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Resum 

Aquest treball de final de grau tracta sobre com s’ensenya l’ortografia a les aules d’Educació 

Primària de Mallorca. Aquesta proposta parteix d’un marc teòric que pretén posar en situació 

el concepte d’ortografia i exposar diferents mètodes que s’han utilitzat i s’utilitzen en el 

context d’una aula de primària per treballar l’ortografia. Per poder conèixer l’opinió dels 

experts, es fa un treball empíric consistent a fer les mateixes preguntes a sis persones que 

tenen una llarga trajectòria com a mestres en aquesta etapa educativa. Gràcies a la seva 

experiència, les respostes obtingudes permeten assolir els objectius que es plantegen en aquest 

treball. Tot i així, la finalitat principal del treball és descobrir diferents metodologies que 

tenen el mateix repte: ajudar els alumnes a aprendre a escriure bé ortogràficament.  

 

Paraules clau: ortografia catalana, ensenyament, aprenentatge, metodologia, Educació 

Primària. 

 

 

Abstract 

This degree final project deals with how Catalan spelling is taught at Primary Education in 

Mallorca. This proposal is based on a theoretical framework that aims to situate the spelling 

concept and set out different methods that have been and are used in the context of a primary 

school classroom to work on Catalan spelling. In order to know the opinion of the experts, an 

empirical work is carried out. It consists of asking the same questions to six teachers with a 

long career at this educational level. Thanks to their experience, the answers obtained allow to 

respond to the objectives set in this work. However, the main goal is to discover different 

methodologies which have the same challenge: to help students learn to use proper Catalan 

spelling.  

 

Key words: Catalan spelling, teaching, learning, methodology, Primary Education. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El nivell inconscient d’actuació és el més determinant. Podem estar segurs que els nostres 

alumnes dominen una habilitat si la realitzen inconscientment. Quan una persona escriu 

correctament sense prestar atenció conscient a l’ortografia vol dir que l’ha integrada 

suficientment. De la mateixa manera que algú que neda en una piscina no pensa en els 

moviments que fa per lliscar en l’aigua, una persona amb bona ortografia tampoc és conscient 

dels processos mentals que porta a terme”.1 

 

 Gabarró & Puigarnau, 2010, p.13 

 

 

 

 
1 Original en castellà, traduït al català per l’autor d’aquest treball. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per començar amb aquest treball sobre ortografia, és important definir el terme i posar-lo en 

context dins la societat i, concretament, dins l’educació. El diccionari de l’Institut d’Estudis 

Catalans defineix el concepte d’ortografia com la “branca de la gramàtica normativa que 

estableix l’escriptura correcta dels mots i d’altres signes gràfics d’una llengua” (Institut 

d’Estudis Catalans, 2017). Això significa que existeixen una sèrie de normes que ens indiquen 

de quina manera hem d’escriure per fer-ho correctament. Com es pot veure a la definició que 

ofereix el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’ortografia forma part d’una 

branca de la gramàtica. Segons Camps i Milian (2006), aquesta consideració és de gran 

importància, ja que insisteix en la relació del sistema gràfic amb els diferents nivells de la 

gramàtica: fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic i prosòdic. A més, Badia i Margarit (citat per 

Llach Carles et al., 2015, p. 114) considera que cal parlar de dos aspectes clau sobre 

l’ortografia: en primer lloc, cal destacar el seu caràcter convencional, és a dir, ha d’estar 

acceptada pel conjunt de tota la societat a l’hora d’escriure i ha de ser utilitzada d’igual 

manera per tot el conjunt de la població d’una determinada llengua, perquè és necessària la 

unitat en la utilització d’un únic model; i, en segon lloc, també cal tenir en compte el fet que 

l’ortografia és un gran factor d’aglutinació de la comunitat parlant, factor que es podria 

desprendre de l’anterior i que es podria explicar com que aquesta ha de tenir una normativa 

que sigui seguida comunament per tots els parlants d’una llengua. A més, l’ortografia és un 

indicador molt visible sobre el domini de la llengua (Llach Carles et al., 2015). 

 

Una vegada definit el concepte d’ortografia i després d’haver-ne esmentat dos aspectes o 

factors, cal parlar una mica sobre la seva funció: per a què serveix i per què és necessària 

l’ortografia? Segons Camps i Milian (2006), hi ha casos en què les escoles atorguen un valor 

prioritari a l’ensenyament de l’ortografia i altres, en canvi, releguen l’ortografia a un segon 

pla. Això es pot analitzar des d’un pla lingüístic i comunicatiu o des d’un pla sociològic. En el 

primer dels casos, el sistema ortogràfic assegura que els enunciats escrits es puguin transmetre 

entre els interlocutors íntegrament i sense ambigüitats i, en el segon cas, el pla sociològic 

considera que l’ortografia és un acord necessari per a tots els integrants d’una mateixa 

comunitat lingüística i el domini d’aquesta tècnica pot ser un símbol de cultura i de pertinença 

al grup. Tal com indiquen Gabarró i Puigarnau (2010), l’ortografia ocupa un petit espai dins 

l’expressió escrita d’una llengua, però no dominar-la implica perjudicis en contextos socials i 

escolars, tals com la impossibilitat d’accedir als estudis superiors desitjats i a llocs de treball. 
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Ara bé, una funció que cal remarcar és la funció social que té l’ortografia. Segons Vilà i altres 

(1999), un dels matisos més essencials que cal tractar a l’hora d’ensenyar ortografia és la 

percepció que en tenen tant ensenyants com aprenents. Això significa, per tant, que un mestre 

a part d’ensenyar als alumnes a escriure correctament, també ha de fer-los veure que 

l’ortografia serveix per a alguna cosa. Aquesta tasca prèvia pot ser una manera excepcional de 

fer que els aprenents puguin entendre’n la  importància i, com a conseqüència, poden 

augmentar desmesuradament les seves ganes i la seva motivació per aprendre-la. Dit en altres 

paraules, aquesta és una manera de fer veure als alumnes quina tasca fa l’ortografia dins la 

nostra societat i per què és necessària. L’ortografia serveix per facilitar la comunicació escrita 

entre diverses persones que fan ús d’una mateixa llengua i això permetrà que aquesta llengua 

pugui ser transmissora d’una cultura (Vilà, Montserrat et al., 1999). Continuant amb el que es 

deia, l’ortografia no tan sols es tracta a les escoles, sinó que es troba present en el dia a dia de 

la majoria de persones i pot esdevenir molt beneficiosa en àmbits professionals, culturals i de 

relacions. Una bona ortografia permet expressar clarament una idea i, per tant, la perfecta 

comunicació entre interlocutors; pot ajudar, com s’ha dit, a tenir més oportunitats de cara al 

món laboral perquè mostra seguretat, seriositat i respecte cap als altres i, per acabar, una 

ortografia correcta pot servir de gran model i exemple a altres per incitar a escriure 

correctament. En definitiva, es considera, de la mateixa manera que també ho fan Vilà i altres 

(1999), que en una situació d’ensenyament-aprenentatge d’ortografia, no tan sols es tracta 

d’explicar ortografia i normativa per escriure correctament (el què), sinó que és igualment 

rellevant explicar les funcions de l’ortografia i la seva importància en el món actual (el per 

què). 
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2. OBJECTIUS 

2.1. Objectiu general  

L’objectiu general d’aquest treball serà analitzar de quina manera s’ensenya l’ortografia 

catalana a les aules d’Educació Primària i els aspectes que ajuden o dificulten que els nins 

aconsegueixin una bona ortografia. 

 

2.2. Objectius específics 

a) Conèixer diferents maneres d’ensenyar ortografia catalana a les aules d’Educació 

Primària. 

b) Comprovar quina funció té el mestre a l’hora d’ensenyar ortografia. 

c) Tractar com la lectura ajuda a escriure correctament. 

d) Veure la importància del dictat i les seves correccions per a l’aprenentatge de 

l’ortografia. 

e) Veure la influència que poden arribar a tenir les xarxes socials (WhatsApp, 

especialment) en l’ortografia dels nins. 

f) Investigar les dificultats que tenen els alumnes relacionades amb l’ortografia. 

g) Comprovar la importància d’escriure correctament. Analitzar el valor que es dona a 

l’ortografia a les escoles. 
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3. MARC TEÒRIC 

Al marc teòric es consideraran els temes que s’esmenten a continuació: diferents mètodes que 

es poden utilitzar a les aules per ensenyar l’ortografia i aprendre-la, el paper que té la lectura 

en termes ortogràfics i la figura de Pompeu Fabra en la història de l’ortografia catalana. 

 

3.1. Mètodes per a l’ensenyament-aprenentatge de l’ortografia 

Un aspecte essencial sobre el qual cal parlar referint-nos a l’ortografia no és d’altre que les 

maneres o mètodes que s’utilitzen a les escoles per ensenyar-la. Tal com indica Fernández-

Rufete (2015), des que l’ortografia va aparèixer, els enfocaments que s’han anat adoptant per 

ensenyar-la i treballar-la dins l’aula han estat ben diferents. Se’n troben uns quants distints, 

que es mostren a continuació. Primerament apareix el mètode tradicional, que, segons aquesta 

mateixa autora, es basa en la transmissió verbal de regles i normes, en l’error-correcció-

sanció, repeticions i automatització de l’escriptura a través d’activitats, quadernets o fitxes. En 

altres paraules i en el context d’una aula, es refereix al fet que el professor/a explica unes 

certes pautes per aprendre a escriure correctament i, posteriorment, els alumnes practiquen 

amb les regles exposades pel mestre fins que arriben a tenir totalment adquirides les paraules 

o termes que es volien aconseguir. Quant a aquest mètode, per Català (citat per Fernández-

Rufete, 2015, p. 9), “l’ensenyament de l’ortografia de manera tradicional no aconsegueix fixar 

l’aprenentatge dels alumnes, (....). Determinades pràctiques, en lloc de preveure les errades 

ortogràfiques, contribueixen a fixar-les”. Segons Cassany i altres (1993), aquest mètode 

tradicional va ser l’únic recurs de què disposaven els mestres durant molt de temps i resultava 

complicat memoritzar totes les regles, normes i excepcions per tal d’escriure correctament.  

