.
Així doncs, què és el que impedeix que s’ensenyi a escriure de manera significativa durant
l’etapa d’educació primària? Autors i autores com Cassany, Luna i Sanz (1994), entre
d’altres, han investigat i reflexionat sobre aquesta qüestió:
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1. No tenir en compte els processos cognitius.
La nostra societat canvia i evoluciona molt ràpidament, però els processos
d’aprenentatge complexos, com s’ha vist i com es veurà detalladament més endavant
que implica l’aprenentatge de l’escriptura, necessiten temps. “Pero con demasiada
frecuencia, el tiempo no respeta el ritmo natural de la infancia y la adolescencia, y
fuerza una educación precoz y una adultez prematura de efectos nocivos y perversos.
Demasiados estímulos, presiones y prisas” (Carbonell, 2008, p. 21). En l’aprenentatge
de la lectura i l’escriptura, abans de l’etapa de segon cicle de primària, a vegades
s’acceleren processos cognitius per arribar a temps. A temps per a què? I deixant de
banda quina quantitat de valuosos aprenentatges? Generant quantes i quins tipus
d’etiquetes? Tot i que no hi ha cap investigació neurocientífica que demostri que els
nens/es que llegeixen i escriuen quan tenen cinc anys tinguin millors resultats a llarg
termini que aquells/es que n’aprenen als sis o set, el desig dels docents i sobretot de
les famílies és que els fillets i les filletes aprenguin a llegir i a escriure com abans
millor. A més, avui dia els infants estan rodejats de lletres i estímuls, la qual cosa pot
fer pensar que adquireixen l’escriptura des de ben petits. Però, com s’ha explicat, això
depèn de la maduració del cervell, de com aprèn cada fillet/a i què necessita aprendre.
Consegüentment, les composicions escrites impliquen la intervenció de processos
cognitius que el docent ha de conèixer per respectar el ritme d’aprenentatge de cada
infant i per connectar la nova informació amb els coneixements ja adquirits.
2. No mostrar noves i diferents funcionalitats de l’escriptura.
Segons Cassany, Luna i Sanz (1994, pp. 14 – 16), a banda de la pressió del temps, de
la societat i del currículum, hi ha altres factors que influeixen en l’aprenentatge de
l’escriptura i que limiten el fet de poder anar més enllà de la intenció d’ensenyar a
escriure dins l’aula. En són exemples la falta de creativitat, la falta de models reals, les
correccions pobres dels textos, el predomini de les activitats individuals o el fet de
tenir més en compte l’estètica que el missatge del text. Tot i que a la part pràctica del
present treball es profunditza sobre aquests aspectes, aquí interessa l’anàlisi que fa
aquesta autoria, el qual posa en evidència l’exigència de replantejar la manera de
treballar la competència escrita a primària. Com també exposa Sánchez (2016, p. 66),
“[...] ser competent implica ser hàbil en tots els aspectes de la vida, el tipus
d’escriptura que es fomenta als centres s’allunya completament d’aquesta competència
interdisciplinària que, a més, tampoc beneficia la imatge que els infants tenen del fet
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d’escriure”. Perquè a mesura que la societat canvia, la funcionalitat de l’escriptura va
obrint nous camins que s’han de donar a conèixer a l’alumnat, ja que poden ajudar al
seu desenvolupament integral, a saber moure’s pel món durant tota la seva vida i a
construir la seva pròpia visió de la realitat.

3. No ensenyar el llenguatge escrit com a eina motivadora i per a la comunicació.
L’escriptura, juntament amb el llenguatge oral, forma part de la intel·ligència
lingüística com a una de les vuit intel·ligències múltiples proposades per Howard
Gardner l’any 1985. La teoria d’aquest psicòleg no percep la intel·ligència “com
unitària, reduccionista i mesurable, sinó que hi existeixen múltiples intel·ligències,
dinàmiques i canviants que tots posseïm i, per tant, és tasca de l’escola afavorir
l’enriquiment i el desenvolupament” (Gomis i Martí, 2018, p. 172). Tot i que avui dia
aquest model no és estable i tancat, ja que s’estan estudiant altres possibles
intel·ligències, està demostrat que la intel·ligència lingüística és la més universal i, per
tant, que l’habilitat d’escriure ajuda a tothom a desenvolupar la capacitat de plantejar i
resoldre problemes i/o a crear composicions culturals útils. Així, considerant la
importància de dominar la intel·ligència lingüística i que aquesta es pot i s’ha de
treballar mitjançant l’escriptura, cal veure i utilitzar el llenguatge escrit com a un
instrument motivador per a l’alumnat sense perdre de vista la seva finalitat
comunicadora. Perquè és cert que l’aprenentatge de l’escriptura es troba a la proposta
curricular de les escoles però això no és suficient, ja que “con demasiada frecuencia
dichos conocimientos no se utilizan en la vida diaria, no se ponen en práctica para lo
que es su función más importante que es la comunicación, transmisión de ideas, de
conocimientos, de sentimiento” (Rodríguez, 2014, p. 8).
La societat canviant acompanyada per l’era tecnològica que avui estem experimentant ens
ofereix un temps d’oportunitat per contribuir a “canviar alguns dels pressupòsits més arrelats
en la tradició escolar sobre la consideració de la llengua escrita i del seu aprenentatge, basat
sobretot en una concepció massa simplificada, tant de l’activitat d’escriure i del producte que
en resulta -el text-, com dels processos d’ensenyar i aprendre a escriure” (Milian, 2011, p. 54).
Perquè avui, parlar d’alfabetització no només és parlar de ser capaç de llegir i escriure. A la
nostra societat una persona alfabetitzada també és capaç d’adaptar-se a les exigències que
marca la societat tecnològica, per exemple introduint l’escriptura amb el teclat. Així, i com
defensa Clemente (2004), l’escriptura està molt relacionada amb l’avanç social:
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“La importància d'un bon domini de l'escriptura va clarament lligada a l'avanç escolar, i l'inici
de l'escolaritat està marcat per l'alfabetització. Tot i així, la importància, la força de l'escriptura
sobrepassa amb escreix aquesta institució i l'ús del llenguatge escrit s'ha lligat a moltes altres
dimensions de la vida social, [...]” (p. 160).

Altrament, parlar d’alfabetització no significa només comprendre i produir el llenguatge, ja
que qui ensenya a escriure també ha de considerar tot el que porta en si el procés de
comprensió i producció. “Hi ha més atenció cap al significat durant la comprensió, en canvi
durant la producció hi ha més treball reflexiu i analític. Aquest principi general en
l’adquisició del llenguatge és també vàlid per a l’alfabetització” (Teberosky, 2016, p. 24).
En definitiva, i seguint a Cassany (1999, p. 51), escriure, a més de ser un acte social, és també
un acte lingüístic i un acte cognitiu, la qual cosa implica basar-se tant en l’enfocament
gramatical com en l’enfocament funcional, processual i conceptual per a l’ensenyament de
l’expressió escrita (vegeu la taula 3 de l’annex 2).
Respectant el que avui implica ser una persona alfabetitzada, l’alfabetització escrita com a
necessitat humana i com a pràctica lingüística i cognitiva, des de l’escola s’ha de transmetre
allò que l’escriptura és: una eina per conviure, comunicar, conèixer i conèixer-se. I, com diu
Luna (2000):
“L’escola és un entorn privilegiat per a completar aquesta adquisició. I és un entorn privilegiat
perquè permet una àmplia gamma de situacions formals i informals. Formals en la mesura que
és un espai d’aprenentatge, i informals en la mesura que és un espai de convivència” (p. 77).

4. L’aprenentatge competencial
Fins aquí s’ha posat de manifest, en primer lloc, el valor de l’escriptura per ser imprescindible
en tots els temps i a tots els àmbits de la nostra vida. En segon lloc, s’han exposat dues
consideracions bàsiques que cal tenir en compte per acompanyar a l’alumnat, sobretot però no
només, durant l’inici de l’aprenentatge de l’escriptura. En tercer lloc, s’ha mostrat la
necessitat de replantejar el treball de l’escriptura a l’educació primària d’acord amb la pròpia
opinió reforçada per la d’alguns/es autors/es. És a partir d’aquí i com es mostra a continuació
que es pot entendre tot allò que engloba la competència escrita, no sense abans clarificar el
significat del terme competència.
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4.1. Construcció de significat per al terme competència
La incorporació de les competències en el currículum educatiu no vol -o no ha de voler- fer
referència només en allò que els aprenents han de saber fer en finalitzar les diferents etapes
educatives. Com diu Coll (2007, p. 35), seria un error “limitar el interés del concepto
competencia a un componente puramente instrumental, de herramienta útil para concretar las
intenciones educativas”. Així, abans de poder parlar de competència escrita és indispensable
fer-nos dues importants preguntes: per una banda per què parlem de competències i, per
l’altra, què significa realment ser competent.
En el món de l’educació, el discurs de les competències ha anat guanyant terreny de forma
progressiva especialment des de l’any 1980, quan la Llei orgànica del dret en educació
(LODE) fou la primera llei a atribuir les competències educatives a l’Estat i a les comunitats
autònomes. “El concepto de competencia y las propuestas pedagógicas y didácticas basadas
en competencias han irrumpido con fuerza en el panorama de la educación escolar en el
transcurso de los últimos años” (Coll, 2007, p. 1). Precisament, aquest interès per dur a terme
un aprenentatge competencial ha fet que avui el terme competència sigui tant polèmic com
complex. La definició del concepte, el nombre de competències considerat idoni per assolir
un bon procés d’ensenyament-aprenentatge així com la manera de treballar-les, ha generat un
ampli ventall de possibilitats altercades, canviants, diverses i fins i tot innecessàries.
D’aquesta manera, avui trobem moltes i diferents perspectives d’aquest mot. A més, per
construir-ne definicions s’utilitzen altres conceptes que també són complexos. Per exemple,
segons Monereo (2007, pp. 14 – 15), és necessari fer una diferenciació entre competències
desenvolupades (funcions humanes innates, com la percepció del color), competències
extenses (construccions culturals, com aprendre una llengua) i competències reestructurades
(impliquen una reestructuració mental, com aprendre a escriure).
Per tant, aquí només es pot exposar en certesa que aquest concepte té tanta importància com
connotacions i que la seva definició, igual que la nostra societat i per tant la seva pràctica, està
sempre en construcció sent així una realitat emergent. Malgrat tot i com s’argumenta a
continuació, la seva significació és molt més simple del que sembla.
Per respondre a la pregunta per què parlem de competències cal fer referència al procés de
canvi ràpid i continu en el qual es troba la nostra societat actual. Aquests canvis, que són
sobretot tecnològics i socials, requereixen que les persones adquirim unes capacitats adients
per tal d’adaptar-nos i poder moure’ns pel món de manera adequada i al ritme marcat. “Esto
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significa que la adquisición de una competencia está indisolublemente asociada a la
adqusición de una serie de saberes (conocimientos, habilidades, valores, actitudes, emociones,
etc.)” (Coll, 2007, p. 37). Avui, aquests sabers ens permeten parlar de competències
precisament i sobretot per, com diu Monereo (2007, p. 13), sobreviure en el segle XXI. És a
dir, per evitar caure en els riscos de la cultura de la velocitat o, en altres paraules, per saber,
saber fer, saber ser i saber estar a la nostra societat. Així, des de l’escola, s’ha de preparar a
l’alumnat per la competència tècnica, per la competència metodològica, per la competència
personal i per la competència participativa des de totes les àrees de coneixement. D’aquesta
manera, les competències “se agrupan en cuatro ámbitos: las relativas a la gestión del
conocimiento y el aprendizaje; las que facilitan el acceso al mundo del trabajo; las que
favorecen la convivencia y las relaciones sociales, y las que versan sobre la autoestima y el
ajuste personal” (Monereo i Pozo, 2007, p. 11). Així, podem dir que el treball competencial té
com a objectiu formar als estudiants per a ser persones felices i capaces de viure i conviure en
societat. És a dir, formar als estudiants perquè siguin competents en la vida quotidiana,
personal, social i professional durant tota la seva vida.
Per tant, i com a resposta a la pregunta què significa ser competent, podríem dir que una
persona competent té coneixements, habilitats o capacitats, valors, emocions i interessos
barrejats, coordinats i units entre si. I que el domini d’aquests sabers el fan actuar de manera
eficaç (davant diferents situacions quotidianes, siguin personals, socials i/o professionals).
“Ser competente en un ámbito de actividad o de práctica significa, desde este enfoque, ser
capaz de activar y utilizar los conocimientos relevantes para afrontar determinadas situaciones
y problemas relacionados con dicho ámbito” (Coll, 2007, p. 35). D’aquesta manera, ser
competent no només significa saber, sinó també saber utilitzar (fer), saber decidir (ser) i saber
adaptar-se (estar). En paraules de Monereo (2007):
“Ser competente no es sólo ser hábil en la ejecución de tareas y actividades concretas,
escolares o no, tal como han sido enseñadas, sino más allá de ello, ser capaz de afrontar, a
partir de las habilidades adquiridas, nuevas tareas o retos que supongan ir más allá de lo ya
aprendido” (p. 13).