 

Un altre mètode per ensenyar ortografia és el socio-constructivista, l’objectiu del qual és 

allunyar-se de l’anterior basant l’aprenentatge de l’ortografia en la comunicació i agafant un 

enfocament positiu dels errors, ja que aquests poden transformar-se en una bona ocasió per 

aprendre. Per tant, cal fer un exercici de comprensió quan s’escriu per, posteriorment, tenir 

assimilades les errades i no tornar-les a cometre (Fernández-Rufete, 2015). En altres paraules, 

es pot dir d’aquest mètode que pretén situar-se en un costat oposat a l’anterior, tenint una 

visió distinta dels errors amb l’objectiu de no fixar-los, sinó d’aprendre d’ells per anar 

millorant en l’aprenentatge ortogràfic. 
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Al costat del mètode que acabem de veure, s’hi troba l’enfocament comunicatiu i funcional en 

el qual, segons Barberà i altres (citat per Fernández-Rufete, 2015, p. 10), es proposen 

situacions de comunicació per tal que els alumnes puguin mostrar les seves habilitats i els 

seus coneixements i els seus propis textos els serviran com a eina per ser eficaços comunicant. 

A través d’aquest mètode, l’ortografia es pot adquirir d’una manera més contextualitzada, ja 

que es treballa dins la comprensió i l’expressió escrita.  

 

Per acabar amb les distintes metodologies que es poden utilitzar en l’ensenyament-

aprenentatge de l’ortografia, trobem la bona ortografia sense esforç amb PNL (Programació 

Neurolingüística) de Daniel Gabarró i Conxita Puigarnau. Es tracta d’una proposta 

metodològica per a docents l’objectiu de la qual és mostrar als mestres una estratègia per tal 

que els seus alumnes aprenguin i treballin l’ortografia utilitzant la memòria visual com a 

recurs. En el seu text, Gabarró i Puigarnau (2010) diuen el següent:   

“Automatitzar aquesta estratègia visual tindrà dues conseqüències de gran 

importància per a l’alumnat: per una banda, reduir les faltes ortogràfiques entre un 

50 i un 80% en poques setmanes i, per altra banda, a partir d’aquest moment, 

incrementar el benefici de qualsevol treball ortogràfic posterior” (p. 8) 

 

Aquest enfocament fa referència a l’ortografia com a l’escriptura correcta de paraules i dona 

més importància a escriure una determinada paraula correctament que a conèixer la regla per 

la qual s’escriu així. Això es pot explicar amb una afirmació feta pels dos autors anteriorment 

esmentats: “Molts alumnes que escriuen amb moltes errades ortogràfiques poden conèixer 

una bona quantitat de normes. No obstant, també pot succeir el contrari: que hi hagi persones 

amb una correcta escriptura ortogràfica que gairebé no recordin cap norma” (Gabarró & 

Puigarnau, 2010, p. 10).  

 

En definitiva, el model de Gabarró i Puigarnau (2010) es pot resumir en nou idees bàsiques: 

1. El significat de qualsevol acció educativa es mesura pels resultats que s’obtenen. Per 

tant, si els resultats ortogràfics que s’obtenen no són els esperats, s’ha de reflexionar 

sobre el procés seguit que hi ha dut.  

2. L’objectiu final de tota acció educativa és aconseguir els objectius dissenyats 

prèviament. Si els esforços per aprendre ortografia no fan millorar, s’han de canviar 

les activitats per poder-se enfocar en la consecució dels objectius. 

3. En qualsevol situació escolar, els alumnes amb major quantitat de recursos seran 
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capaços d’obtenir millors resultats. Per tant, cal oferir diverses tècniques que es 

puguin adaptar a la diversitat d’alumnes per abordar el problema de l’ortografia.  

4. La resposta d’un estudiant és la millor opció que té aquell estudiant per oferir. Quant a 

ortografia, per a un alumne tan fàcil és escriure una paraula amb la lletra “e” que amb 

la lletra “a”.  

5. El nivell inconscient és el més determinant. Quan una persona escriu correctament 

sense necessitat de pensar en regles ni normes vol dir que ha integrat l’ortografia de 

manera suficient.  

6. L’eficàcia de qualsevol teoria es troba en els resultats que ofereix i no en la seva 

credibilitat teòrica. 

7. És important que els alumnes coneguin les estratègies que es segueixen per arribar a 

un determinat objectiu ortogràfic.  

8. Les accions educatives dels mestres han de tenir en compte els dos hemisferis del 

cervell. Captar globalment les paraules i reproduir-les correctament de manera 

inconscient té més relació amb l’hemisferi dret, en canvi, les normes ortogràfiques es 

situen en l’hemisferi esquerre.  

9. L’acció educativa dels docents, a més de ser eficaç, també ha de ser un motiu de 

satisfacció personal.  

 

Per tant, l’objectiu final d’aquest mètode és “aconseguir que els alumnes escriguin 

correctament totes les paraules que utilitzin” (Gabarró & Puigarnau, 2010, p. 21).  

 

Per acabar de tractar aquesta metodologia d’ensenyament-aprenentatge és necessari parlar 

sobre el paper que juga la PNL (Programació Neurolingüística) en tot aquest procediment. 

Gabarró i Puigarnau (2010) ens donen a conèixer en el seu text que John Grinder i Richard 

Bandler són els fundadors d’aquest nou enfocament i defineixen la PNL com “un nou 

enfocament de la comunicació i del canvi, els objectius del qual són descriure els processos 

mentals de manera suficientment clara per a que puguin ser ensenyats”. El que realment ens 

interessa és l’aportació que fa la PNL a l’ortografia. Aquesta ha ajudat en el fet que ha permès 

donar  a conèixer el procediment mental que duen a terme les persones que tenen una correcta 

ortografia i, a partir d’aquest fet, ha pensat de quina manera ho pot ensenyar fàcilment a 

qualsevol persona. Ens mostra tres principis o consideracions prèvies que qualsevol alumne 

ha de dominar abans d’iniciar aquest procés: ser capaç d’escriure i llegir amb agilitat, tenir 

consciència sobre l’arbitrarietat de l’escriptura i tenir una motivació que ajudi a millorar.  
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A partir de la PNL es pot definir quin és el procés que segueixen les persones amb bona 

ortografia, resumit en tres passos:  

1) Quan aquestes persones escolten o diuen per sí mateixes una paraula, en cerquen la 

imatge mental i, posteriorment, l’escriptura es converteix en una còpia de la paraula 

que tenen emmagatzemada en la ment. 

2) Quan tenen la paraula dins la ment, noten si la imatge que tenen d’aquesta és 

suficientment bona com per escriure-la amb total seguretat. Si és així, passen 

automàticament al tercer pas. En cas contrari, cerquen estratègies per tal d’aconseguir 

aquesta seguretat. Algunes possibles estratègies poden ser: consultar el diccionari, 

cercar paraules sinònimes, recorden la normativa, demanen ajuda, etc. 

3) El tercer pas ja és escriure la paraula que ja tenen a la ment i la poden escriure amb 

total seguretat i de manera inconscient.  

 

3.2. El paper de la lectura 

Després d’haver parlat sobre distints mètodes per ensenyar-la i aprendre-la, en el tema de 

l’ortografia, cal no oblidar la qüestió de la lectura. Com diu Balcells (2014), “la lectura és una 

activitat fonamental per augmentar el vocabulari i adquirir coneixements ortogràfics; és una 

bona manera per contextualitzar les grafies i els mots que s’aprenen, sempre que es dediqui 

temps a reflexionar-hi” (p. 33). Tot i així, no és nou parlar del fet que els joves actualment 

llegeixen poc. Per tant, és important motivar-los i fer-los agafar un hàbit per la lectura però, 

sobretot, que ho facin amb gust i no se sentin obligats a haver de llegir, ja que d’una lectura 

lliure i voluntària se’n poden beneficiar l’expressió i, sobretot, l’ortografia. D’aquesta manera, 

la lectura permet activar la memòria visual dels mots i a partir d’aquesta es poden deduir 

regles ortogràfiques, veure una determinada paraula i imaginar com s’escriurien les paraules 

de la seva mateixa família o, fins i tot, escriure frases amb paraules que mai s’hagin utilitzat. 

Així mateix, la memòria visual recentment esmentada és aquella que permet conservar allò 

que es percep a través del sentit de la vista i per mitjà d’aquesta es pot aprendre l’ortografia, 

memoritzant de manera significativa les paraules o termes que s’observen quan s’està fent una 

lectura. Una vegada emmagatzemades, s’escriuen de la mateixa manera que s’han vist escrites 

i després es poden establir relacions amb les normes (Balcells, 2014). Cassany i altres (1993), 

indiquen que l’aprenentatge de l’ortografia es pot sustentar sota dues bases essencials, que 

serien una correcta pronunciació dels mots i la memòria visual. D’aquesta manera, les 
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activitats proposades per fomentar l’adquisició ortogràfica haurien d’anar encaminades a fer 

feina per desenvolupar aquests dos apartats. En el seu llibre, Cassany i altres (1993) diuen: 

“El domini complet de l’ortografia, com a sistema gràfic de la llengua, només 

s’aconsegueix amb l’hàbit de la lectura assídua, la consulta del diccionari i la pràctica 

de l’expressió escrita. Com també convé recordar que ningú no arriba mai a dominar 

l’ortografia del nombre infinit de paraules d’una llengua. Només amb l’ús real i pràctic 

de l’escriptura es consoliden els coneixements i les normes es fixen a la memòria fins 

al punt que es poden oblidar” (p. 408-409). 

 

El problema amb què es troben moltes vegades els mestres és que, generalment, l’ortografia 

resulta avorrida per als alumnes. Per tant, si l’ortografia és avorrida per si mateixa, els docents 

han d’intentar dur a terme activitats i exercicis que no ho siguin, per tal d’incrementar la 

motivació dels alumnes (Cassany et al., 1993). 

 

3.3. La figura de Pompeu Fabra 

Per acabar amb el marc teòric, és convenient parlar sobre Pompeu Fabra, qui fou el 

normalitzador de la llengua catalana. Tal com diuen Ferrando i Nicolás (2011), Pompeu Fabra 

havia de dirigir l’execució de la codificació lingüística del català amb motiu de la seva 

competència i habilitat per buscar un consens. 

 “L’objectiu era clar: dotar el català d’una normativa única i estable, modernitzar-lo, a 

fi de convertir-lo en una llengua de cultura il·limitadament apta per a les necessitats 

expressives de la vida i de la ciència modernes, a la manera de les altres llengües 

europees, fer-ne un model de referència per a tots els membres de la comunitat 

catalanoparlant; ras i curt: retornar als catalans l’orgull i la dignitat de pertànyer a una 

comunitat nacional diferenciada, en possessió d’una llengua nacional amb un passat 

gloriós i, sobretot, amb capacitat de projecció cap al futur” (Ferrando & Nicolás, 2011, 

p. 16) 

 

Així, Pompeu Fabra va dedicar-se a composar el que es coneix com la normativa fabriana. El 

que Fabra no va fer va ser elegir una varietat geogràfica única per establir-la com a català 

normatiu, sinó que va tenir en compte els diversos dialectes existents en la comunitat catalana 

per confeccionar la normativa. Quant a l’ortografia, un dels aspectes més remarcables de la 

normativa fabriana és que Fabra es va decantar pels plurals femenins en –es i per les formes 

verbals en –es i –en (en lloc de ser en –as i –an), perquè aquestes eren les formes que 
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equivalien a la pronúncia real del català occidental (Ferrando & Nicolás, 2011). 

 

L’obra ortogràfica realitzada per Pompeu Fabra dura pràcticament un quart de segle, el primer 

quart del segle XX. El propòsit de Fabra és la fixació ortogràfica de la llengua catalana per 

poder establir una normativa que permetés escriure de manera arbitrària a totes les persones 

de la comunitat catalana. A continuació es presenten les seves principals obres relacionades 

amb l’ortografia  (Generalitat de Catalunya, 2018): 

- Tractat d’ortografia catalana (1904): exposa objectivament el sistema ortogràfic de la 

llengua catalana. El que fa Fabra és una presentació de l’ortografia de manera 

objectiva. 

- Qüestions d’ortografia catalana (1906): és un text de comunicacions en el qual 

s’expliquen cinc casos concrets d’aspectes relacionats amb l’ortografia catalana (lletra 

hac, ela palatal, erra muda, accentuació gràfica i ce trencada). 

- Qüestionari Fabra (1911): fa la funció de dotar d’història el procés de codificació 

ortogràfica de Pompeu Fabra en llengua catalana.  

- Normes ortogràfiques (1913): es tracta del conjunt de regles que serveixen per 

confeccionar la normativa ortogràfica de Fabra. En el text definitiu de les normes, 

Fabra du a terme una millora de la redacció de vuit de les normes.  

- Proposta de reforma de les Normes Ortogràfiques (1914): sobre aquest text Fabra té 

el propòsit de revisar nou normes entre les quals ressalten l’estalvi de dièresis i 

accents, l’establiment de s i ss en els cultismes i la limitació de l’ús de la ç. 

- Diccionari ortogràfic (1917): es tracta de l’obra més remarcable de Pompeu Fabra. Va 

fer la funció de diccionari de normes i regles i consta de quaranta mil paraules, de les 

quals s’indiquen trets fonètics, gramaticals i semàntics.  

- Ortografia Catalana (1925): Pompeu Fabra introdueix una novetat a aquesta obra 

respecte a la que s’ha explicat anteriorment. Aquesta conté unes regles que permeten 

conèixer si s’ha de posar accent obert o tancat a les vocals e i o tòniques.  

- Diccionari ortogràfic abreujat (1926): es tracta d’una versió reduïda del Diccionari 

ortogràfic, com el seu nom clarament indica. Consta de tres mil entrades i s’hi aplica 

una fórmula amb l’objectiu d’evitar llegir i escriure grafies de manera incorrecta. 
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4. METODOLOGIA UTILITZADA PER DESENVOLUPAR EL TREBALL 

4.1. Temes i disseny del qüestionari 

Aquest treball ha estat enfocat com un treball empíric. S’ha dut a terme un estudi qualitatiu 

consistent a fer una anàlisi sobre les respostes que han ofert els mestres. Així, han estat 

respostes obertes basades en valoracions i experiències dels entrevistats. Per fer l’estudi, s’ha 

contactat amb una sèrie de mestres que han treballat o treballen en centres d’Educació 

Primària i s’ha tingut l’oportunitat de realitzar-los unes preguntes relacionades amb 

l’ensenyament-aprenentatge de l’ortografia a les aules de primària. Les preguntes realitzades 

han estat exactament les mateixes per a tots els mestres per tal de poder veure i comparar 

diferents punts de vista i opinions sobre el tema del treball. A continuació, s’exposen les 

preguntes i la justificació de cadascuna: 

 

Pregunta 1. “Quina metodologia utilitzes per ensenyar ortografia als teus alumnes?” 

Un dels aspectes tractats ja al marc teòric ha estat els diferents mètodes que s’utilitzen o s’han 

utilitzat per ensenyar ortografia a Educació Primària. Per tant, s’ha considerat fer la primera 

pregunta en relació a aquest fet per poder conèixer de primera mà quina metodologia utilitzen 

els mestres per ensenyar l’ortografia i poder establir una comparació entre les diferents 

respostes dels mestres i també comparar-les amb la informació del marc teòric per veure 

diferències o similituds.  

 

Pregunta 2. “Quina importància dones a l’ensenyament de l’ortografia?” 

És clar que l’ortografia és un tema que s’ha de tractar ja des de l’Educació Primària, però amb 

aquesta pregunta s’ha volgut conèixer quina és la rellevància que té per als mestres. És 

essencial que els docents li donin un cert reconeixement per tal que aquesta pugui ser 

adquirida amb més facilitat per part dels alumnes.  

 

Pregunta 3. “Quins són els principals problemes amb què et trobes a l’hora d’ensenyar 

ortografia?” 

Observar i conèixer les principals dificultats amb què es troben els professors a l’hora 

d’ensenyar ortografia ha estat l’objectiu d’aquesta qüestió. Analitzar si entre ells 

comparteixen les mateixes dificultats o, per contra, si hi ha diferències entre els problemes 

que es troben quan ensenyen ortografia i poder veure si hi ha alguna raó que porti a aquestes 

dificultats.  
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Pregunta 4. “Quines dificultats solen tenir els alumnes a l’hora d’aprendre a escriure 

correctament?” 

Amb aquesta pregunta es pretén que els mestres entrevistats donin a conèixer les dificultats 

que solen presentar els alumnes quan aprenen ortografia, per estudiar després si les dificultats 

hi són de manera general o si, al contrari, cada mestre nota distintes dificultats d’aprenentatge 

entre els alumnes. 

 

Pregunta 5. “Tens alguna manera per motivar els alumnes a l’hora de treballar  

l’ortografia?” 

Al llarg dels anys s’ha dit que l’ensenyament-aprenentatge de l’ortografia és una activitat poc 

motivadora per als alumnes. Per tant, fent aquesta pregunta s’ha volgut conèixer si els mestres 

entrevistats tenen algun recurs per motivar i animar els alumnes per aprendre a escriure 

correctament, ja que és essencial que els alumnes estiguin motivats per poder aprendre 

qualsevol activitat o contingut. Es considera fonamental que els alumnes duguin a terme 

qualsevol tipus d’aprenentatge d’una manera motivadora i atractiva que els transmeti ganes 

d’aprendre i adquirir els continguts.  

 

Pregunta 6. “Creus que les següents activitats influeixen a l’hora d’aprendre a escriure 

bé ortogràficament? Si és així, de quina manera?” 

a) La lectura 

b) Els dictats 

c) Les xarxes socials (WhatsApp, especialment) 

S’ha volgut saber l’opinió dels mestres sobre si les activitats indicades influeixen o no a 

l’hora de fer que els alumnes aprenguin a escriure correctament. S’han presentat aquestes tres 

activitats perquè, en primer lloc, la lectura sempre ha estat considerada com un mitjà adequat 

per aprendre a escriure bé; en segon lloc, els dictats són una activitat que ha estat 

freqüentment utilitzada per mestres per treballar i avaluar l’ortografia dels alumnes i, 

finalment, les xarxes socials estan cada vegada més presents a la societat i es pretén analitzar 

si són una influència, tal vegada negativa, per als alumnes a l’hora d’aprendre a escriure.  

 

Pregunta 7. “Creus que hi ha hagut o has viscut molts de canvis o algun canvi en la 

manera d’ensenyar i aprendre ortografia al llarg dels anys? Si és així, quins?” 
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A través d’aquesta pregunta es pretén valorar si, al llarg dels anys que els entrevistats fa que 

treballen com a mestres, han notat canvis a l’hora d’ensenyar ortografia. Com tot, 

l’ensenyament-aprenentatge de l’ortografia ha evolucionat i es vol comprovar de quina 

manera amb les respostes basades en l’experiència dels entrevistats.  

 

Pregunta 8. “Creus que entre els mestres de la teva escola hi ha cura i atenció per 

l’ortografia? Són un bon exemple i reforç per als alumnes en aquest sentit? O notes 

que en algun cas entorpeixen la teva feina?” 

Amb la darrera pregunta es vol conèixer el punt de vista dels mestres entrevistats en relació 

amb la rellevància que es dona a l’ortografia a les escoles, concretament si els companys de 

feina també tenen cura per l’ortografia i serveixen d’exemple per a totes les persones 

relacionades amb les escoles per aconseguir, entre tots, una bona ortografia entre els 

estudiants.  