És així com, i avui més que mai, la feina del docent es magnifica i complica, ja que s’estén a
l’ensenyament de tot el coneixement que no ve donat, especialment per les noves tecnologies
(capacitat crítica i reflexiva, flexibilitat, emprenedoria, valors, etc.). “Por eso es importante
adquirir tanto la capacidad para resolver problemas como para plantearlos, la dimensión
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práctica como la especulativa” (Carbonell, 2008, p. 14), tot en el marc de diverses i diferents
pràctiques i activitats socioculturals.

4.2. La competència escrita
Clar està que no es poden resoldre ni plantejar problemes si no es tenen les habilitats
lingüístiques necessàries, entre aquestes l’escriptura. El nostre món està replet de lletres (al
carrer, a l’aeroport, als llibres, a la tecnologia, als mitjans de comunicació, al supermercat,
etc.) amb les quals ens familiaritzem des de ben petits, però és a l’escola que s’orienta la seva
adquisició. Per això “la institució educativa no s’ha de limitar a promoure els usos escolars de
la llengua escrita sinó que té al davant el repte de preparar els futurs ciutadans perquè
s’apropiïn de les formes d’activitat social no específicament escolars en què la llengua escrita
apareix com a instrument de mediació entre els participants” (Milian, 2011, p. 55). I és que,
com diuen Ferreiro i Teberosky (1979, p. 354), l’escriptura representa el mitjà perfecte pel
desenvolupament de l’ésser humà, ja que la persona que aprèn a llegir i a escriure està
capacitada per entendre els missatges i crear els seus propis criteris.
Així, l’ensenyament i l’aprenentatge de la competència escrita és un dels eixos fonamentals
de l’educació primària, ja que permet a l’alumne/a comunicar; expressar (idees, emocions,
opinions, etc.); adquirir continguts culturals i informació d’interès social; conèixer i conèixerse; desenvolupar el sentit crític; fomentar la creativitat i construir la pròpia visió del món i de
la realitat.
Partint d’aquests fonaments i que si la societat canvia, l’educació també ho ha de fer en base
en aquesta, per què a l’escola encara avui hi predomina el tipus de lletra escolar? Per què les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació hi tenen una escassa presència? Per què
s’ensenyen només algunes tipologies textuals seguint una classificació tancada? Per què per
ensenyar a escriure es realitzen exercicis mecànics sense donar protagonisme al procés i al
missatge que es vol transmetre? Per què es considera més greu fer tres faltes ortogràfiques
que oblidar-se d’una idea important en el text?
Aquests fets esdevenen en un aprenentatge incomplet i si més no artificial. Sobretot si es té en
compte que cada text té unes determinades característiques les quals exigeixen un cert grau de
competència escrita que inclou continguts conceptuals (saber), continguts procedimentals
(saber fer) i continguts actitudinals (saber ser i saber estar).
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B) PROPOSTA TEÒRICA I D’INTERVENCIÓ

1. Continguts que inclou la competència escrita
Seguidament s’exposa una mirada pròpia per trencar en la instrucció artificial de l’escriptura i
en l’aprenentatge tancat en si mateix (escriure lletres) per donar lloc a un llenguatge escrit ple
de vida. Aquesta plenitud esdevé de la interrelació entre saber, saber fer, saber ser i saber
estar.

SABER
Vigotsky (1979, p. 141) ressalta la importància del component motivador i actitudinal per
aconseguir que l’alumnat adquireixi bones conductes i habilitats a l’hora d’elaborar una
composició escrita. Seguint aquesta postura, és necessari destacar allò que tant l’infant com el
docent han de saber per assolir la competència escrita, prioritzant especialment quatre punts.

1. Què és l’escriptura
L’escriptura “debería poseer un cierto significado para los niños, debería despertar en ellos
una inquietud intrínseca y ser incorporada a una tarea importante y básica para la vida”
(Vigotsky, 1979, p. 177). I és que el llenguatge escrit no s’ha de veure com un fi en si mateix,
sinó com un mitjà d’expressió i comunicació. L’alumnat ha de prendre consciència que
escrivim amb una finalitat i que tenir un cert domini del llenguatge escrit és una condició
indispensable per poder-nos desenvolupar en una comunitat alfabetitzada (domina el
llenguatge parlat, la lectura i l’escriptura) i en una societat de la informació (sap escriure amb
un teclat de manera àgil; sap aprofitar els recursos que ofereixen les noves tecnologies de la
informació i la comunicació per escriure, revisar i compartir un text en línia; etc.).
Per tant, s’ha de transmetre la idea que saber escriure no significa només conèixer codis,
normes bàsiques o diferents tipologies textuals, sinó també que saber escriure ajuda en el
desenvolupament personal, social i cultural de la persona.
Adoptant la postura de Cassany (1999, p. 149), s’ha d’ensenyar la part productiva de
l’escriptura però també la part epistèmica. O sigui, s’ha d’ensenyar a escriure per reproduir
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informació però també i sobretot per construir-ne, s’ha d’ensenyar a escriure per plasmar el
coneixement però també per transformar-lo. I és que el sentit que l’alumne/a atribueixi en el
fet d’escriure determinarà, en major o menor grau, el seu nivell motivacional i el procés de
desenvolupament cognitiu que es porta a terme mitjançant l’activitat d’escriure (tant pel que
fa a les funcions cognitives bàsiques: percepció, memòria i atenció; com pel que fa a les
funcions cognitives superiors: pensament, llenguatge i raonament).

2. Per què escrivim
Molt relacionat amb la idea anterior, l’alumnat ha de saber que l’escriptura té diferents
funcions, és a dir, que té moltes utilitats i que s’utilitza en diversos contextos. I tots els textos
són importants, inclosos els previs al text definitiu. Perquè les activitats escrites que ajuden a
l’aprenentatge “són fases provisionals en la construcció de coneixement. Precisament a causa
d’aquesta provisionalitat sovint no es consideren importants; en canvi, els esborranys, els
apunts, els guions o les notes són instruments valuosos com a ajuda a l’elaboració del saber”
(Milian, 2011, p. 58).
Per a l’elaboració d’una breu i clara classificació de les possibles funcionalitats de
l’escriptura, s’ha pres com a base el plantejament teòric de Cassany (1999, p. 52):
Taula 2. Possibles funcionalitats de l’escriptura
Tipus
Intrapersonal

Funció
1.
2.
3.

Interpersonal

1.
2.

Registrativa: Alliberar espai en la
memòria.
Manipulativa: Sintetitzar i organitzar
informació.
Epistèmica: Construir i ampliar
coneixements.
Comunicativa: Interactuar amb l’altre.
Organitzativa: Organitzar la societat.

Exemples
1.
2.
3.

1.

2.

Estètica o lúdica

Pot ser intrapersonal (escriure per a un mateix)
o interpersonal (escriure per als altres).

Direccions,
números
de
telèfon, llistes, etc.
Esquemes, resums, propòsits,
etc.
Opinions,
redaccions,
argumentacions, etc.
Cartes, notes, currículum
vitae,
narració,
article
científic, etc.
Lleis, certificats, instàncies,
notícies, etc.

Diari íntim, blog, article d’opinió, etc.

Taula 2. Possibles funcionalitats de l’escriptura. Adaptació al plantejament de Cassany (1999).
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3. Escriure és un procés complex però no ha de ser costós
Construir el significat d’allò que es vol comunicar a través de l’escrit no només depèn de
conèixer i reproduir el codi (les lletres), sinó també i sobretot d’una sèrie de coneixements i
processos cognitius que cal utilitzar estratègicament davant qualsevol situació d’escriptura.
“Llegir i escriure són processos interpretatius estretament relacionats. Són activitats
complexes que van més enllà de l’acte de codificar o descodificar, que necessiten la
construcció del significat” (Luna, 2000, p. 80). De manera més concreta, escriure és un procés
complex sobretot pels següents aspectes:


S’hi veuen implicades altres habilitats lingüístiques: llegir, comprendre i expressar.



Hi tenen lloc importants processos cognitius. Diferents autors i autores com Hayes i
Flower (1980), Camps (1993) o Cassany (1999), han desenvolupat els processos (en el
currículum d’educació primària de la LOMCE s’hi fa referència com a pla
d’escriptura) per a l’elaboració efectiva d’una composició escrita:
a. Planificació: L’alumne/a ha de planificar que, per què, per a qui i com vol
escriure. Ha de crear-se un esquema mental i s’ha de posar metes. Encara que
sigui el primer pas, aquest és un procediment que pot tenir lloc en qualsevol
moment del procés d’escriptura, sobretot perquè porta implícit el grau de
motivació que té l’alumne/a.
b. Textualització o producció: L’alumne/a plasma les seves idees per escrit, les
organitza i les estructura. Aquest procés requereix repassar el significat d’allò
que s’escriu per tenir present la intenció inicial. Així, l’escriptor sap com
continuar el text i si ha d’afegir, treure o modificar idees. És per això que el
procés de planificació està present en tot el procediment.
c. Revisió: L’alumne/a, una vegada ha acabat d’escriure el text, comprova si el
seu escrit respon a la intenció inicial i el segueix reformulant si ho creu
necessari. Aquest procés es repeteix les vegades que calguin. D’aquesta
manera aprèn a controlar el seu procés d’escriptura. A més, la revisió implica
també corregir i avaluar el text partint dels coneixements que exposarem a
continuació.



L’escriptura requereix l’adquisició i la pràctica de certs coneixements:
o Sobre la relació entre escriptor, lector i text: context (explícit i concret),
destinatari (pensar per a qui s’escriu), contingut (pensar què es vol escriure i
com) i finalitat (saber per a què s’escriu).
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o Discursius i textuals: referits als tipus de discursos i a les seves
característiques, és a dir, al fet de conèixer diferents tipologies textuals
(descripció, entrevista, notícia, missatge de text, carta, correu electrònic, etc.)
així com ser conscient de la seva àmplia diversitat (avui pràcticament
inclassificable). Aquí també hi entraria el fet de saber aplicar les propietats de
coherència i cohesió segons cada gènere literari (poesia, narrativa, teatre,
assaig, etc.) i segons el suport utilitzat (poesia visual, relat a través del
Whatsapp, assaig científic com a article d’opinió d’una revista, etc.).
o Lingüístics: sintàctics (subjecte, predicat, sintagma nominal, sintagma verbal i
les seves funcions sintàctiques), morfològics (classes de paraules: nom,
adjectiu, verb, adverbi...), lèxics (camps semàntics i camps lèxics de les
paraules) i ortogràfics. Pel que fa a aquests últims, específics de l’escriptura,
cal saber que les normes lingüístiques establertes podrien ser unes altres, ja que
són fruit d’una convenció. Per altra banda, serveixen per expressar-se de
manera adequada i per tant per fer arribar al receptor el missatge que es vol
transmetre de manera clara. L’alumne/a ha de ser conscient que si es corregeix
l’ortografia, no és per altra cosa que per ajudar-lo a assolir aquest propòsit,
dimensió que s’inclou en l’adequació del text.
o Paralingüístics: coneixements del tema a tractar, de la distribució dels espais,
dels elements gràfics, de la relació entre emissor i receptor, etc. En definitiva,
sobre l’adaptació de l’escrit a la situació comunicativa (adequació), sobre la
presentació del text i sobre els instruments o suports utilitzats (per exemple
dels recursos que ens ofereixen les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació).
Aquests coneixements manifesten que, en l’activitat d’escriure, hi ha una cenyida relació
entre la intenció de l’escriptor i el seu context sociocultural, ja que aquest condiciona la seva
activitat. I que “Unir letras y dibujar garabatos caligráficos es sólo una de las
microhabilidades más simples que forman parte de la compleja capacidad de la expresión
escrita” (Cassany, Luna i Sanz, 1994, p. 257).
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4. L’escriptura és interdisciplinària
Saber que l’escriptura és una activitat extensiva, no només disciplinària de la llengua, és allò
que li atribueix la seva essència. Escriure només amb llapis i goma; fer correccions només
dels errors gramaticals i únicament a la classe de llengua; no treballar diferents gèneres
textuals; escriure de manera individual i en silenci; fer exercicis mecànics, memorístics i poc
creatius; oferir com a referència models poc reals; etc., com diu Cassany (1999, p. 127), són
maneres incompletes de treballar l’escriptura (passives i poc útils en l’àmbit personal i social)
i que no permeten a l’alumnat ser conscient de la funcionalitat i la interdisciplinarietat de
l’escriptura en el món actual.