 

4.2. Realització de les entrevistes 

La primera intenció per realitzar les entrevistes era anar a diverses escoles per poder tenir 

l’oportunitat de parlar cara a cara amb diferents mestres i fer-los una sèrie de preguntes sobre 

l’ensenyament de l’ortografia. Donades les circumstàncies actuals de la pandèmia del 

COVID-19 des de fa uns mesos, ha resultat impossible realitzar les entrevistes en persona a 

causa del tancament de les escoles aquestes darreres setmanes. A partir d’aquí, s’han hagut de 

cercar alternatives per poder contactar amb mestres i fer-los les preguntes. Finalment, les 

preguntes han estat fetes a través de la via telefònica, per correu electrònic i mitjançant notes 

de veu.  

 

4.3. Metodologia de la recollida de dades 

Les dades obtingudes amb la realització de les entrevistes han estat guardades. Posteriorment 

s’han transcrit literalment totes les respostes dels mestres, les quals s’han inclòs a l’apartat 

d’annexos del treball. 

 

4.4. Univers de la recerca i selecció de la mostra 

L’univers de la recerca seria tots els mestres d’Educació Primària de l’illa de Mallorca. Per a 

aquest treball de final de grau se n’ha seleccionat una mostra de 6 informants, els quals 

formen part de l’entorn social i educatiu de l’autor. Aquests 6 mestres han treballat un gran 
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nombre d’anys a l’Educació Primària, de manera que les seves respostes han pogut tenir la 

contundència suficient gràcies a la seva experiència com a docents. Els mestres entrevistats 

han treballat amb l’ortografia catalana al llarg de la seva trajectòria com a docents. S’ha 

intentat entrevistar mestres amb l’experiència suficient com per donar unes respostes 

resolutives.  

 

4.5. Cerca d’informants 

Els informants han estat buscats en l’entorn de l’autor del treball. S’ha contactat amb els 

entrevistats via telefònica i se’ls ha presentat la proposta amb les preguntes pertinents. Tots 

han accedit amb facilitat a col·laborar amb el treball i han donat resposta a les preguntes de la 

millor manera possible.  

 

4.6. Relació d’informants 

A continuació s’exposa la llista i les dades rellevants dels 6 informants de l’estudi: 

Nom (inicials) Edat Lloc de residència Centre de referència 

Anys 

d’experiència com 

a docent 

MFT 50 Porto Cristo CEIP Mitjà de Mar 29 

MPG 49 Manacor CEIP Sa Torre 24 

MDA 48 Manacor CEIP Jaume Vidal i Alcover 19 

JRB 50 Manacor IES Mossèn Alcover 22 

JBC 44 Maria de la Salut CEIP Jaume Vidal i Alcover 21 

VBP 47 Manacor Col·legi La Salle 24 

 

Taula 1. Relació d’informants i dades bàsiques 
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5. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS 

5.1. Tractament i anàlisi de les dades 

Les dades obtingudes dels entrevistats han estat analitzades mitjançant un enfocament directe 

cap als objectius del treball. Així, s’ha intentat donar resposta a les propostes presentades a 

l’inici del treball (veure secció 2.2). Tenint en compte que es tracta d’un estudi qualitatiu amb 

preguntes obertes i respostes extenses i explicatives, el que s’ha fet ha estat revisar totes les 

entrevistes dutes a terme mestre a mestre i pregunta per pregunta. D’aquesta manera, s’han 

analitzat les respostes de cada pregunta i s’han comentat les coincidències o diferències que hi 

ha entre les opinions dels mestres en cada pregunta. En altres paraules, el que s’ha fet ha estat 

una comparació per poder comprovar si els diversos punts de vista que es tenen estan enfocats 

cap a un mateix camí en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’ortografia actual o si, per 

altra banda, hi ha diversitat en la manera de pensar dels experts educatius que tenen 

experiència. Resumint, tota la informació obtinguda per part dels entrevistats ha estat 

ajuntada, contrastada i examinada per donar resposta, com s’ha dit anteriorment, als objectius 

del treball. 

 

A continuació es presenten 4 taules que recullen els objectius del treball i les preguntes del 

qüestionari que busquen donar resposta als objectius corresponents (veure secció 2.2). 

 

Objectiu 1: Conèixer diferents maneres d’ensenyar ortografia a les aules d’Educació Primària. 

Objectiu 2: Comprovar quina funció té el mestre a l’hora d’ensenyar ortografia. 

Pregunta 1: Quina metodologia utilitzes per ensenyar ortografia als teus alumnes? 

Pregunta 3: Quins són els principals problemes amb què et trobes a l’hora d’ensenyar ortografia? 

Taula 2: Objectius del treball i preguntes que s’hi relacionen (1) 

 

Objectiu 3: Tractar com la lectura ajuda a escriure correctament. 

Objectiu 4: Veure la importància del dictat i les seves correccions per a l’aprenentatge de l’ortografia. 

Objectiu 5: Veure la influència que poden arribar a tenir les xarxes socials (WhatsApp, especialment) en 

l’ortografia dels nins. 

Pregunta 6: Creus que les següents activitats influeixen a l’hora d’aprendre a escriure bé ortogràficament? Si és 

així, de quina manera? 

a) La lectura 

b) Els dictats 

c) Les xarxes socials (WhatsApp, especialment) 

Taula 3: Objectius del treball i preguntes que s’hi relacionen (2) 
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Objectiu 6: Investigar les dificultats que tenen els alumnes relacionades amb l’ortografia. 

Pregunta 4: Quines dificultats solen tenir els alumnes a l’hora d’aprendre a escriure correctament? 

Taula 4: Objectius del treball i preguntes que s’hi relacionen (3) 

 

Objectiu 7: Comprovar la importància d’escriure correctament. Analitzar el valor que es dona a l’ortografia a 

les escoles. 

Pregunta 2: Quina importància dones  a l’ensenyament de l’ortografia? 

Pregunta 8: Creus que entre els mestres de la teva escola hi ha cura i atenció per l’ortografia? Són un bon 

exemple i reforç per als alumnes en aquest sentit? O notes que en algun cas entorpeixen la teva feina? 

Taula 5: Objectius del treball i preguntes que s’hi relacionen (4) 

 

 

5.2. Resultats de les entrevistes 

Aquest apartat serveix per analitzar les respostes donades pels entrevistats per poder establir 

una comparació entre els diversos punts de vista. La secció està dividida segons les preguntes 

realitzades als entrevistats.  

 

5.2.1. Respostes a la qüestió de la metodologia 

Pregunta 1. Quina metodologia utilitzes per ensenyar ortografia als teus alumnes? 

El primer aspecte remarcable i fonamental que cal comentar sobre aquesta qüestió és que els 

entrevistats unànimement coincideixen en el fet que no utilitzen una metodologia basada en 

l’aplicació de normes ortogràfiques durant el procés d’ensenyament-aprenentatge de 

l’ortografia. La meitat dels mestres entrevistats (MPG, MDA i JBC) esmenten el nom de 

Daniel Gabarró i el seu mètode per ensenyar ortografia basat en la memòria visual per reduir 

les faltes, punt interessant ja que el mètode presentat per aquest autor ha estat mencionat i 

explicat al llarg del marc teòric d’aquest treball (veure secció 3). Donant continuïtat a aquesta 

qüestió, un altre tema en el qual coincideixen uns quants mestres (MFT, MPG i JRB) és que 

el mètode per ensenyar ortografia a Educació Primària no és únic i que, per tant, s’ha 

d’adaptar a les característiques i preferències dels alumnes, ja que no tots tenen els mateixos 

punts forts, i a uns els pot anar bé un mètode i a uns altres un altre de diferent. En últim terme, 

tots els entrevistats comparteixen la idea que l’ortografia s’ha d’ensenyar i aprendre d’una 

manera activa, dinàmica, lliure i lúdica per augmentar la motivació dels alumnes i que la 

figura del mestre ha d’adoptar un rol d’acompanyant.  
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5.2.2. Importància de l’ensenyament de l’ortografia 

Pregunta 2. Quina importància dones a l’ensenyament de l’ortografia? 

En aquest cas, tots ells coincideixen a donar una resposta contundent: l’ensenyament de 

l’ortografia és molt important durant l’etapa d’Educació Primària. Per explicar aquestes 

respostes donen alguns motius. Dos d’ells (MPG i MDA) consideren que el fet de tenir una 

bona ortografia és la base de tot l’aprenentatge, ja que a les altres assignatures també s’ha 

d’escriure i serveix per poder expressar els pensaments per escrit. Altres tres (JRB, JBC i 

VBP) coincideixen en el fet que l’ortografia s’ha de treballar a través de l’expressió escrita, 

real, a mode de redacció i de manera transversal. Altrament, MFT i JRB, amb les seves 

respostes, posen l’ortografia en una posició fonamental durant l’Educació Primària, ja que 

pensen que s’hauria d’acabar aquesta etapa sabent escriure sense cometre errades 

ortogràfiques en la mesura del que és possible i, per tant, l’Educació Primària hauria d’estar 

basada en l’escriptura i la lectura. 

 

5.2.3. Dificultats a l’hora d’ensenyar ortografia 

Pregunta 3. Quins són els principals problemes amb què et trobes a l’hora d’ensenyar 

ortografia? 

Les respostes dels entrevistats a aquesta qüestió no són tan coincidents com en el cas de les 

preguntes anteriors, però tots ells troben alguna dificultat que és necessari comentar i 

analitzar. Es troba una coincidència de respostes entre MPG i JRB, que expliquen que un dels 

problemes que es troben és el fet de fer que els alumnes interioritzin i integrin bé per 

aprendre. Com s’ha dit, les altres respostes han estat una mica diferents: un dels principals 

problemes que es troben són la falta de coordinació dels alumnes que porta a una deficiència 

lectora que impedeix una correcta escriptura al llarg del temps, ja que no permet entendre el 

que es llegeix (MFT); la manca de memòria visual com a conseqüència d’una falta 

d’entrenament en consciència fonològica i la implicació familiar (MDA); el fet que 

l’aprenentatge de l’ortografia és una activitat poc motivadora per als alumnes (JBC) i aspectes 

com l’atenció, associació i memòria també són dificultats que es troben al moment que 

s’ensenya ortografia (VBP).  
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5.2.4. Dificultats dels alumnes per aprendre ortografia 

Pregunta 4. Quines dificultats solen tenir els alumnes a l’hora d’aprendre a escriure 

correctament?  

Com en la pregunta anterior, no es troba tanta coincidència de respostes entre els entrevistats. 

MDA i VBP coincideixen en el fet que els alumnes tenen dificultats en paraules opaques, 

paraules que tenen la lletra hac, omissió o addició de lletres, ús de les majúscules, lletres que 

sonen igual, vocals neutres o confusió de grafies. Altres dificultats que tenen els alumnes que 

es troben en les respostes dels entrevistats són la manca de coordinació que condueix a 

dificultats lectores i d’escriptura per part dels alumnes i dificultats per interioritzar l’ortografia 

(MFT); la falta de motivació dels nins per dur a terme aquest tipus d’activitats i els problemes 

que tenen els alumnes immigrants (MPG); dificultats com la dislèxia, que són individuals i 

depenen de les característiques de cada persona (JRB), i problemes de concentració i atenció, 

aspectes necessaris per aprendre ortografia a través de la memòria visual i per a la consecució 

de moltes altres activitats (JBC).  

 

5.2.5. Maneres de motivar els alumnes per treballar l’ortografia  

Pregunta 5. Tens alguna manera per motivar els alumnes a l’hora de treballar l’ortografia? 

En aquest cas es poden observar i tractar nombroses coincidències en les respostes dels 

entrevistats, que ofereixen diverses visions i maneres per aconseguir una motivació dels 

alumnes. MFT i JRB coincideixen plenament a motivar els alumnes fent que ells mateixos 

vegin els avanços que van fent en relació amb l’aprenentatge de l’ortografia i aplicar-los un 

reforçament positiu. Per altra banda, cinc dels sis entrevistats transmeten la importància de la 

part lúdica i dels jocs a l’hora de tenir als alumnes motivats per aprendre a escriure 

correctament (MPG, MDA, JRB, JBC i VBP), jocs que es basen generalment en treballar 

l’ortografia visual i, per tant, estan directament relacionats amb la memòria. Un altre matís 

mencionat per JBC i VBP és el fet de fer servir les noves tecnologies com a recurs per 

motivar els alumnes per aconseguir els objectius.  

 

5.2.6. Activitats que afecten l’ensenyament-aprenentatge de l’ortografia 

Pregunta 6. Creus que les següents activitats influeixen a l’hora d’aprendre a escriure bé 

ortogràficament? Si és així, de quina manera? 

a) La lectura 

b) Els dictats 
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c) Les xarxes socials (WhatsApp, especialment) 

La sisena pregunta feta als entrevistats ha proporcionat diversitat de respostes. Per una banda, 

hi ha hagut una resposta coincident entre els mestres entrevistats en el sentit que tots han 

indicat que les tres activitats proposades (la lectura, els dictats i les xarxes socials) influeixen 

en l’ortografia. Per una altra banda, pel que fa a la manera com hi influeixen, hi ha hagut 

respostes diferents. Quant a la lectura, tots coincideixen a dir que és importantíssima i que 

ajuda a millorar l’escriptura ortogràfica. D’aquesta manera, s’aporten diferents arguments per 

explicar-ne la importància: la lectura és un mirall per poder saber com s’escriu una paraula 

(MFT); a més lectura, millor escriptura (MFT i MPG); la lectura ajuda, és clar, però sempre i 

quan no es tinguin dificultats per llegir (MDA) i la lectura és fonamental perquè serveix de 

gran ajuda si es treballa utilitzant la memòria visual a l’hora d’aprendre ortografia (JRB, JBC 

i VBP). Pel que fa als dictats, hi ha una varietat de respostes quant als beneficis que poden 

aportar els dictats en l’aprenentatge de l’ortografia. Es considera que són una eina adequada 

com a recurs d’aprenentatge per veure els progressos dels alumnes, però no com a mètode de 

recompte de faltes i avaluació (MFT i MPG). Les respostes dels altres mestres són afirmatives 

per diferents motius: per memoritzar paraules ben escrites i treballar la memòria visual (MDA 

i JRB), per treballar aspectes ortogràfics específics (JBC) i sempre i quan es comprengui el 

sentit del text que s’utilitzi com a dictat (VBP). La darrera proposta són les xarxes socials. A 

les respostes es veu reflectit, per una banda (MFT, MPG i JRB), que les xarxes socials no són 

un problema si són utilitzades com a eina per practicar l’escriptura i si s’utilitzen amb 

consciència. Per altra banda, JBC i VBP troben que aquestes no són un bon model pel que fa a 

l’escriptura i no ajuden a escriure correctament als nins.  

 

5.2.7. Canvis en l’ensenyament-aprenentatge de l’ortografia 

Pregunta 7. Creus que hi ha hagut o has viscut molts de canvis o algun canvi en la manera 

d’ensenyar i aprendre ortografia al llarg dels anys? Si és així, quins? 

Aquí les respostes dels mestres han estat afirmatives. Aquestes es poden resumir en el fet que 

abans es treballava més amb un mètode tradicional basat en normes ortogràfiques i activitats 

dirigides com ara dictats en els quals el professor tenia el rol de transmissor d’informació. El 

pas dels anys ha dut a canvis en aquest procés i actualment es troba una metodologia més 

activa, basada en activitats lúdiques, moltes vegades sense llibres, escriptura lliure, fer molt 

d’èmfasi en la memòria visual i donar importància al fet de tenir il·lusió per aprendre i passar 

gust fent-ho.  
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5.2.8. Cura i atenció per l’ortografia a les escoles 

Pregunta 8. Creus que entre els mestres de la teva escola hi ha cura i atenció per l’ortografia? 

Són un bon exemple i reforç per als alumnes en aquest sentit? O notes que en algun cas 

entorpeixen la teva feina? 

En darrer lloc, es mostra, per part dels entrevistats, que a les escoles hi ha cura i atenció per 

l’ortografia i que els mestres serveixen com a model per als alumnes en aquest aspecte. 

Sempre hi pot haver alguna excepció, ja sigui perquè a vegades hi pot haver algun mestre que 

no té l’ortografia com a punt més fort i comet alguns errors o perquè no tothom ha seguit 

l’evolució de les normes ortogràfiques i no s’hi han adaptat adequadament. 
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6. CONCLUSIONS 

Per concloure aquest treball, tal i com s’ha dit anteriorment, s’intenta donar resposta als 

objectius plantejats a l’inici. Per tant, recordem els objectius: conèixer diferents maneres 

d’ensenyar ortografia a les aules d’Educació Primària; comprovar quina funció té el mestre a 

l’hora d’ensenyar ortografia; tractar com la lectura ajuda a escriure correctament; veure la 

importància del dictat i les seves correccions per a l’aprenentatge de l’ortografia; veure la 

influència que poden arribar a tenir les xarxes socials en l’ortografia dels nins; investigar les 

dificultats que tenen els alumnes relacionades amb l’ortografia; comprovar la importància 

d’escriure correctament i analitzar el valor que es dona a l’ortografia a les escoles.  

 

Com s’ha vist al marc teòric, s’ha mostrat que existeixen diversos mètodes per ensenyar 

ortografia que s’han utilitzat al llarg dels anys a les aules d’Educació Primària: el mètode 

tradicional, el socio-constructivista, el comunicatiu i funcional i, per acabar, el mètode de 

Daniel Gabarró i Conxita Puigarnau que rep el nom de “bona ortografia sense esforç amb 

PNL”. Per tant, quant a la metodologia, els entrevistats en aquest treball coincideixen en el fet 

que s’ha de superar ja la utilització del mètode tradicional per ensenyar ortografia i la majoria 

d’ells aposten pel mètode de Gabarró i Puigarnau, basat en la memòria visual amb l’objectiu 

de reduir les faltes d’ortografia. De la mateixa manera pensen que la manera d’ensenyar 

ortografia ha d’adaptar-se a les necessitats dels alumnes.  

 

Un altre aspecte interessant que s’ha volgut investigar al treball ha estat la funció del mestre 

quan ensenya ortografia. La figura del mestre també ha evolucionat al llarg dels anys, passant 

de ser simplement un transmissor d’informació a adoptar una mica el rol d’acompanyant del 

procés d’ensenyament-aprenentatge de cada alumne. Així com han indicat els experts, 

l’ensenyament de l’ortografia a dia d’avui no es basa en la simple transmissió i posterior 

aplicació de normes ortogràfiques de manera mecànica, sinó que el que fa el mestre és ajudar 

els alumnes donant-los les eines i els mitjans necessaris per tal que ells puguin adquirir 

l’ortografia de manera més autònoma. L’alumne és el protagonista absolut del seu procés 

d’aprenentatge i el mestre té un rol de guia i acompanyant.  

 

S’ha plantejat de quina manera influeixen la lectura, els dictats i les xarxes socials a l’hora 

d’ensenyar i aprendre ortografia. Pel que fa a la lectura, aquesta és una activitat relacionada de 

manera positiva amb l’aprenentatge de l’ortografia. Quan es realitza una lectura activa i eficaç 
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es veuen paraules escrites correctament que queden gravades al cervell de la persona que 

llegeix. Aquí, doncs, apareix la memòria visual de què parlen Gabarró i Puigarnau en el seu 

mètode per aprendre ortografia. Aquesta memòria visual fa que després, a l’hora d’escriure la 

paraula, aquesta s’escrigui de la manera que s’ha vist quan es llegia, sense necessitat d’haver 

de pensar en  normes ortogràfiques, sinó que la paraula està completament integrada i s’escriu 

bé de manera inconscient.  

 

Quant als dictats, es té una altra visió. La majoria de vegades s’han utilitzat com una manera 

d’avaluar els alumnes fent un recompte de faltes i posant una nota basada en el recompte 

d’errades ortogràfiques presents en el dictat. Això ha canviat; es considera que els dictats 

poden ser una eina útil si es preparen prèviament i, per tant, els alumnes tenen l’oportunitat 

d’escriure el dictat intentant recordar com estaven escrites les paraules quan preparaven el 

dictat. Per tant, s’observa que torna a aparèixer el concepte de memòria visual.  