SABER FER
Quan l’alumne/a sap i experimenta què és l’escriptura i per què escrivim, va descobrint i
utilitzant les habilitats lingüístiques, els processos cognitius i els coneixements comentats
anteriorment, necessaris per saber fer, per saber escriure. Estaríem parlant de la funcionalitat
de l’aprenentatge, ja que els continguts conceptuals i actitudinals s’aprenen mitjançant la
pràctica.
Segons els annexos del Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de
Llengua catalana i literatura de l’educació primària de les Illes Balears (LOMCE, p. 2), “el
treball de l’expressió escrita ha de permetre que els i les alumnes es comuniquin per escrit de
manera ordenada, correcta, adequada, cohesionada, cuidant aspectes estètics”. Més
concretament i com s’expressa en el Bloc 3. Comunicació escrita: Escriure, de segon cicle,
aquest pressupòsit s’ha d’assolir a partir dels següents continguts (s’exposen adaptats):
 Coneixement de les normes bàsiques en la producció de textos.
 Composició de diferents tipus de text segons la intenció comunicativa seguint una
coherència i una cohesió.
 Interès per la presentació adequada del text.
 Ús d’estratègies bàsiques (pla d’escriptura).
 Utilització de recursos informàtics.
 L’escriptura com a eina de comunicació, de relació social i d’obtenció i reelaboració
de la informació i dels coneixements.
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Els tres últims continguts esmentats, en general, són els menys treballats dins l’aula. I els tres
primers es treballen, sobretot, mitjançant dictats i redaccions. Per completar l’aprenentatge,
l’escola també ha d’incloure els següents aspectes per ajudar a l’alumnat a saber fer, a saber
escriure:
 Seguint el principi del socio-constructivisme, es fa necessari la utilització de models
reals (una justificació seria la forta presència de la tecnologia i dels mitjans de
comunicació en la nostra vida quotidiana i l’escassa presència d’aquests dins l’aula).
Perquè “quan a l’aula es planteja una acció contextualitzada i orientada [...] per un
objectiu a partir d’una necessitat real de lectura o d’escriptura [... ] el text es considera
no com una finalitat en si mateix, sinó com un instrument que ens ajuda a comunicarnos, a poder interactuar amb l’entorn i a poder satisfer les nostres necessitats” (Fons i
Turró, 2015, p. 28). D’aquesta manera, a més de l’escriptura, es treballen altres
continguts curriculars i d’interès social.
 S’ha de saber escriure de manera cooperativa, no només de manera individual. Com
diu Camps (1993, p. 20), les experiències basades en l’aprenentatge de la composició
escrita han demostrat la importància de la interacció oral entre l’alumnat i/o l’alumnat
i el docent. Ben mirat, no pot ser d’altra manera tenint en compte que som éssers
socials.
 S’ha de donar especial importància als continguts actitudinals vers l’escriptura, que
es deriven del saber (plaer per escriure, consciència sobre la importància de
l’escriptura, motivació a l’hora d’elaborar les produccions, participació en la decisió
de les composicions a realitzar, consideració de l’escriptura com un instrument
d’aprenentatge...). Així, l’alumne/a no només ha de saber crear un text, sinó que també
ha de saber actuar davant aquest.
 S’ha de portar a terme una avaluació del procés, no tant del resultat i no només
centrant l’atenció en les faltes i els errors. “La evaluación del proceso de escritura
consiste en la observación de las estrategias de anàlisis de la información y del método
de radacción [...] del alumno. En realidad es un tipo de evaluación poco usual en el
sistema educativo” (Atorresi, 2005, p. 6). A més, l’alumnat ha de saber autoavaluar i
coavaluar les produccions escrites.
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SABER SER
Saber comunicar-se és saber emprar, en diferents contextos i situacions, el llenguatge oral i
escrit per: representar, interpretar i comprendre la realitat; construir i comunicar el
coneixement; organitzar i autoregular el pensament, les emocions i la conducta. Així, saber
comunicar-se és també saber ser.
A partir de l’escriptura podem guiar als infants cap al camí de les emocions, ajudar-los a tenir
la ment clara i a expressar-se lliurement per tal de descobrir millor la seva identitat. És per
això que s’ha de donar a l’alumnat l’oportunitat d’escriure de diferents maneres i sobre
diversos temes, experimentant l’àmplia funcionalitat de l’escriptura i esbrinant els beneficis
que aquesta pot tenir per a cadascú. Així, per ajudar a saber ser mitjançant l’escriptura, el
docent ha d’entendre aquesta com un mitjà de creació, com una forma d’expressar emocions i
sentiments i com una eina de reflexió i decisió autònoma.
Segons Robinson (2016, p. 188), i defensant la seva postura, la creativitat ocupa un lloc
marginal dins les aules, per la qual cosa l’escriptura és una de les vies per fomentar la seva
pràctica. A més, desenvolupar la imaginació i la creativitat és una manera d’aconseguir que
l’alumnat se senti valorat i protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge. És per això
que, com ja s’ha dit, es fa necessari deixar participar a l’alumnat en la decisió i l’elaboració de
les composicions escrites.
Pel que fa a l’expressió de sentiments i emocions, a través de l’escriptura no només es pot
mostrar el que un sent (per a un mateix o pels altres, en relació a un mateix o en termes
d’empatia), sinó que un també es pot fer conscient dels seus sentiments i emocions després de
plasmar-los per escrit, revelant així també una part de la seva identitat.
Per últim, i en relació a la capacitat crítica i reflexiva, Robinson (2016, p. 189) exposa que
el pensament crític “requiere interpretar intenciones, entender el contexto, percibir valores y
sentimientos velados, discernir motivos, detectar prejuicios y presentar conclusiones concisas
de las formas más adecuadas. Para todo esto hace falta práctica i preparación”. I aquesta
preparació no es pot dur a terme sense les habilitats lingüístiques de llegir i escriure a partir de
pràctiques que ens ofereix la mateixa societat (per exemple, reflexionant i coneixent la nostra
postura davant determinats estereotips que trobem en els mitjans de comunicació o davant
temes d’interès social). I és que l’escriptura, com defensa Camps (1993, p. 20), és i s’ha de
veure com una solució davant això, ja que és un instrument de construcció del pensament.
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SABER ESTAR
Cada temps té diferents i noves modalitats d’accés i reproducció de la informació, per la qual
cosa adaptar-se a elles porta a l’enculturació de la població. I és que avui, l’art de llegir i
escriure està extensament generalitzat. És per això que, pel que fa a l’ensenyamentaprenentatge de l’escriptura, l’escola té noves metes i nous reptes, com ensenyar a utilitzar les
noves tecnologies (la funcionalitat del llenguatge escrit avui rau, en gran pes, en les
tecnologies de la informació i la comunicació), prendre consciència de l’ús social de
l’escriptura (estem envoltats de lletres escrites) o fomentar la capacitat crítica i reflexiva a
partir de textos que ens anem trobant a la vida quotidiana, en el context social i cultural
proper. “L’escriptura és un codi de comunicació social que té característiques comunicatives
diferents i funcions específiques per a les diferents cultures i comunitats, i seran aquestes
característiques, precisament, les que portaran el subjecte a interessar-se per aprendre’l”
(Clemente, 2004, p. 170). El fet de ser éssers socials és el primer argument per ensenyar
l’escriptura per ajudar a saber estar dins la nostra societat.
En segon lloc i molt lligat a l’anterior, com senyala Vigotsky (1979, p. 48), per ajudar a
l’alumnat a saber estar mitjançant l’escriptura és fonamental la interacció amb l’altre a
partir del diàleg oral i l’aprenentatge cooperatiu. A més, és a partir de segon cicle de primària
(etapa alfabètica) quan els infants conceben realment la societat com a grup i se senten part
d’aquest. És per això que el docent ha de fomentar les activitats d’escriptura cooperatives. Si
no, com l’alumne/a pot pensar en el destinatari de l’escrit si no el coneix? Com s’ha de sentir
part de la comunitat si no treballa amb i per a ella? Com ha de descobrir el gran paper que té
l’escriptura en el desenvolupament cultural de les persones si no comparteix els escrits entre
els companys i companyes ni es deixa enriquir per les produccions dels altres?
I és que l’alfabetització mostra una estreta relació entre aprenentatge i cultura, motiu pel
qual el llenguatge escrit va molt més enllà de l’escola i per l’escola. Ja ho diu Goodman
(1992, pp. 31 – 32) amb les arrels d’un arbre com a metàfora, que en una societat orientada
cap a la lletra impresa, l’alfabetització de cada infant s’alimenta dels nutrients de l’entorn on
creix. I mentre cada una de les arrels es desenvolupa, totes elles interactuen contínuament i
s’influencien mútuament.
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1.1. Aspectes que més influeixen en l’adquisició de la competència escrita
A continuació s’exposen, des d’una pròpia perspectiva i de manera més concreta, set aspectes
que influeixen en el gust per escriure i en el sentit que l’infant li atribueix a la seva pràctica
(l’ordre dels punts no està relacionat en la seva importància). Per tant, són aspectes que s’han
de tenir en compte per guiar aquest procés d’ensenyament-aprenentatge durant l’etapa
d’educació primària (especialment durant segon cicle):

1. Tenir més en compte el missatge que l’estètica del text.
La presentació, la tipografia, l’estructura, la netedat i la cal·ligrafia són elements
essencials per poder comunicar a través d’un text. Però és necessari posar èmfasi a
l’activitat escriptora, és a dir, al missatge que es vol comunicar i que aquest
s’entengui. Només així la resta d’elements comunicatius assoleixen un sentit complet.

2. Fer més activitats dinàmiques, motivadores i reflexives.
És impossible pensar en el desenvolupament integral de la persona a través de
l’escriptura si aquesta no es treballa en diferents situacions i de diverses maneres. Per
això es fa necessari aconseguir que l’alumnat se senti motivat, recorrent als estímuls
innovadors de la nostra societat, ja que resulten més curiosos per als alumnes que els
exercicis mecànics i individuals que se solen fer dins les aules.
Això implica, en primer lloc, utilitzar diferents instruments per escriure (ordinadors,
lletres per manipular...) per ajudar a eliminar problemes que poden dificultar el procés
d’escriure, com la cal·ligrafia o problemes de motricitat, els quals condicionen la idea
que els infants tenen sobre el fet d’escriure així com l’autoestima, el plaer i la
motivació que senten cap a l’escriptura.
En segon lloc, fer activitats dinàmiques, motivadores i reflexives implica treballar la
diversitat

de

gèneres

textuals

(narració,

descripció,

exposició,

instrucció,

argumentació, Whatsapp, Twitter, notícia, carta, cançó, poema, cartells, e-mail, etc.).
Per tant, cal acceptar la idea que avui dia és pràcticament impossible fer una
classificació de les diferents tipologies, perquè no són estables, com tampoc ho és la
nostra societat. De fet, les tipologies textuals depenen de la percepció social que es
tingui sobre aquestes, sense atorgar-los-hi així un valor absolut, ja que aquest depèn de
cada situació i de cada context.
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I, en tercer lloc, aquest segon aspecte implica la necessitat de compartir el que s’està
escrivint (ja sigui de manera oral, llegint el text en el paper o intercanviant el fitxer per
Internet). És així com l’escriptor organitza les seves idees (se’n fa més conscient,
confirma, rectifica...) i aprèn dels altres punts de vista (escolta i respecta altres
opinions, pensa si hi està d’acord o no...). I és que la negociació i el diàleg permet a
l’alumnat sentir-se més involucrat en la feina, que es creï responsabilitats, que
augmenti la seva motivació i que sorgeixin situacions reals de comunicació. Això no
vol dir que el treball individual en l’escriptura sigui insignificant, més aviat tot el
contrari. La planificació i la revisió, si es fan de manera cooperativa, ajuden a enriquir
la producció. Però la textualització, la plasmació de les idees per escrit, es pot elaborar
de manera individual, ja que no és necessari negociar tot el que s’ha d’escriure.
3. Realitzar activitats autodirigides dins l’aula.
El docent ha d’organitzar les activitats proposant tasques diferents i proporcionant
models als aprenents. Però per portar a terme aquesta organització ha de comptar amb
la participació de l’alumnat dialogant sobre la tasca i els objectius d’aquesta. És així
com les activitats resultaran funcionals i més plaents, ja que es podrà tenir en compte
què sap l’alumnat, què no sap i què pot i vol saber. Això significa que una activitat a
partir de la qual es treballi específicament l’escriptura s’ha de fer a l’aula, no a casa
com a deures, amb el docent com a guia en tot el seu procés. Perquè dins aquest
procés també té especial rellevància l’estat anímic i la posició física del fillet/a (seure
en una posició adequada, estar relaxat i concentrat en fer la feina, agafar correctament
el llapis o el bolígraf i sense pitjar massa, etc.). Aquests aspectes, que d’una manera o
l’altra condicionen el resultat de la producció, si la feina no es fa a classe, el docent no
els pot observar ni tenir en compte per poder intervenir.