 

Les xarxes socials també han estat directament relacionades amb l’aprenentatge de 

l’ortografia. Aquesta vegada les opinions són molt variades per part dels experts. Generalment 

es considera que les xarxes socials no són un bon exemple per aprendre a escriure 

correctament, ja que se sol escriure de manera abreviada i sense tenir cura per l’ortografia. 

Ara bé, també es creu que sempre que es tingui una consciència de com s’escriu realment una 

paraula, aquestes no tenen perquè ser un problema per aprendre a escriure correctament 

l’ortografia.  

 

Les dificultats dels alumnes per aprendre l’ortografia són un altre punt a tenir en compte. En 

la majoria dels casos aquestes dificultats s’accentuen en paraules dificultoses d’escriure, que 

són les que tenen grafies que poden generar confusió, com per exemple la lletra hac o les 

vocals neutres. D’altra banda, també hi ha dificultats de caràcter individual com ara el fet de 

procedir d’un altre país, dificultats o problemes com la dislèxia o, simplement, manca 

d’atenció i concentració quan es realitza una determinada activitat.  

 

Finalment, donar importància a l’ensenyament de l’ortografia a l’etapa d’Educació Primària i 

tenir-ne cura a les escoles són dos aspectes clau per a la correcta integració de l’ortografia en 

els alumnes. La totalitat dels mestres consideren que és importantíssim l’ensenyament de 

l’ortografia durant aquesta etapa fins al punt de creure que és la base de tot l’aprenentatge. A 

més, de cada vegada es té més cura a les escoles per l’ortografia i els mestres i integrants dels 
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equips directius escolars són conscients que han de servir d’exemple ortogràfic per als 

alumnes.  

 

Resumint, aquest treball de fi de grau ha estat un procés d’investigació de les propostes que 

s’havien plantejat a l’inici per al qual s’ha tingut l’ocasió de parlar amb una sèrie d’experts 

sobre el tema que han permès donar resposta als objectius prèviament plantejats. L’ortografia 

és un tema molt important dins el context escolar i bàsic per seguir creixent en aquest àmbit, 

sempre present en el dia a dia d’una persona. Per tant, tots els aspectes tractats en el treball es 

poden tenir en compte amb l’objectiu que l’aprenentatge de l’ortografia a les aules d’Educació 

Primària sigui el més efectiu i significatiu possible.  
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8. ANNEXOS 

8.1. Transcripció de les entrevistes 

Entrevista 1 

 

- Nom (inicials): MFT. 

- Anys que fa que ets mestre/a: 29 anys. 

- Centre/s en què treballes i has treballat: Col·legi Sant Vicenç de Paul de Manacor, 

una escola al Pont d’Inca, CEIP Cas Saboners de Magaluf, CEIP Jaume Fornaris i 

Taltavull de Son Servera, CEIP Es Canyar de Manacor, CEIP Tresorer Cladera de 

Capdepera i CEIP Mitjà de Mar de Porto Cristo.  

 

1. Quina metodologia utilitzes per ensenyar ortografia als teus alumnes? 

Pel que fa a la metodologia que utilitzo per ensenyar l’ortografia, els nins fan escriptura 

totalment lliure, només els proposo alguna norma ortogràfica quan ells ho demanen o quan 

realment veig que estan preparats per entendre-la i els ho faig sempre com una proposta i 

basant-me en les seves preferències. Aquest any estic amb nins de tercer i quart.  

 

2. Quina importància dones a l’ensenyament de l’ortografia? 

Crec que quan els nins acaben l’Educació Primària sí que haurien de ser capaços d’escriure 

correctament sense faltes però no sempre és possible. No tots tenen les mateixes capacitats ni 

les mateixes facilitats, tant per tenir accés a llibres i a les ajudes que els puguin donar els 

pares o la facilitat per aprendre, així com també considero que llegir és molt important i no 

tots tenen la mateixa facilitat i molt manco per interioritzar unes normes que són bastant 

complexes, sobretot en el cas del català, que és molt difícil.  

 

3. Quins són els principals problemes amb què et trobes a l’hora d’ensenyar 

ortografia? 

Doncs, al llarg dels anys el que he pogut veure és que si els nins tenen una bona coordinació, 

tenen molta més facilitat per aprendre a llegir i, com a conseqüència, quant més llegeixen, 

escriuen molt millor. Quasi sempre aquests nins que els costa llegir els fa molta peresa perquè 

no ho troben divertit i no entenen res perquè quan vas llegint estan molt concentrats en 

descodificar signes que pràcticament no tenen cap significat per ells. Quan acaben de llegir i 

els demanes què han entès, no han entès pràcticament res perquè els és complicat veure com 

s’escriu una paraula. En canvi, aquells nins que tenen una major velocitat lectora, quan 
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llegeixen, la seva visió abasta un camp molt més ampli i sí que son capaços d’anar fixant-se 

més en el que veuen, com estan escrites les paraules i solen interioritzar molt millor com 

s’escriuen i, com a conseqüència, són nins i nines que fan moltes menys faltes que els altres. 

 

4. Quines dificultats solen tenir els alumnes a l’hora d’aprendre a escriure 

correctament? 

Quan em demanes quines dificultats solen tenir els alumnes a l’hora d’aprendre a escriure 

correctament, doncs la dificultat que jo considero que tenen més gran és la coordinació. A 

major coordinació, més bona velocitat lectora tenen. Quan jo em trobo infants als que els 

costa molt llegir o escriure, el primer que faig amb ells sol ser proposar-los exercicis de 

coordinació a nivell general (cames, braços, laterals...). O sigui, tant una lateralitat d’una 

banda com creuada. Després, quan solen coordinar i van millorant això, ja ens centrem en les 

coordinacions òculo-manuals, a la vegada que treballem lectura i memòria visual. Clar, això 

els fa anar agafant confiança perquè veuen que van millorant la seva velocitat, van millorant 

la seva comprensió i així és molt més fàcil per ells. Si nosaltres ens empernem en que 

aprenguin normes ortogràfiques una a una, sí que és cert que sempre hi ha nins que les 

aprenen però, normalment, quan han treballat una norma ortogràfica, que tu els has proposat 

una sèrie d’exercicis concrets sobre aquella norma i veus que van fent exercicis i ho fan molt 

bé, després sense més ni manco els dius que t’escriguin qualsevol cosa i el que passa és que 

veus que el que havíem fet en els exercicis d’abans i ho havíem fet molt bé, després pareix 

que al cap de cinc minuts se’ls ha oblidat. I tu et sorprens perquè fa molt poc ho estaven 

escrivint bé i estaven fent els exercicis bé. Això és perquè no ho han interioritzat i no els ha 

servit de res. Alguna cosa deu fallar.  

 

5. Tens alguna manera per motivar els alumnes a l’hora de treballar l’ortografia? 

Pel que fa a si tinc alguna manera per motivar els alumnes a l’hora de treballar amb 

l’ortografia, jo trobo que el millor és que ells se n’adonin dels avanços que van fent. Veure 

que ara fan les coses i són capaços d’escriure un parell de paraules, ara escriuen un parell de 

frases o fan un text molt més ben fet que els que feien abans i que utilitzen més bé els nexes, 

no fan tantes faltes i, quan ells se n’adonen d’això, doncs per ells és molt més fàcil i estan 

molt contents i estan motivats. Ara, si tu els dius que una cosa no està ben feta, doncs el que 

fas és tirar-los la moral pel terra. No se’ls ha de dir mai que no han fet les coses bé. En tot cas 

se’ls ha de donar eines per a que puguin millorar i animar-los a que ho facin. Sempre un 
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reforçament positiu és molt més bo que un “això no està bé” o “això ho has de millorar”. Ells 

han d’estar satisfets amb el que fan. 

 

6. Creus que les següents activitats influeixen a l’hora d’aprendre a escriure bé 

ortogràficament? Si és així, de quina manera? 

Respecte a si crec que hi ha una sèrie d’activitats que ajuden o influeixen a l’hora d’aprendre 

a escriure i a aprendre les regles ortogràfiques, de totes les que em poses (lectura, dictats i 

xarxes socials), jo sens dubte em quedo amb la lectura. Penso que abans de fer uns bons 

escriptors hem de crear uns bons lectors. 

a) La lectura: la lectura és el mirall on ells veuen com s’han d’escriure les paraules i 

quant més llegeixen, com he dit abans, doncs molt millor escriuen. Molt poques 

vegades m’he trobat amb nins o amb nines que llegeixin molt i escriguin malament. 

Llegir molt no vol dir llegir molt aviat, és llegir bé; o sigui, tenir una lectura de 

qualitat. 

b) Els dictats: pel que fa als dictats, crec que han de ser una eina per veure els 

progressos que han fet. Si tu ara fas un dictat per veure com els nins escriuen, doncs 

ha de ser per guardar-lo i al cap d’un temps tornar fer aquell mateix dictat i veure amb 

què han millorat. Normalment sempre han millorat amb qualque cosa. Si veiem que 

algun nin no ha millorat en res és que hi ha alguna cosa que no està funcionant. Clar, 

el fet que ells vegin que han millorat, doncs això els provoca una satisfacció i ganes de 

millorar. Fer un dictat per comptar faltes, com ens feien a nosaltres o a mi almanco 

quan anava a escola, doncs no serveix de res considero, perquè, de fet, també ho he fet 

i m’he trobat que quan els subratlles tal vegada una paraula i els dius que la tornin 

escriure i fixa’t, escriu-la correctament, tornen a repetir la mateixa falta que feien 

perquè ho tenen interioritzat d’aquella manera. O sigui que de poc ens serveix tornar-li 

fer repetir i que ho torni escriure malament. És a dir, no li veig un sentit. 

c) Les xarxes socials (WhatsApp, especialment): pel que fa a les xarxes socials i el 

WhatsApp, doncs abans, quan varen començar els “WhatsApps” era terrorífic perquè 

quasi eren jeroglífics perquè la gent escrivia d’una manera espantosa. Però bé, poc a 

poc s’ha anat normalitzant i de cada vegada la gent, o almanco la gent amb que jo em 

relaciono, doncs escriuen bastant correctes i considero que amb els nins, les xarxes 

socials i el WhatsApp i això haurien de ser una eina per practicar l’escriptura. S’ha de 

convidar als nins a utilitzar-les correctament i que no escriguin abreviant ni res d’això 

perquè estam agafant molta velocitat i no hi ha cap problema per això.  
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7. Creus que hi ha hagut o has viscut molts de canvis o algun canvi en la manera 

d’ensenyar i aprendre ortografia al llarg dels anys? Si és així, quins? 

Si he viscut molts de canvis al llarg de la meva vida, doncs, com veus, sí. Fa bastants anys 

que faig feina i sí, n’he viscut un grapadet de canvis. Però bé, el fet de complir anys et fa 

evolucionar, et fa aprendre dels teus errors i, a més a més, el que t’ajuda és anar aprenent dels 

altres. Jo al principi anava ensenyant, tenia llibres, totes les escoles funcionaven amb llibres i 

anàvem seguint la norma ortogràfica. Tema 1 i dèiem la norma ortogràfica que hi havia al 

tema 1; tema 2, la norma ortogràfica que hi havia al tema 2, els exercicis pertinents i, al final, 

el seu dictat corresponent. Però al llarg dels anys he vist que no. Això, doncs no donava gaire 

resultat. Però què vaig fer? Poc a poc, amb el temps desprès vàrem anar llevant els llibres, els 

nins anaven fent una escriptura més lliure, anaves continuant introduint normes ortogràfiques 

i tal. Fins que a un moment donat vaig donar amb un mètode on no predominava la norma 

ortogràfica, sinó que el que feia era treballar la memòria visual. Es treballava molt el que es 

deia lectura eficaç i no partia de paraules ni de lletres, sinó que partia d’imatges amb 

simbologies i aprendre recordant diferents aliments com estaven situats (si estaven a la dreta 

de, a l’esquerra de, al davant, al darrera...) i això anar aplicant-ho després al que eren les 

paraules quan llegien o quan copiaven. Jo, més que el dictat, considero que és molt important 

el copiar, copiar bé. I, a partir d’aquí, doncs he vist que aplicant aquest mètode es reduïen 

moltíssim les faltes ortogràfiques. Evidentment, hi ha una sèrie de normes ortogràfiques com 

pugui ser l’accentuació que s’han d’aprendre sí o sí; que només amb el fet de veure ells se 

n’arriben a adonar que hi ha paraules que duen accent i memoritzen els accents, però clar, no 

saben si són greus, si són aguts, etc. I això sí que s’ha d’explicar una miqueta. Però els hi és 

molt més fàcil quan els dones quatre pistes. 

 

8. Creus que entre els mestres de la teva escola hi ha cura i atenció per l’ortografia? 

Són un bon exemple i reforç per als alumnes en aquest sentit? O notes que en algun 

cas entorpeixen la teva feina? 

Considero que per a tots els mestres sí que és molt important l’ortografia però jo tinc la sort 

de poder comptar amb uns companys de feina que ens solem ajudar molt entre nosaltres i, a 

més a més, dins el meu equip educatiu tinc un escriptor que fa traducció de llibres i és molt 

exagerat amb això de les faltes i les normes i quan veu que fem alguna falta doncs ens 

corregeix, amb afecte. Ens va molt bé tenir una persona així dins l’equip.  
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Entrevista 2 

- Nom (inicials): MPG. 

- Anys que fa que ets mestre/a: 24 anys. 

- Centre/s en què treballes i has treballat: he treballat 2 anys al CEIP Na Penyal de 

Cala Millor, 21 anys al CEIP Jaume Vidal i Alcover de Manacor i ara aquest darrer 

any estic al CEIP Sa Torre de Manacor. 

 

1. Quina metodologia utilitzes per ensenyar ortografia als teus alumnes? 

Primer de tot dir que jo sempre he estat a infantil, primer o segon cicle, mai he estat al tercer 

cicle, per tant les meves respostes estan enfocades en aquestes etapes educatives en les quals 

jo he treballat i també après. Jo diria que el mètode ortogràfic mai no és pur, o sigui no 

utilitzes només un, sinó que al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge i depenent de 

l’edat i les característiques de l’alumnat es poden interrelacionar els diferents mètodes, encara 

que tu pot ser creguis més en un o un altre. En la primera etapa d’Educació Primària que és on 

estic en aquests moments, jo utilitzo més el mètode inductiu, on treballem l’escriptura de 

paraules i/o frases sense anomenar cap regla ortogràfica però si dient l’escriptura correcta de 

les paraules. A l’hora d’escriure paraules, nosaltres utilitzem les lletres de fusta o altres lletres, 

i confegeixen la paraula primer amb material i després ho passen en el paper quan ha estat 

revisat i/o corregit, d’aquesta manera ens assegurem que incorporen la paraula ben escrita en 

la ment (vendria a ser el treball del mètode que utilitza Daniel Gabarró una mica adaptat a  

l’inici de l’escriptura). També anem corregint certes paraules de manera gradual, ja que 

trobem que en l’inici de l’escriptura no pots corregir totes les paraules als infants, ja que 

podríem crear una manca d’autoestima i aversió envers l’escriptura. Crec que és molt 

important la figura del mestre per fer un bon acompanyament en aquest sentit, de manera que 

s’ha de trobar un equilibri entre no corregir res i corregir-ho tot.  Des del meu punt de vista, 

segons les característiques de l’alumne en concret que tens, saps si li pots explicar si una 

paraula acaba amb “a” o amb “e” (masculí o femení), o amb “es” (plurals). Sempre hi ha 

infants que capten les regles i a poc a poc les van incorporant i sinó ja les han sentides i quan 

madurativament estiguin preparats la utilitzaran. Actualment la nostra escola està fent una 

formació on estam estudiant la possibilitat d’incorporar la gramàtica Montessori, i tenim en 

ment treballar el mètode de Daniel Gabarró quan tinguem el segon cicle. Som una escola que 

era només d’infantil i ara s’amplia a primària, actualment només tenim primer i segon de 

primària. 
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2. Quina importància dones a l’ensenyament de l’ortografia? 

Jo li dono molta importància, però també soc conscient que és un aspecte complicat. A mi me 

va costar molt aprendre certes regles i encara ara n’hi ha moltes que ni les sé. Des del meu 

punt de vista memoritzar-les sense sentit no serveix, és molt important en aprendre qualsevol 

norma que sigui un aprenentatge amb sentit. 

Per jo, l’escriptura és un aspecte molt important, i escriure bé també. A més s’ha de tenir en 

compte que l’escriptura és la base de qualsevol altra àrea o àmbit, per tot s’escriu. 

 

3. Quins són els principals problemes amb què et trobes a l’hora d’ensenyar 

ortografia? 

A vegades no saps com explicar bé una norma perquè l’entenguin i la vegin. L’infant pot 

memoritzar-la però si realment no la veu i l’integra bé no li servirà de massa. 

També crec que per ensenyar ortografia hi has d’anar d’una manera més lenta i treballar d’una 

manera més llarga en el temps per anar incorporant-la bé. Penso que el fet de cada dia donar 

una norma ortogràfica no ajuda gens a un aprenentatge eficaç. Més val poc i bé, ben 

incorporat, interioritzat, que no molt i malament. Ho veig, per tant, més un problema de 

seqüenciació i metodologia en les escoles. 

 

4. Quines dificultats solen tenir els alumnes a l’hora d’aprendre a escriure 

correctament? 

Jo diria que les principals dificultats que es troben els alumnes a l’hora d’escriure és la manca 

de motivació. Jo trobo que el procés d’escriptura ha de ser un aspecte atractiu, motivant, 

l’infant ha de tenir ganes d’escriure i expressar-se per escrit. Si un infant en té ganes i està 

motivat tot és més fàcil. 

Els alumnes a vegades tenen dificultats per escriure bé perquè tenen dificultats d’atenció, de 

memòria, de comprensió, de retenció, consciència fonològica, de motivació... 

Per suposat la immigració és una dificultat que s’ha de tenir en compte, els alumnes han 

d’aprendre una nova llengua, el que suposa vocabulari, gramàtica, grafia, expressions, 

fonètica, ortografia… molt diferent de la seva llengua i això els dificulta l’aprenentatge de la 

nova llengua. 

 

5. Tens alguna manera per motivar els alumnes a l’hora de treballar l’ortografia? 

En edats primerenques a mi me funciona molt bé per treballar l’ortografia, parlar de “lletres 

polissones”, “lletres loquetes”... perquè d’aquesta manera van incorporant les regles pensant 
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amb aquestes expressions. La part lúdica en el procés d’ensenyament -aprenentatge és el que 

em funciona més.  

També sol ser interessant demanar a ells mateixos que expliquin si recorden com era que 

aquella paraula s’escrivia d’una manera o una altra. D’aquesta manera, en lloc d’expressar tu 

la norma, fas fer un treball de memòria, creant el repte de recordar una norma ortogràfica 

explicada. 

 

6. Creus que les següents activitats influeixen a l’hora d’aprendre a escriure bé 

ortogràficament? Si és així, de quina manera? 

a) La lectura: jo penso que la lectura és un dels aspectes més importants, de fet 

m’atreveixo a dir que un infant que llegeix molt fa menys faltes que un que no llegeix. 

Aquí per mi hi ha la part motivacional que parlava, si un infant està motivat té molt 

guanyat. 

b) Els dictats: els dictat tinc els meus dubtes. Així com no sé si realment fent dictats 

estigui demostrat que els infants escriuen millor i sense faltes d’ortografia, jo diria que 

pot ser una bona eina utilitzada amb seny, com a recurs d’aprenentatge i no com a 

recurs d’avaluació o competició. Els dictats, en aquests moments, estan una mica al 

marge, com si haguessin passat de moda i fossin una eina dolenta. Jo tinc els meus 

dubtes, sempre he pensat que depèn de com s’utilitzin. 

c) Les xarxes socials (WhatsApp, especialment): la veritat que no entenc massa bé el 

per què aquesta moda d’escriure malament en les xarxes, més concretament en el 

WhatsApp. Crec que no ajuda massa a que els alumnes després escriguin bé, però 

també som conscient que a vegades la utilització d’abreviatures o paraules que no 

existeixen per altres és una manera més de comunicació que fem els humans i ens 

entenem. Sempre i quan els alumnes sàpiguen com s’escriu i en siguin conscients no 

em preocupa. El problema és si ho escriu sense consciència que s’hi pot quedar 

retingut i incorporat malament al cervell i després jugar-li males passades quan vulgui 

fer un escrit de manera formal.  