4. Avaluar i autoavaluar.
En aquest punt cal fer una diferenciació entre revisió, correcció, avaluació i
qualificació:
 La revisió és feina de l’alumnat. El mateix alumne/a comprova, rectifica o
confirma el resultat de la seva producció d’acord amb les intencions inicials i
els coneixements lingüístics i paralingüístics que té. El propòsit de la revisió
no és únicament revisar les faltes, sinó millorar el text rellegint i reelaborant
els escrits.
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 En canvi, la correcció és feina del docent però l’ha de fer amb l’alumne/a. Per
aquest motiu és necessari fer servir un altre terme per referir-se en aquesta
acció, com per exemple reflexió sobre l’escrit, ja que el propòsit és,
precisament, guiar i orientar a l’alumne/a perquè pugui fer una bona revisió.
Alguns suggeriments per portar-ho a la pràctica, la idea dels quals prové dels
consells que aporta Cassany (2004, p. 8), són els següents:
 El docent ha de tenir en compte la ZDR 4 (Zona del Desenvolupament
Proper). És a dir, ha d’atendre només allò que l’aprenent pot aprendre. Per
exemple, no convé corregir els accents de les paraules si l’alumne/a encara
no està preparat per entendre aquesta correcció.
 S’ha de reflexionar sobre l’escrit en el moment en què l’alumne/a escriu o
poc després, no al dia o a la setmana següent.
 És important saber que la reflexió de l’escrit dels textos previs al definitiu
(esborranys, esquemes, resums, etc.) és més efectiva que la del resultat
final. Per això és interessant i útil no tirar aquests textos previs sinó que
l’alumne/a tingui una llibreta o una carpeta d’aprenentatge només
d’esquemes o esborranys perquè els pugui consultar i així aprendre a
aprendre.
 No sempre s’ha de corregir de manera directa, sinó que s’han de donar
indicacions concretes perquè també ho pugui fer l’alumne/a. Es poden
utilitzar estratègies com: T’atreveixes a buscar les cinc paraules que es
repeteixen en un mateix paràgraf? Podries substituir-les per unes altres que
signifiquin el mateix? Jugues a trobar paraules que sonen igual però que
s’escriuen diferent?
 Quan el docent corregeix alguna cosa del text de manera directa, sempre ha
d’explicar a l’alumne/a per què està o no està escrit de manera adequada
adaptant-se a les característiques de l’aprenent i assegurant-se que ho entén.
No té sentit corregir o posar una nota sense que l’aprenent sàpiga el motiu
d’aquesta. Per això és important poder parlar de manera individual amb
cada alumne/a i reflexionar sobre l’escrit.

Concepte de Lev Vigotsky. L’autor el defineix com “the distance between the actual developmental level as
determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through
problem solving under adult guidance or in collaboration tvith more capable peers” (Vigotsky, 1978, p. 86).
4
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 El docent ha de transmetre a l’alumne/a la idea que l’ortografia, la
gramàtica i la sintaxi són una reflexió sobre la llengua per millorar el
procés de comunicació. És a dir, que la correcció no consisteix a marcar els
errors perquè si, sinó per respectar unes regles bàsiques establertes perquè
tothom pugui entendre el que llegeix.
 La lectura ajuda a treballar la memòria visual. Per això, a vegades, una
lectura on apareguin les paraules que l’alumne/a sol escriure malament (i
les que escriu bé així com les que encara no sap com s’escriuen), ajuda a
l’aprenent a reflexionar sobre l’escrit més que les correccions que podria
fer-li oralment el docent.
 L’avaluació és el producte final de la revisió i la reflexió de l’escrit, argument pel qual
no és només tasca del docent o de l’alumne/a, sinó d’ambdues parts. Perquè
l’avaluació sigui una eina significativa, s’ha de tenir en compte tot el procés
d’escriptura així com diversos textos. És recomanable avaluar, autoavaluar i/o
coavaluar a partir d’una eina com la rúbrica o la graella que inclogui continguts
conceptuals (saber), continguts procedimentals (saber fer) i continguts actitudinals
(saber ser i saber estar) englobant així la competència escrita. Els ítems avaluables,
però, han de ser coneguts i fins i tot negociats amb l’alumnat des del principi.
D’aquesta manera, també s’ajuda a augmentar la seva motivació, ja que se senten part
del procés d’ensenyament-aprenentatge.
 Per últim, la qualificació és la nota numèrica que sorgeix de l’avaluació, per exemple
de la puntuació a partir d’una eina com la rúbrica. Si els criteris d’avaluació són
coherents amb tot el que s’ha treballat, si es té en compte tot el procés (diferents
produccions) i si els ítems avaluables han estat pactats amb l’alumnat, la qualificació
que en resultarà de l’avaluació serà justa i raonable. De fet, molt probablement
coincidirà amb la nota de l’autoavaluació.

5. Tenir present les dimensions o aspectes comunicatius.
L’aprenent ha de pensar en el context, en el destinatari, en el contingut i en la finalitat
del text. És a dir, ha de pensar què escriure, per a qui i per a què. Així, el docent ha
d’oferir a l’alumnat l’oportunitat d’escriure per a destinataris reals, sobre temes
específics i amb propòsits concrets. Realitzant activitats com la d’escriure una revista
de centre o una planificació per dur a terme un canal de vídeo com, per exemple,
Booktoubers (recomanar llibres a través de Youtube), l’alumnat canvia de manera
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positiva l’actitud davant l’activitat d’escriure. Perquè una situació real permet pensar
en el destinatari, en què se li vol dir, en com se li vol dir, atorgant un sentit, una
funcionalitat i una bona actitud vers el llenguatge escrit.

6. Realitzar més activitats de caràcter intrínsec.
L’alumnat ha de rebre instruccions externes, però aquestes han de partir, sobretot, dels
seus interessos, ritmes i necessitats. El més important en el procés d’ensenyamentaprenentatge és l’aprenent, no el temps ni la programació curricular. Perquè com s’ha
intentat defensar al llarg del present treball, la funcionalitat que té l’escriptura per
respondre als impulsos interiors i personals de l’alumnat és un punt essencial que no
s’ha de passar mai per alt. Així, en lloc de fer exercicis tancats i poc concrets com
explica l’excursió que vam fer la setmana passada, fes una redacció sobre les teves
vacances d’estiu o inventa una història a partir d’aquest dibuix, s’han de fer exercicis
per respondre a les necessitats de la societat (capacitat crítica i reflexiva i utilització i
utilitat de les noves tecnologies) i als impulsos interiors i personals de l’alumnat
(expressió de sentiments i emocions: poemes, monòlegs, cartes, cançons, diaris
personals...; creativitat: pictoescriptura, endevinalles, campanya publicitària, jocs de
paraules...; realitats viscudes: teatre, narracions, descripcions...; mons ficticis: contes,
còmics...; etc.). Tot sense oblidar els aspectes comunicatius comentats en el punt
anterior.
7. Transmetre la importància de l’escriptura.
A més de la importància que amb els punts anteriors se li atorga a l’escriptura en
l’àmbit personal i curricular, des de l’escola s’ha d’estendre aquesta idea també en
l’entorn social. La idea de la interdisciplinarietat de l’escriptura, tot i que escrivim
contínuament i de manera automàtica, es distorsiona si donem a entendre als alumnes
que aquesta només es treballa a les àrees de llengua. A més, la seva àmplia
funcionalitat manifesta que no només és important a l’escola sinó també a fora
d’aquesta. L’escriptura és una manera de participar i sentir-se part de la societat. Així,
s’ha de percebre la idea que el coneixement del codi és imprescindible però no basta
per escriure en sentit complet i que, per tant, treballar l’escriptura a les àrees de
llengües és fonamental però no suficient. Perquè s’ha de saber comunicar
significativament en diferents contextos, davant diverses situacions i fent servir
suports variats.
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Amb aquests aspectes no es vol dir que s’hagi de fugir de les activitats intensives (tenir en
compte els continguts conceptuals i procedimentals, donar instruccions externes, etc.), sinó
que s’han de combinar amb les activitats extensives (donar especial rellevància a l’activitat
escriptora, fer activitats que siguin interdisciplinàries, donar més protagonisme i autonomia
als aprenents, etc.). Perquè no hi ha un enfocament didàctic més important que un altre per a
l’ensenyament de l’expressió escrita, sinó que l’enfocament gramatical (dominar la gramàtica
prescriptiva), l’enfocament funcional (èmfasi en la comunicació i en l’ús de la llengua),
l’enfocament basat en el procés (s’analitza el que es fa abans, durant i després de l’escriptura)
i l’enfocament basat en el contingut (èmfasi a què s’escriu), es complementen entre si i s’han
de combinar.

1.2. Recursos per treballar la competència escrita
Per fomentar el gust per escriure, per trencar en la idea que escriure bé és no fer faltes
d’ortografia, per realitzar pràctiques que s’adaptin més a la societat actual i per transmetre la
idea que escriure serveix per comunicar i expressar, a continuació s’aporten deu senzills
exemples d’activitats pensades per portar-se a terme durant l’etapa de segon cicle d’educació
primària.
Les activitats proposades, tot i que cada una té uns objectius específics, requereixen totes un
pla d’escriptura (planificar, textualitzar i revisar el text), el treball dels aspectes comunicatius
(escriure pensant en un context, en un destinatari, en un contingut i en una finalitat) i emprar
les altres habilitats lingüístiques (lectura, expressió i comprensió). Com no pot ser d’altra
manera, la seva pràctica i adaptació dependrà del subjecte que aprèn, motiu pel qual
s’exposen com a idea general (títol, objectius, agrupament aconsellat i descripció) per així
poder ser ajustades segons cada context. Totes menys la primera són d’elaboració pròpia.
Mitjançant la seva realització es poden treballar els criteris d’avaluació que apareixen a
l’apartat 1.2.1 del present treball. Així, les activitats proposades s’han d’avaluar pel docent
però també és interessant que ho faci l’alumnat. Que les activitats compleixin els criteris
d’avaluació necessaris per poder parlar de competència escrita no vol dir que siguin
pràctiques que s’hagin de realitzar necessàriament, sinó que volen servir d’exemple per
demostrar que treballar la competència escrita mitjançant els aspectes defensats no és
complicat i és possible si es canvia la perspectiva per treballar l’escriptura o de com no
separar l’hàbit d’escriure de l’aprenentatge competencial.
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Activitat 1: PictoEscriptura
Objectius:
-

Crear textos de diferents tipologies textuals.

-

Adquirir coneixements gramaticals de manera autònoma i respectant el propi ritme
d’aprenentatge.

-

Desenvolupar una motivació interna cap a la creació i l’expressió escrita.

-

Utilitzar recursos informàtics per escriure i il·lustrar un text.

Agrupament: Individual, gran grup i petit grup.
Descripció:
A partir de la plataforma Voxprima5, es pot treballar la pictoescriptura respectant el següent
pla (es pot veure la programació general a la figura 2 que es troba a l’annex 3):
La tasca s’inicia amb exercicis que permeten especificar el nivell de cada alumne/a en les
diverses habilitats i coneixements lingüístics. Segons els resultats obtinguts, l’aplicació
proposa una ruta d’aprenentatge personalitzat. Aquest consisteix en una sèrie activitats que
l’alumne/a ha de fer una o més vegades per setmana. El nivell de dificultat de les activitats es
va ajustant al nivell de coneixement de l’aprenent, la qual cosa li permet progressar a partir
del seu punt inicial.
Quan l’alumnat ha practicat una mica l’escriptura a partir d’aquest itinerari i coneix en què
consisteix la pictoescriptura, es crea un text narratiu entre tota la classe a partir
d’il·lustracions. El docent ha d’intervenir com a guia perquè la història sorgeixi de l’alumnat
i pugui col·laborar tothom en la creació partint dels coneixements adquirits.
Després d’aquesta activitat col·lectiva, per grups (màxim de quatre alumnes i formats a partir
dels diferents nivells d’aprenentatge que marca l’aplicació) els aprenents es converteixen en
escriptors seguint les pautes i les correccions de la pictoescriptura. Es creen textos (diari de
viatge, diaris informatius, mapes conceptuals, contes...), es dissenyen personatges i es
dibuixen il·lustracions tot seguint les indicacions de l’aplicació, les quals fomenten la
creativitat i l’expressió escrita sempre guiant a l’alumnat i respectant el seu ritme
d’aprenentatge. Es va alternant aquesta activitat amb l’itinerari d’exercicis personalitzat.
Finalment, s’ajunten, en format digital o en format imprès, les diferents creacions6.

El docent s’ha de subscriure a la plataforma entrant en el següent enllaç: https://aula.pictoescritura.com/
Aquesta aplicació proporciona la formació, el material i la programació necessària per a treballar la
pictoescriptura a l’aula.
5

6

Per saber més informació sobre la Pictoescriptura, es pot visitar la següent pàgina web:
https://voxprima.com/index.php/ca/voxprima-ca/
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Activitat 2: L’illa de l’avi
Objectius:
-

Expressar sentiments i emocions mitjançant un escrit.

-

Tractar el dol de manera natural.

-

Treballar la funció comunicativa i l’estructura de la carta.

Agrupament: Gran grup i individual.
Descripció:
Tothom està assegut en rotllana i el docent presenta l’àlbum il·lustrat L’illa de l’avi, de Benji
Davies. Després d’explicar la història, es reflexiona amb l’alumnat sobre la simbologia de la
història per poder-ho enllaçar amb les experiències personals i parlar sobre com fer front al
dol. Aquesta part depèn molt de la participació dels fillets i les filletes, per tant el docent els
ha d’acompanyar i guiar fent preguntes com:
-

Per què creieu que, quan viatgen l’avi i en Leo junts, la mar està en calma i, quan en
Leo està sol, hi ha molta tempesta?

-

Per què creieu que en Leo mai havia vist la porta secreta que hi ha a casa de l’avi?

-

Penseu que realment han anat a una illa i l’avi s’hi ha quedat?

-

Què deu posar la carta? Us agradaria poder escriure una carta a alguna persona
estimada que ja no hi és? Què li diríeu? Quines passes seguiríeu per escriure-la?

En haver compartit oralment els coneixements, les reflexions, els pensaments i les
experiències, es proposa fer una abraçada conjunta sense forçar a ningú.
Finalment, cada persona escriu un text a una persona a qui enyora respectant l’estructura de
la carta i els propis sentiments. En el cas que algú no tingui cap persona propera difunta, es
pot proposar escriure la carta a una mascota o a una persona estimada (per demanar perdó,
per donar les gràcies, per expressar estima...). Damunt del sobre on després es guarda la
carta, cada alumne/a especifica si vol o no que es llegeixi la carta i si prefereix que només ho
faci el docent, el destinatari de la carta, un company/a... A mesura que vagin acabant, posen
el sobre amb la carta a una capsa que hi ha al centre de l’aula.
Segons el desig expressat pels alumnes (si volen que es llegeixi o no la seva carta i qui la pot
llegir), posteriorment es pot fer una activitat d’empatia i de correcció ortogràfica utilitzant les
diferents cartes.
* Si es tracta el tema del dol, convé que abans de realitzar l’activitat s’informi les famílies.
* També és interessant treballar la carta intercanviant informació per escrit amb escoles
d’altres ciutats o països.
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Activitat 3: Conferenciants
Objectius:
-

Ser capaç d’expressar-se oralment i per escrit.

-

Sintetitzar les idees més rellevants.

-

Conèixer la funcionalitat i les parts d’una conferència.

-

Utilitzar el Power Point.

-

Aprendre a parlar davant tot tipus de públic.

Agrupament: Gran grup i petit grup.
Descripció:
Aprofitant un tema que s’estigui tractant en alguna assignatura, com per exemple diversos
pintors de diferents èpoques a l’àrea d’educació artística (plàstica), es treballa la conferència
a l’àrea de Llengua catalana i literatura.
Per treballar la conferència cal concretar, de manera oral i escrita, les següents qüestions:
-

El tema a tractar (en aquest cas diferents maneres de pintar segons l’època i l’autor/a).

-

Per què ho volem explicar (finalitat).

-

A qui s’explicarà la informació i s’ensenyaran les pròpies creacions artístiques (en
aquest cas els destinataris seran les famílies de l’alumnat).

-

Quan es farà la conferència (dia, hora i lloc).

-

Què es vol explicar (pluja d’idees, esquema, distribució de tasques, etc.). Per treballar
aquesta qüestió s’aconsella fer grups (màxim de 4 alumnes). Per exemple, si a
educació artística hi ha quatre alumnes que pinten un quadre seguint el moviment
surrealista, cal que siguin els mateixos membres qui pactin què volen explicar durant
la conferència sobre el tema treballat (característiques de l’estic pictòric, alguns
autors/es d’aquest moviment, qui explicarà què, com han fet la seva creació, etc.).
Una vegada cada grup hagi pactat què vol explicar, es comparteix el guió amb la resta
de la classe per agafar idees i aportar suggeriments entre tots i totes.

-

Com cercar i presentar la informació (en aquest cas amb l’ordinador i amb el Power
Point com a suport visual). És necessari que el docent ensenyi a cada grup com
s’utilitza el Power Point i faci servir un recurs per ajudar a l’alumnat a trobar la
informació de manera ràpida i eficaç. Per exemple, el Symbaloo.

-

Com s’ha de parlar en públic (postura, mirada, to de veu, etc.).

-

Ordre dels grups per exposar i assaig de la conferència controlant el temps (primer es
practica l’exposició per grups cooperatius i després un grup darrere l’altre com si fos
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el dia de la conferència).
*El dia de la conferència en qüestió és interessant deixar que les famílies participin en
l’avaluació de l’activitat, per exemple, repartint-los-hi una enquesta o una graella perquè
puguin donar la seva opinió i deixant un espai perquè puguin aportar suggeriments per la
millora de l’activitat.

Activitat 4: El llibre sense text
Objectius:
-

Treballar l’ortografia.

-

Recordar visualment les paraules.

-

Ser conscient de la importància de la coherència i la cohesió en un text.

-

Reconstruir un àlbum il·lustrat.

Agrupament: Gran grup o petit grup.
Descripció:
S’utilitza un àlbum il·lustrat sense text, com per exemple Sombras (2010), il·lustrat per Suzy
Lee i editat per Barbara Fiore. El docent, a partir dels dibuixos, s’inventa un petit text a cada
pàgina (en català o en castellà). Aquest està escrit de manera incorrecta, ja que hi ha faltes
ortogràfiques i alguns errors de coherència i cohesió. Aquests falls són els mateixos que
normalment cometen els i les alumnes. Es pot veure un exemple a l’annex 4.
El docent llegeix i/o ensenya l’àlbum il·lustrat amb l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat
s’adoni dels errors que hi ha en el text i els corregeixin. Per aconseguir-ho, el docent pot
guiar l’activitat amb preguntes com: Heu entès el que diu aquest text? Per què? Trobeu que
totes les paraules estan ben escrites? Com ho escriuríeu vosaltres? Què canviaríeu? Per què
sona estrany aquesta frase?, Etc.
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Activitat 5: Per una bona causa
Objectius:
-

Reflexionar sobre la funcionalitat d’un text publicitari.

-

Treballar la comunicació persuasiva.

-

Conèixer models reals d’escriptura d’ús social.

-

Treballar valors.

Agrupament: Gran grup i petit grup.
Descripció:
El docent ensenya un pòster o un cartell d’una campanya publicitària a l’alumnat.
El missatge que vol transmetre es basa en estereotips socials (per exemple qüestions de
gènere, l’aparença per sobre de l’essència, la idea que és més ric el que més té, la idea de
bellesa, etc.). Després de fer una reflexió conjunta i opinar sobre el contingut del pòster o del
cartell, es pensa en els elements que aquest té: colors, il·lustracions, eslògan, etc. També es
posa especial èmfasi en la funcionalitat que pot tenir, si ens hem de creure o estar d’acord
amb tot el que expressa la publicitat i si els textos que apareixen en els pòsters o cartells
publicitaris estan escrits de manera estratègica i per què.
A continuació, per grups, els i les alumnes organitzen les idees i fan un esborrany del pòster
que volen crear tenint en compte tot el que s’ha parlat i les pautes proporcionades pel docent.
Els missatges a transmetre es pactaran prèviament entre tots i totes perquè no es repeteixin.
El tema del pòster pot ser, per exemple, adoptar en lloc de comprar un animal o conscienciar
sobre el canvi climàtic (es pot aprofitar un tema treballat en alguna assignatura).
Quan l’esborrany està revisat, es creen els pòsters definitius. Cada grup és lliure d’utilitzar
els recursos materials que vulgui. El docent proporciona material adequat per a la seva
elaboració i recursos informàtics amb la corresponent explicació del seu funcionament. Es
pot utilitzar, per exemple, l’eina Canva.
L’activitat finalitza amb l’exposició dels diferents pòsters, que també es pengen a diferents
passadissos de l’escola per persuadir a la comunitat educativa de contribuir en una bona
causa.

pàg. 40

Activitat 6: El plaer de llegir i recomanar un llibre
Objectius:
-

Recomanar una lectura en veu alta davant un públic en concret.

-

Identificar la informació més rellevant d’un llibre.

-

Resumir el contingut d’un llibre.

Agrupament: Individual
Descripció:
Després de la lectura individual d’un llibre escollit per l’alumne/a, aquest l’explica a la resta
de la classe. Abans de fer l’exposició, cal que ompli una fitxa com la que es mostra a l’annex
5. D’aquesta manera, organitza les seves idees i la fitxa li pot servir de suport hora de fer la
presentació.

Activitat 7: Tuitegem la setmana
Objectius:
-

Utilitzar les TIC per transmetre, de manera escrita, informació i coneixements.

-

Sintetitzar la informació.

Agrupament: Individual
Descripció:
Cada setmana, un alumne/a és l’encarregat de fer un tuit. Es pot utilitzar el Twitter de
l’escola, del docent o del grup-curs. El tuit ha de resumir un dia a l’escola, ha d’explicar una
activitat o una anècdota dels últims dies, ha d’informar sobre un esdeveniment pròxim, ha de
comunicar sobre alguns coneixements adquirits recentment, etc. L’única condició és adaptarse al nombre de lletres que permet escriure aquest servei de comunicació i que el missatge
tingui coherència i relació amb l’última setmana a l’escola. Abans de ser publicat, el docent
llegeix i reflexiona sobre l’escrit amb l’alumne/a i després aquest el llegeix a la resta de la
classe. És interessant acabar el tuit amb una pregunta o un comentari per fer participar els
lectors, especialment a les famílies i a la resta de la comunitat educativa. Per exemple: Què
en penseu? Us ha agradat? Ens agradaria llegir les vostres opinions! Així, poden expressar,
de manera escrita, opinions i suggeriments sobre la informació publicada. Esperar respostes
també incrementa la motivació de l’alumnat.
*Aquesta activitat també es pot realitzar fent servir el Blog o correus electrònics informatius.
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Activitat 8: Paraules que omplen de sentit
Objectius:
-

Treballar l’escriptura en vers.

-

Fomentar la creativitat.

-

Escriure amb coherència, cohesió i adequació.

-

Conèixer diferents versions d’una història.

Agrupament: Gran grup i parelles.
Descripció:
Asseguts en rotllana, el docent demana a l’alumnat què sap sobre una determinada història,
en aquest cas es posa com a exemple La Sireneta. Després de les seves intervencions orals,
es reflexiona i s’explica, amb exemples, que una mateixa història pot tenir diferents versions
i que aquestes poden estar escrites a diferents èpoques i en diversos formats.
Una vegada feta aquesta contextualització, el docent dóna a conèixer La Sireneta, 1837, de
Hans Christian Andersen, com a versió original de la història. Després d’explicar-la, entre
tots i totes es fa una tertúlia literària (es parla sobre quines diferències hi ha entre aquesta
versió de La Sireneta i les altres que coneixen, què ha agradat més i què ha agradat menys de
la versió original, quins personatges hi apareixen, etc.).
A continuació, el docent mostra una altra versió de La Sireneta però ara escrita en vers. En
aquest cas el text és d’elaboració pròpia, basat en la versió original i adaptat al format
utilitzat a Cuentos en verso para niños perversos, de Roald Dahl (obra publicada
originàriament l’any 1982). Es pot veure l’exemple a l’annex 6. Per parelles i fent servir
l’ordinador, l’alumnat ha de completar aquest mateix vers omplint els buits que hi apareixen.
Una vegada s’ha completat el vers, cada parella intercanvia (per mail, per Google Drive...) el
seu text amb un altre grup. Els dos membres de cada parella hauran de recordar quins eren
els buits a completar subratllant amb l’ordinador les paraules que creuen que s’han afegit, es
fixaran si s’ha escrit sense faltes d’ortografia i si la parella ha completat el vers donant un
sentit al text i respectant la rima mètrica del vers.
Una vegada s’hagin acabat i revisat les diferents versions, el docent pot imprimir i
enquadernar tots els versos per deixar les creacions a la biblioteca d’aula.
*Com a activitat alternativa, a partir del llibre Cuentos en verso para niños perversos i a
partir de contes clàssics com La Caputxeta Vermella, en lloc d’omplir buits per completar
una versió, pot ser el mateix alumnat qui inventi noves versions de les històries conegudes
que es vulguin (cal treballar prèviament el vers i donar pautes concretes per fer l’activitat).
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Activitat 9: Story Cubes
Objectius:
-

Fomentar la creativitat.

-

Escriure una història de manera cooperativa.

-

Treballar la narració.

-

Escriure amb coherència, cohesió i adequació.

Agrupament: Petit grup.
Descripció:
*Per a la realització d’aquesta activitat, l’alumnat ha d’haver treballat prèviament les
característiques de la narració i les propietats bàsiques del text. Abans de fer l’activitat,
també s’aconsella elaborar, de manera conjunta entre el docent i l’alumnat, una rúbrica o una
graella de co-avaluació. Es pot veure un exemple de rúbrica a l’annex 7 i un exemple de
graella a l’annex 8.
Per grups (màxim de quatre alumnes), es crea una història a partir dels daus Story Cubes. A
les cares d’aquests daus apareixen dibuixos de diferents temàtiques (emocions, objectes,
accions...). Un membre del grup comença a inventar-se una història partint del dibuix que
mostra la cara del dau que ha tirat. Un altre membre del grup segueix la història del seu
company/a tornant a tirar el dau. I així successivament. Cada membre del grup tira el dau
mínim tres vegades no consecutives. Una vegada per la introducció i, quan aquesta està
acabada amb la col·laboració de tot el grup, qui ha començat la història torna a tirar el dau
per iniciar el nus de la història. Es fa el mateix per a l’elaboració del desenllaç de la narració.
Si un alumne/a no sap com continuar la història, pot tirar el dau les vegades consecutives que
necessiti fins que surti un dibuix el qual li permeti inspirar-se. També es poden ajudar els uns
als altres o saltar torns. La història s’escriurà a manera d’esborrany.
Cada grup, després de revisar el seu text, intercanvia la narració amb un altre grup, amb el
qual haurà pensat com a destinatari de la història. Cada grup llegeix la narració d’un altre
grup, crea una il·lustració com a portada de la història que ha llegit i s’inventa un títol.
Finalment, els dos grups es reuneixen per fer la co-avaluació del text de manera conjunta (per
exemple, mitjançant una rúbrica o una graella) i després cada grup escriu el seu text definitiu.
Una vegada el docent també hagi fet l’avaluació, es poden portar les narracions a la
biblioteca de l’aula de diferents cursos de l’escola.
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Activitat 10: Elaboració i reflexió d’una entrevista
Objectius:
-

Treballar l’entrevista.

-

Escoltar la informació que interessa i transmetre-la per escrit i de manera oral.

-

Obtenir coneixements sobre un tema determinat.

-

Saber organitzar les idees.

Agrupament: Gran grup i petit grup.
Descripció:
Per treballar l’entrevista es poden seguir els següents passos (s’exposen a mode general per
poder ser adaptats a qualsevol context i àmbit d’estudi):
1) S’introdueix un tema a estudiar partint del context social en el qual ens trobem i dels
interessos de l’alumnat.
2) Es parla sobre l’entrevista tot arribant a la resposta de les següents preguntes: què és
una entrevista, com es pot dur a terme, per què i qui la utilitza, a qui es podria fer una
entrevista sobre el tema que s’està treballant a classe, etc.
3) S’informa que una persona relacionada amb el tema d’interès vindrà a classe per ser
entrevistada o bé que s’anirà a visitar-la.
4) Es fan grups (de 4 a 6 alumnes) per preparar les preguntes que se li volen fer. Cal que
cada membre del grup n’escrigui almenys una.
5) Cada grup posa en comú amb la resta de la classe les preguntes que ha preparat.
6) S’organitza quan i com es durà a terme l’entrevista (dia, hora, ordre de preguntes,
estratègies de comunicació...).
7) El dia de l’entrevista, mentre l’alumnat fa les preguntes a la persona entrevistada, el
docent ho grava tot amb àudio.
8) A l’aula, una vegada feta l’entrevista, es fa una comprensió oral d’aquesta. L’alumnat
escolta l’entrevista i cada grup se centra en les preguntes que aquest li ha fet a la
persona entrevistada i les plasma per escrit de manera clara, breu i ordenada.
9) Finalment, els grups s’intercanvien les preguntes. Així, cada grup fa unes preguntes
en veu alta les respostes de les quals les ha preparat un altre grup. El grup que ha
preparat les respostes contesta a les preguntes per explicar a tothom, amb les seves
paraules, què va contestar la persona entrevistada i què en pensa al respecte.
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1.2.1. L’avaluació de la competència escrita
Com s’ha explicat anteriorment, l’avaluació de la competència escrita ha de ser continuada
(mitjançant la reflexió sobre l’escrit -aquí sinònim de correcció- i la revisió dels textos) i final
(considerant tot el procés i el progrés de l’alumnat) tot arribant a una qualificació. Com bé
explica Aguilar (2016):
“L’avaluació de competències requereix la valoració de l’estudiant, per mitjà de realitzar i
completar tasques o processos que en demostren l’habilitat en l’aplicació dels coneixements i
destreses adquirides amb l’ensenyament, i a més requereix comprovar l’aptitud per aplicar
aquests coneixements en situacions simulades similars a la vida real” (p. 81).

La dificultat que suposa avaluar la competència escrita si es té en compte tot el que aquesta
suposa (coneixements, destreses, aptituds...) requereix necessàriament fer servir un instrument
d’avaluació eficaç. Aquest pot ser la rúbrica, també coneguda com a matriu o plantilla
d’avaluació. La rúbrica no només permet al docent elaborar, aplicar i millorar els indicadors
que es volen tenir en compte per poder avaluar, sinó que també ho permet fer a l’alumnat
(mitjançant l’autoavaluació i/o la coavaluació) de manera clara i visual. Així, “les rúbriques
permeten valorar i qualificar, de manera objectiva, les composicions escrites dels aprenents, i
que informen sobre la seva evolució, dins el procés d’aprenentatge en què es troben
immersos” (Aguilar, 2016, p. 102). A més, la rúbrica pot ser l’inici de l’aprenentatge perquè
permet negociar de manera conjunta, entre docent i alumnes, la seva elaboració. Cal dir, tot i
estar parlant de rúbrica com a instrument per a l’avaluació final de la competència escrita, que
aquesta eina també es pot utilitzar per a la correcció i avaluació de cada text.
A l’annex 7 es pot trobar un exemple de rúbrica d’avaluació final completa. És a dir, amb els
criteris d’avaluació necessaris per poder parlar de competència escrita, ja que permet fer una
avaluació quantitativa i qualitativa d’aquesta. Així, aquesta engloba continguts conceptuals,
procedimentals i actitudinals. Cal dir, però, que poder-los avaluar o no dependrà de les
activitats prèviament realitzades i del curs i del context en què ens trobem. També s’ha de
tenir en compte que no es poden avaluar tots els ítems de la mateixa manera, ja que n’hi ha de
més objectius que d’altres. Cal treballar-los tots al llarg del curs i durant tota l’escolarització a
partir de segon cicle (quan, així i tot, la competència encara està en vies d’adquisició) però
sempre respectant les necessitats i el ritme de l’alumnat. El que importa és anar treballant els
aspectes comentats a l’apartat 1.1, els quals s’exposen a la rúbrica en forma de criteris i
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indicadors, per poder avaluar i acompanyar en el procés i en el progrés de l’alumnat de mica
en mica fins a assolir la competència escrita de mode integral.
I si els ítems avaluables han de ser coneguts i preferiblement negociats amb l’alumnat des del
principi, els aprenents han de tenir una rúbrica o una graella amb els mateixos criteris de
valoració però amb un llenguatge de fàcil comprensió i aplicació per a ells (a l’annex 8
s’exposa un exemple).

5. Conclusions
Des del naixement de l’escriptura, les persones utilitzem el llenguatge escrit com a mitjà
d’expressió i comunicació. Escriure esdevé així una valuosa habilitat lingüística, ja que ens
permet satisfer necessitats socials, personals i professionals durant tota la nostra vida.
Per aquest motiu, el docent ha d’iniciar, orientar i després continuar el procés d’ensenyamentaprenentatge de l’escriptura de manera adequada. Això implica respectar el ritme
d’aprenentatge de cada infant, la complexitat que suposa aprendre a escriure i els canvis
socials que van sorgint.
Així mateix, l’escola ha d’ensenyar els diferents usos de l’escriptura així com les possibles i
infinites funcionalitats d’aquesta, sempre amb l’objectiu de comunicar, expressar i aprendre. I,
sobretot, considerant sempre el procés de comprensió i producció que afecta en aquest
aprenentatge.
A través del present Treball de Fi de Grau s’ha intentat mostrar què implica aquest procés a fi
d’ensenyar i aprendre el llenguatge escrit de manera més significativa durant l’etapa
d’educació primària. Això és, amb el propòsit que aquest aprenentatge sigui per a tota la vida,
que es transmeti amb una finalitat, que parteixi de la motivació intrínseca de l’alumnat i que
connecti la nova informació rebuda amb els coneixements previs que tenen els infants. Així
doncs, què ha de tenir en compte el docent a l’hora de treballar la competència escrita amb
l’alumnat?
En primer lloc, l’escriptura s’ha d’entendre com un mitjà d’expressió i comunicació, que té
moltes utilitats i que s’utilitza en diversos contextos. I s’ha de saber que escriure és un procés
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llarg i complex perquè s’hi veuen implicades altres habilitats lingüístiques; perquè hi tenen
lloc importants processos cognitius (planificació, textualització i revisió); i perquè requereix
l’adquisició i la pràctica de certs coneixements (lingüístics, paralingüístics, discursius i
textuals, sobre els aspectes comunicatius...). El gràfic 3 de l’annex 1, fruit de les respostes
d’una enquesta relacionada amb l’escriptura, serveix com a justificació a l’argument que
l’alumnat té una visió molt simplificada sobre l’activitat d’escriure, demostrant que a vegades
es perd de vista que l’objectiu primordial de l’escriptura és la comunicació.
En segon lloc, l’escriptura s’ha de treballar a partir de diferents enfocaments didàctics. El
gràfic 1 que es mostra a l’annex 1, ens indica que no a tothom li agrada escriure. Potser això
canviaria si l’alumnat no relacionés tant el fet d’escriure bé amb no fer faltes d’ortografia. És
a dir, es fomentaria més el gust per l’escriptura si no es posés especial èmfasi només a
l’enfocament gramatical de l’expressió escrita (domini de la gramàtica) sinó també als altres
enfocaments didàctics (funcional, basat en el procés i basat en el contingut). Així, i com
mostra el gràfic 2 de l’annex 1, les activitats d’escriptura no s’han de limitar als dictats i a les
redaccions, sinó que s’han de promoure activitats d’escriptura que requereixin usar la llengua
escrita en situacions reals (cartes, cartell publicitari, receptes...), conèixer diferents gèneres
textuals (expositiu, narratiu, descriptiu, Twitter...), entendre que aquests no són tancats i
utilitzar diferents instruments i suports d’escriptura (paper, ordinador, material de
manipulació...). D’aquesta manera s’aconsegueix augmentar tant la funcionalitat de les
pràctiques com la motivació de l’alumnat.
En tercer lloc, l’escriptura ha de permetre esbrinar a l’alumnat els beneficis que aquesta té per
a cadascú mitjançant activitats d’escriptura que permetin l’expressió d’emocions i sentiments,
el desenvolupament de la imaginació i la creativitat i/o la capacitat crítica i reflexiva. És per
això que les diferents formes d’escriure que es coneguin i es portin a la pràctica no només
repercutiran a l’alfabetització social i cognitiva de l’infant, sinó també en el seu
desenvolupament personal.
Per últim, i com a conseqüència de ser éssers socials, les pràctiques d’escriptura que es facin a
l’aula han de permetre prendre consciència sobre l’ús social de l’escriptura i ha de fomentar
les activitats d’escriptura cooperatives, no només les individuals.
Així, si la competència escrita inclou aquests continguts conceptuals (saber), procedimentals
(saber fer) i actitudinals (saber ser i saber estar), limitar la seva pràctica significa limitar
també el desenvolupament integral de la persona. Podríem estar parlant, en termes de Fons i
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Turró (2015, p. 26), de caure en l’analfabetisme funcional, que esdevé quan l’infant coneix el
codi i pot escriure formalment però no és capaç de comprendre ni fer-se entendre els seus
escrits. És a dir, l’analfabetisme funcional esdevé quan l’aprenent no aprèn el llenguatge escrit
de manera competencial.
Ensenyar la llengua escrita des de la perspectiva general aquí defensada implica trencar amb
els exercicis tancats i simples, limitats al codi de les lletres i a l’ensenyament de determinades
tipologies textuals. També implica contemplar tant la didàctica centrada en el text com la
didàctica centrada en l’infant i la didàctica centrada en el context. Perquè l’escriptura, com bé
defensen Jarque i Pertusa (2015, p. 29), no és un contingut tancat i apartat, sinó que s’infiltra
als altres continguts escolars -i no escolars- a part de ser un contingut en si mateix.
I amb el present treball s’ha demostrat, mitjançant l’aportació d’alguns recursos, que ensenyar
i treballar la competència escrita des d’aquesta perspectiva, és a dir, de manera significativa,
és possible si es tenen en compte, almenys, els set aspectes que més influeixen en la seva
adquisició: tenir més en compte el missatge que l’estètica del text; fer més activitats
dinàmiques, motivadores i reflexives; etc. (Tots exposats a l’apartat 1.1).
Cal dir que, entre aquests aspectes, s’ha donat especial importància a l’avaluació de la
competència escrita per diferents motius. Primerament perquè avaluar aquesta habilitat
lingüística no és tasca fàcil, però sí molt necessari per considerar tot el que implica ser un
escriptor competent. Segon perquè és important establir una diferenciació entre l’avaluació
continuada (mitjançant la reflexió sobre l’escrit -aquí sinònim de correcció- i la revisió dels
textos) i l’avaluació final (considerant tot el procés i el progrés de l’alumnat) per tal que
d’arribar a una qualificació justa i coherent. Tercer perquè, segons com es plantegi,
l’avaluació permet comptar amb la participació de l’alumnat dialogant sobre la tasca i els
objectius d’aquesta, fent augmentar així la seva motivació. I en darrer terme per defensar la
idea que l’autoavaluació i la coavaluació de l’alumnat és tan important com l’avaluació del
docent.
Si ens imaginem el fet d’escriure com un enorme iceberg, el domini del codi seria la part
emergent d’aquest. “És una part no negligible, sobretot perquè és la part visible, però també
és la part que té menys pes si la comparem amb les operacions no directament observables
que contribueixen a la producció escrita i alhora la condicionen” (Milian, 2011, p. 62). I amb
aquest Treball de Fi de Grau s’ha volgut mostrar, precisament, la part no directament visible
de la competència escrita per donar-li visibilitat dins l’aula.
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7. Annexos
Annex 1: Enquesta sobre l’escriptura.
Alumnes de diferents centres educatius de Menorca han contestat a una enquesta de quatre
preguntes generals relacionades amb l’escriptura:
1. T’agrada escriure?
2. Creus que escrius bé?
3. Podries dir algun exemple d’activitat d’escriptura que feu a classe?
4. Per què creus que és important saber escriure?
Les mostres han estat efectuades per alumnes de segon cicle d’educació primària, ja que es
considera, seguint a Ferreiro i Teberosky (1979) i com s’exposa en el punt 3.2 del present
treball, que només es pot parlar d’adquisició de l’escriptura arribada aquesta etapa.
Els resultats han ajudat a fer l’anàlisi del treball de la competència escrita dins l’aula.
D’aquesta manera, les respostes de l’enquesta pretenen servir d’exemple per mostrar la
necessitat de replantejar el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura i donen
orientacions de com reorientar aquest procés: tenint en compte els diferents enfocaments
didàctics i considerant que l’habilitat d’escriure influeix en el desenvolupament integral de la
persona.
Centre

Curs

Participants

C.P. Joan Benejam (Ciutadella)

Sisè

27

Cinquè

46

Quart i sisè

77

Cinquè i sisè

18

C.P. Margalida Florit (Ciutadella)
C.C. Sant Francesc de Sales (Ciutadella)
C.P. Francesc d’Albranca (Es Migjorn Gran)
Total: 4 centres

Total: 3 cursos

Total: 168 alumnes

Taula 1. Centres, cursos i participants de l’enquesta.

A continuació s’exposen els resultats de l’enquesta en forma de gràfics (un gràfic per a la
primera i la segona pregunta, un per a la tercera i un per a la quarta pregunta).
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1. T’agrada escriure?
2. Creus que escrius bé?

* El percentatge negatiu que mostren les respostes a la segona pregunta és una mica més alt que el de la
primera pregunta perquè alguns alumnes els hi agrada escriure però consideren que no escriuen bé
perquè fan faltes d’ortografia o perquè fan mala lletra.
Gràfic 1. Respostes a la primera i segona pregunta de l’enquesta.

3. Podries dir algun exemple d’activitat d’escriptura que feu a classe?

*La categoria d’altres inclou les següents respostes de l’alumnat: escriure una recepta, escriure poesia,
escriure a la revista escolar i escriure una carta.
* No hi ha hagut cap resposta de l’alumnat relacionada amb la utilització de les TIC per realitzar una
activitat d’escriptura.
Gràfic 2. Respostes a la tercera pregunta de l’enquesta.
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4. Per què creus que és important saber escriure?

*La categoria d’imaginació i creativitat vol representar aquelles respostes de l’alumnat les quals manifesten que
l’activitat d’escriure els permet satisfer impulsos interiors i personals. Per exemple, fomentar la seva imaginació
i la seva creativitat inventant-se una història per escrit.
*La categoria d’altres inclou les següents respostes de l’alumnat: escriure serveix per trobar feina, escriure
serveix per llegir, escriure serveix per treure bones notes, escriure serveix per no fer faltes d’ortografia, escriure
serveix per saber cosa de fa molts anys i escriure serveix per practicar la lletra. Totes les respostes són vàlides i
algunes inclouen la necessitat d’expressar-se i comunicar-se, però crida l’atenció el fet que la majoria d’alumnes
cregui que escriure és important per motius concrets i no per necessitat global.
Gràfic 3. Respostes a la quarta pregunta de l’enquesta.
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Annex 2: Enfocaments didàctics per a l’ensenyament de l’expressió escrita.

Enfocaments

Gramatical

Funcional

Perspectiva

Aprendre a escriure
és
aprendre
a
dominar
la
gramàtica
prescriptiva.

S’ensenya
una
llengua
per
comunicar-se i per a
ordenar
i
sistematitzar
el
pensament.

Estàndard

Àmplia
tipologia
textual (descripció,
narració...)
i
diferents registres
(formal,
col·loquial...).

Regles gramaticals i
ortogràfiques.

No s’ensenya el que
és correcte i el que
no ho és, sinó el que
se diu en cada
situació
comunicativa.
Importància
del
context, la intenció i
el destinatari.
Models
reals
i
textos d’ús habitual.

Model de llengua

Aprenentatges

S’explica una regla
i
es
realitzen
pràctiques guiades i
mecàniques.

Basat en el
Procés
S’analitza el que es
fa abans, durant i
després
de
l’escriptura
(processos cognitius
bàsics:
generar
idees,
formular
objectius, revisar...).
Passos i estratègies
a seguir davant una
situació
de
comunicació escrita
concreta.

Estratègies,
habilitats i actituds
per elaborar un bon
escrit:
generació
d’idees, elaboració
d’un pla de treball,
organitzar les idees,
corregir l’escrit...

Basat en el
contingut
El contingut del que
s’escriu és més
important de com
s’escriu.

El més important és
el que diu, el que
les idees estiguin
ben
ordenades,
siguin
originals,
estiguin
relacionades i ben
estructurades.
S’escriu
per
aprendre, no s’aprèn
a escriure.

Treball
Cal saber molt
personalitzat
i sobre
un
tema
anàlisi
de
les determinat
per
necessitats
poder escriure sobre
individuals. I la aquest.
correcció esdevé un
assessorament
reflexiu.
Dictats, redaccions, Textos escrits en Activitats
que Investigació,
Activitats
completar frases... situacions
reals: incloguin
la informes, articles,
amb la conseqüent carta, factura, text preparació d’idees, comentaris...
correcció gramatical argumentatiu...
la seva ordenació, la
i ortogràfica.
textualització i la
revisió successiva
fins aconseguir les
finalitats fixades.
Taula 3. Enfocaments didàctics per a l’ensenyament de l’expressió escrita. Elaboració pròpia.
Pràctica
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Annex 3: Programació general que ofereix la plataforma de la PictoEscriptura.

Figura 2. Programació general de la PictoEscriptura. Imatge extreta de
https://voxprima.com/index.php/ca/pictoescriptura-2/
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Annex 4:Exemple de l’activitat El llibre sense text.

Les il·lustracions de Sombras (2010) són de Suzzy Lee (aquí no apareixen totes les que
formen l’àlbum il·lustrat). I el text que apareix a continuació per portar a terme l’activitat El
llibre sense text és d’elaboració pròpia.

OMBRES
Na Laia no pot juga a fora perquè plou. Quin aburriment!
sempre Quan plou gana té, avui d’una poma. Mentre menja, recorda que a la cotxera hi ha
moltes joguines: un havió, una bicicleta, un patinet...
Però poc esperava trovar-se amb una de les joguines més havia vist originals que mai: la seva
ombra.

Dexa la poma i comensa a moure el seu cos per veure com canvia la seva ombra.
Amb els dits vol fer una papaona, pero li surt un ocell.
Els objectes que hi ha dins la cotxera també tenen la seva pròpia hombra!
Movent el braç, crea una llum groga que envolta a l’ocell. Na Laia té molta imaginasió!
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De cada vegada li agrada més dibuxar ombres, així que decideix posar emoció a les seves
creacions. Em una sabata fa un monstre que té la voca oberta!
Agafant objectes i utilizant el seu propi cos pot fer moltes figures.
La cotxera s’ha convertit en una Selva i ella... en una bailerina!

I de repent... quin ensurt! El monstre qe ha creat no vol ser una ombra, de veritat vol ser!

Laia no Na té problema cap en deixar-li el seu lloc.
El monstre es sent sol a la cotxera... veu que al món de les ombres sho passen d’allò més bé.
Intenta tornar amb na Laia i els animals, però no pot. Què poden fer per ajudar-lo? Totom
se’l mira intentant trobar una solucio.
En el món de les ombres tot és posible i senzill, només cal moure’s per poder ballar, crear,
jugar, imaginar... amb qui es vulgi!
És la ora de sopar. Aquesta vegada és la veu de la mare de na Laia la que els dona un ensurt.
Ja no plou, na Laia ja no sent l’aigua caigent damunt la teulada, ja no el soroll sent que tant li
agrada per jugar a inventarse històries.
Ara només sent la seva panxa. És l’ora de tancar el llum i dixar les ombres de la cotxera.
Però les ombres massa contentes estan per anar a dormi! O axò és el que li explica na Laia a
la seva mare mentre estan sopant?
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Annex 5: Fitxa El plaer de llegir i recomanar un llibre.

FITXA EL PLAER DE LLEGIR I RECOMANAR UN LLIBRE

1. Títol del llibre:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Imatge impresa o dibuix de la portada:

3. Dades del llibre:
Nom de l’autor/a:
Editorial:
Any de publicació:
Gènere del llibre:

4. Sinopsi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Comentari personal:
Exemples de preguntes per respondre:


Per què vaig triar aquest llibre?



M’ha agradat gens/poc/molt…?



L’he trobat divertit/ avorrit/ interessant…?



Quin personatge m’ha agradat més?



La història m’ha fet pensar en alguna cosa que em va passar a jo o a algú que conec?



Si hagués de canviar el final de la història, quin seria?



Tinc ganes de llegir un altre llibre del mateix autor/a o del mateix gènere? Per què?



Recomano llegir el llibre?

Fitxa d’elaboració pròpia.
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Annex 6. Exemple de l’activitat Paraules que omplen de sentit.
El vers que s’exposa a continuació és d’elaboració pròpia. S’ha creat prenent com a exemples
els versos que apareixen en el llibre Cuentos en verso para niños perversos, de Roald Dahl
(s’ha utilitzat la versió de l’any 2016, editada per Loqueleo, Santillana).
Les parts subratllades representen els buits que ha d’omplir l’alumnat en petit grup, amb les
paraules que vulguin però respectant la rima mètrica i atorgant un sentit a la història.

LA SIRENETA
En el fons del mar hi vivia una sirena
amb un tatuatge al braç i una llarga melena.
Era especial, no només per la seva valentia,
sinó també per l’ull que mirava a Alexandria.
En sortir de l’ou reial i veure la seva aleta,
la mare abans de morir va dir: “Vet aquí la Sireneta!”
De sis, el seu va ser l’últim naixement
i va ser l’àvia qui va guardar el seu creixement.
Glòria Posidó! Emparada baix la llei marina,
als 16 anys va poder sortir a la deriva.
La primera experiència no va anar molt més enllà,
i és que amb el seu ull, no va venir veure el bacallà.
Però tranquils, sortir era la seva obsessió
i, en aquesta, va veure una fúcsia embarcació.
A dins hi havia un príncep amb pigues a la cara,
els ulls aixinats i els cabells color pastanaga.
La Sireneta, en veure’l, d’ell es va colar
i va dir: “idò, ara em posaré a cantar!”
“És una balena?” “És una sardina?” “És un calamar?”
El Príncep ho va voler veure i va acabar a la mar.
Oh, no! Com havia de nedar si no tenia flotador?
Pels cabells el va estirar. D’acord, no era el millor.
A un penya-segat el va deixar ben espatarrat
i va tornar pensant: “Sóc una crack, a un príncep he salvat!”
Nedant, nedant, la Sireneta feia la gran cantada
i la bruixa del mar, de sentir-la n’estava cansada.
“Calla ja! No veus que la teva veu és estrident?
Ets pitjor que una morena, et deixaré sense cap dent!”
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Ai, pobreta! Com remugava i gemegava, la Sireneta.
Però ningú l’entenia, tenia la boca de velleta.
Per caminar almenys tenia dues llargues cames,
encara que quan les emprava li sortien llagues.
L’advertència de la bruixa va ser clara:
“Tens dues cames esquifides, però ara,
si en tres dies el príncep no has conquistat,
la teva estimada vida haurà acabat”.
La Sireneta va sortir de nou a la deriva,
caminava com un ànec, però se sentia una diva.
El príncep pigós la va veure desdentada
i va pensar: “Segur que és fruit d’una ventada”.
Junts caminaren cap al palau reial,
per demanar si li podien donar un queixal.
La pobra Sireneta es pensava que lligava,
però el príncep amb ella no es fixava.
Tot i el gran esforç, s’acabava el seu termini,
i ella convençuda que del príncep en tenia domini.
“Oh, per Zeus i Tritó!” el jove celebrava unes noces;
la núvia no era la sireneta. Les sorpreses van ser grosses.
“El temps s’ha acabat!”, va dir la bruixa del mar.
La teva vida continuarà, però ara com un calamar.
La Sireneta, que de negociacions feia el doctorat,
li va proposar un pacte ben enramat.
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Annex 7: Rúbrica docent sobre la competència escrita.
La rúbrica que s’exposa a continuació té com a finalitat avaluar els aspectes que indiquen el
grau de competència escrita de cada alumne/a. El percentatge de la nota global d’aquesta dins
l’àrea on s’avaluï (per exemple, a Llengua catalana i literatura), dependrà del valor que se li
doni als altres continguts, habilitats i competències treballades i avaluables.

A què fa referència cada ítem de la rúbrica?
Per a l’elaboració d’una rúbrica d’avaluació sobre la competència escrita s’han de tenir en
compte i concretar els següents criteris:
Actitud: Mostra sentir-se motivat davant una activitat d’escriptura, participa en les activitats
tant en l’àmbit individual com en grup i respecta les opinions dels altres.
Satisfacció de les necessitats: Aconsegueix satisfer alguna de les seves necessitats
(creativitat, expressar emocions o sentiments, explicar realitats viscudes, endinsar-se en el
món fictici...) mitjançant l’escriptura.
Capacitat crítica i reflexiva: Es qüestiona quina és la seva postura davant el missatge d’un
determinat text escrit, raona l’estructura i el contingut de la seva producció.
Tipologies textuals: Coneix i diferencia diversos gèneres textuals.
Pla d’escriptura: Segueix els processos cognitius de planificar, textualitzar i revisar.
Gramàtica: Mostra tenir coneixements sintàctics, morfològics, lèxics i ortogràfics. Escriu
amb coherència, cohesió i adequació.
Aspectes comunicatius: Pensa en un context, en un destinatari, en un contingut i en la
finalitat dels seus escrits.
Consciència de l’escriptura: Sap que l’escriptura és un mitjà d’expressió i comunicació i és
conscient que pot tenir múltiples funcions.
Tecnologia: Sap escriure àgilment amb les noves tecnologies de la informació i la
comunicació que hem treballat a l’aula (ordinador, tauleta tàctil....) i empra diferents recursos
relacionats amb l’escriptura (per compartir els escrits, per corregir-los, per cuidar els elements
gràfics...).
Presentació: Presenta el text definitiu amb una adequada estilística (tipografia, distribució
dels espais, elements gràfics...).
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Rúbrica docent sobre la competència escrita:
Criteris d’avaluació

Actitud

Satisfacció de les necessitats

Capacitat crítica i reflexiva

Tipologies textuals
Pla d’escriptura

Gramàtica

Aspectes comunicatius

Consciència de l’escriptura

Molt satisfactori
(1 punt)
Mostra sentir-se motivat davant una activitat
d’escriptura, participa en les activitats tant
en l’àmbit individual com en grup i respecta
les opinions dels altres.
Aconsegueix satisfer alguna de les seves
necessitats (creativitat, expressar emocions o
sentiments, explicar realitats viscudes,
endinsar-se en el món fictici...) mitjançant
l’escriptura.

Adequat
(0’5 punts)
Realitza totes les activitats on s’ha
d’escriure però demostra que no li agrada
escriure. Respecte les opinions dels altres.

Es qüestiona quina és la seva postura davant
el missatge d’un determinat text escrit i
raona l’estructura i el contingut de la seva
producció.

Es qüestiona quina és la seva postura
davant el missatge d’un determinat text
escrit però a vegades s’oblida de raonar
l’estructura i el contingut de la seva
producció.
Coneix i diferencia pocs gèneres textuals.

Coneix i diferencia diversos gèneres
textuals.
Sempre segueix els processos cognitius de
planificar, textualitzar i revisar.
Mostra tenir coneixements sintàctics,
morfològics, lèxics i ortogràfics. Escriu amb
coherència, cohesió i adequació.
Pensa en un context, en un destinatari, en un
contingut i en la finalitat dels seus escrits.
Sap que l’escriptura és un mitjà d’expressió i
comunicació i és conscient que pot tenir
múltiples funcions.

Realitza totes les activitats d’escriptura
però encara no demostra tenir interès per
cap en especial.

Gairebé sempre segueix els processos
cognitius de planificar, textualitzar i
revisar.
Mostra tenir els mínims coneixements
sintàctics, morfològics, lèxics i ortogràfics.
Gairebé sempre escriu amb coherència,
cohesió i adequació.
A vegades s’oblida de pensar en algun
aspecte comunicatiu (context, destinatari,
contingut o finalitat) a l’hora d’elaborar els
seus escrits.
Sap que escriure és important per motius
concrets però no és conscient de la seva
necessitat global.

Poc o gens satisfactori
(0 punts)
Li costa participar a totes les
activitats d’escriptura i no li agrada
escriure. Tampoc respecte les
opinions dels altres.
No participa a totes les activitats
d’escriptura i, per tant, no
aconsegueix
satisfer
necessitats
mitjançant aquesta.

No pensa en quina és la seva postura
davant un determinat text escrit i, per
tant, l’estructura i el contingut de la
seva producció són pobres.
No coneix ni diferencia els gèneres
textuals treballats.
Gairebé mai segueix els processos
cognitius de planificar, textualitzar i
revisar.
Li costa adquirir coneixements
sintàctics, morfològics, lèxics i
ortogràfics. Gairebé mai escriu amb
coherència, cohesió i adequació.
Mai pensa en un context, en un
destinatari, en un contingut i/o en la
finalitat dels seus escrits.
Creu que saber escriure no és
important i que serveix per poca cosa.
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Tecnologia

Presentació

Sap escriure àgilment amb les noves
tecnologies de la informació i la
comunicació que hem treballat a l’aula
(ordinador, tauleta tàctil....) i empra diferents
recursos relacionats amb l’escriptura (per
compartir els escrits, per corregir-los, per
cuidar els elements gràfics...).

Sap escriure àgilment amb les noves
tecnologies de la informació i la
comunicació que hem treballat a l’aula
però només quan empra alguns recursos en
concret.

Quan empra les noves tecnologies de
la informació i la comunicació per
escriure ho fa a un ritme lent i sense
emprar tots els dits. Sap emprar pocs
recursos informàtics relacionats amb
l’escriptura.

Presenta el text definitiu amb una adequada
estilística (tipografia, distribució dels espais,
elements gràfics...).

Ha de millorar algun aspecte relacionat
amb l’adequada estilística del text
definitiu.

No presenta el text definitiu amb una
adequada estilística.

Rúbrica d’elaboració pròpia.
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Annex 8: Graella d’autoavaluació per a l’alumnat sobre la competència escrita.

Sí

A vegades

No

M’agrada escriure sol i també amb companyia.
Sé per què m’agrada escriure.
Intent entendre què signifiquen els escrits que no
són meus.
Puc explicar i escriure diferents tipologies
textuals (una carta, un vers, un correu electrònic,
un article d’opinió, un text publicitari, una
entrevista, un conte, un Twitter, etc.).
Abans d’escriure un text definitiu penso com
l’organitzaré, faig un esborrany i el reviso.
Quan algú llegeix alguna cosa que jo he escrit ho
pot llegir i entendre perfectament.
Abans d’escriure penso:
1) Què vull escriure?
2) Per què ho vull escriure?
3) Per a qui ho vull escriure?
4) Què vull que passi quan es llegeixi el
meu escrit?
Sé que saber escriure és molt important i puc
explicar per què.
Sé emprar l’ordinador i la tauleta tàctil per
escriure i escric amb tots els dits de les mans.
Escric amb bona lletra, en línia recta i deixant
marges.
Graella d’elaboració pròpia.
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