 

7. Creus que hi ha hagut o has viscut molts de canvis o algun canvi en la manera 

d’ensenyar i aprendre ortografia al llarg dels anys? Si és així, quins? 

Al llarg de la meva trajectòria com a mestra, he passat per diferents etapes, també 

relacionades amb les modes i diferents teories que van sorgint al llarg del temps. Jo record 

haver passat una temporada on cada setmana es treballava un dictat, després va passar de 
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moda i es van deixar de fer. Actualment es torna  a parlar de la importància dels dictats, com 

totes les modes que van i vénen. Per tant segueixo pensant que sempre el millor és no abusar 

d’una cosa i fer-la amb consciència i sobretot amb sentit. 

El problema que veig en tot jo, no només en l’ortografia, sinó en l’educació en general, és que 

es fan les coses per fer, perquè s’ha d’aprendre, per mecànica pura, sense gust, sense sentit, i 

el realment important és passar gust de l’aprenentatge, de ser conscients i amb una pedagogia 

lenta. A vegades tinc la sensació que s’ha volgut fer massa i s’ha atabalat a l’infant o l’hem 

dut a perdre la il·lusió per l’aprenentatge i els estudis. 

 

8. Creus que entre els mestres de la teva escola hi ha cura i atenció per l’ortografia? 

Són un bon exemple i reforç per als alumnes en aquest sentit? O notes que en algun 

cas entorpeixen la teva feina? 

És cert que alguns mestres a l’hora d’escriure poden o podem realitzar errors, sigui el motiu 

que sigui, però jo crec que depenen de la consciència de cada un/a, de les ganes d’aprendre i 

millorar, del caràcter, manera de ser... el que s’ha de fer és tenir molta cura a l’hora d’escriure, 

assegurar-te d’haver-ho fet bé… 

Cal tenir en compte que els mestres no ho sabem tot, no som filòlegs, matemàtics, físics, 

químics, biòlegs... i per tant no tenim els coneixements que ells tenen. No podem ser bons en 

totes les àrees, sempre n’hi ha que domines més unes que altres i el que s’ha de fer en una 

escola és aprofitar aquesta varietat de mestres i aprendre de les virtuts de cada un, que és el 

mateix el que hauríem de tenir en compte amb els alumnes (intel·ligències múltiples). Per 

tant, vull dir que no crec que hi hagi cap mestre/a dins les escoles que escrigui malament o 

amb errors ortogràfics perquè sí, perquè no tingui cura o perquè no tingui atenció, simplement 

perquè no és la seva intel·ligència forta. 

Amb tot això no vull dir que s’hagin de permetre els errors ortogràfics en una escola, ni molt 

menys, a mi me fa mal veure un escrit o document amb errors ortogràfics! Una escola ha 

d’entregar o realitzar els fulls i documents ben redactats i sense faltes. Pot ser es podria evitar 

si es supervisés per la persona que dominés més aquest aspecte.  

Els mestres hem de tenir una bona actitud, seguir aprenent cada dia i tenir ganes d'avançar 

amb alegria, constància i perseverança. 

 

Entrevista 3 

- Nom (inicials): MDA. 

- Anys que fa que ets mestre/a: 19 anys. 
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- Centre/s en què treballes i has treballat: CEIP Mitjà de Mar de Porto Cristo, 

Col·legi Sant Bonaventura de Llucmajor i CEIP Jaume Vidal i Alcover de Manacor.  

 

1. Quina metodologia utilitzes per ensenyar ortografia als teus alumnes? 

Nosaltres fem memòria visual, única i exclusivament. És a dir, fem totes les paraules que són 

més corrents a escriure, aprendre-les de memòria visual com si fossin un dibuix per tal que 

cada vegada que l’escrius ja l’escrius bé. Exceptuant algunes normes ortogràfiques, una de les 

quals és l’accentuació, perquè l’accentuació és consciència fonològica bàsicament i va bé 

treballar la norma però per treballar la norma ortogràfica de l’accentuació fem també molta 

feina a nivell motor per entendre el que és la síl·laba tònica, la síl·laba àtona i després ja fan 

exercicis de repetició amb una graella. És a dir, per fer l’accentuació, una vegada han entès 

què és la síl·laba tònica i comptant síl·labes tòniques introduïm les normes d’accentuació; 

agudes, planes i esdrúixoles i com s’accentua cada una i després tenen una graella on tenen 

paraules sense accentuar i ells han de fer la separació de síl·labes, identificar la síl·laba tònica, 

dir si la paraula és aguda, plana o esdrúixola, decidir segons les normes si duu accent o no, si 

l’accent és obert o tancat i, finalment, tornen escriure la paraula, accentuada o no, 

correctament. Això, una vegada s’ha entès, s’ha practicat i s’ha fet manipulativament i també 

s’ha fet a la graella dins l’escola, tenen una paraula per accentuar cada dia durant un mínim de 

21 dies, que són els dies que la memòria necessita, segons els estudis neurològics fets fins ara, 

per fixar un nou aprenentatge procedimental. És a dir, si és un procés s’ha de repetir 21 

vegades per tenir-lo fixat i que sigui automàtic i que sigui un hàbit. Per tant, nosaltres els fem 

una graella amb paraules i no fan totes les paraules el mateix dia perquè no serviria de res 

perquè a la tercera paraula el cervell ja ha desconnectat; sinó que fan una paraula cada dia i 

repeteixen la tècnica diàriament. Si no ho fan cada dia tampoc passa res perquè, de fet, les 

repeticions són ara mateix, al cap d’una hora, al cap d’un dia, al cap de tres dies, al cap d’una 

setmana, al cap de 15 dies i així tens els 21 dies complets. Bastarien quatre o cinc repeticions 

però nosaltres ho fem diàriament perquè com que són petits vagin fent les repeticions i ens 

assegurem que hi hagi un mínim de repeticions. I ara vaig a la memòria visual. La majoria de 

la resta de normes ortogràfiques no serveixen de gaire, especialment amb el que són els 

idiomes opacs o semiopacs. Anglès seria totalment opac, català és semiopac; castellà és 

transparent. Què vol dir això? Que el so, la majoria de vegades es correspon a la grafia. En 

català no passa això, és semiopac. Moltes vegades el so no es correspon a la grafia. Per tant, 

fer normes ortogràfiques que et parlen de sons no serveixen de res, perquè tanmateix no ho 

relaciones amb la grafia que toca perquè està ple d’excepcions. Què fem, idò? Memoritzar 
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paraules ben escrites i ens oblidem de la norma ortogràfica. Tenim una editorial; bé, les 

paraules que va publicar una editorial, l’editorial “Boira”.  

Seguim amb aquest autor, Daniel Gabarró i és això, de l’editorial “Boira”, Bona ortografia 

sense esforç amb PNL. A vegades hem tingut els quadernets, enguany no els tenim. La tècnica 

consisteix en anar introduint aquestes paraules. Tenen tres sobres, un vermell, un groc i un 

verd, com el semàfor. Comencen posant les paraules que no han estudiat mai dins el sobre 

vermell i a mesura que fem proves i els nins van vent que hi ha paraules amb que ja no fan 

faltes d’ortografia, aquestes passen al sobre groc. Si una segona o una tercera vegada de fer un 

dictat o de fer una redacció aquella paraula segueix sense tenir faltes d’ortografia, passa al 

sobre verd. Això vol dir que ja no l’ha d’estudiar mai més, a no ser que un dia torni a fer una 

falta en aquella paraula; per tant, aquella paraula tornaria passar al sobre vermell i tornaria ser 

una paraula a estudiar. Com s’estudia? Les paraules que estan al sobre vermell s’estudien cada 

dia durant un període de 7 dies. Durant 10 minuts repeteixen aquelles paraules cada dia a casa 

seva amb una tècnica que nosaltres els ensenyem. Una vegada passen al sobre groc, ja només 

ho han de repassar abans de l’examen, del dictat o de la redacció, de tal manera que també 

complim amb les repeticions de 21 dies i la manera d’estudiar-les és que escriuen aquesta 

paraula a un paperet que és de la grandària del sobre, que hi caben d’una en una les paraules i 

estan cada una al seu fullet. A la part de davant posen la paraula amb la lletra difícil (si és un 

accent, si és una “e” o una “a” àtones, una hac, una ve baixa, una ela geminada...). Aquesta 

lletra difícil l’escrius d’un color diferent a la resta de lletres i després tens una sèrie de 

preguntes a fer; per exemple: escriure la paraula a l’esquena d’un company i el company ha 

de dir quines lletres i quina paraula has escrit, t’escrius la paraula al braç amb el dit i sense 

que hi hagi un bolígraf perquè la qüestió és que facin memòria visual i que no la vegin escrita, 

sinó que l’hagin de memoritzar i després comproves si l’has escrita bé al paper; després, 

imagines que tens una pissarra imaginària i veus la paraula escrita i han de dir quina és la 

lletra que està d’un altre color, quina lletra és la que va després de la que és d’un altre color, 

quina és la tercera lletra, quina és la primera lletra, quina és la darrera, etc. Lletreja la paraula 

de darrera cap endavant, tot això imaginant sempre la paraula com si la tinguessin dibuixada a 

una pissarra o a un full imaginari. Mai hem de pensar en el so de les lletres, sinó en el dibuix 

de la paraula completa.  

 

2. Quina importància dones a l’ensenyament de l’ortografia? 

Bé, jo li dono molta importància a l’ensenyament de l’ortografia com has vist, de fet és una 

rutina que fem tres vegades a la setmana dins classe i no ens la botem mai perquè l’escriptura 
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és la base de tot aprenentatge i si un no escriu bé no pot expressar els seus pensaments per 

escrit. A part d’això, a Secundària, com que també li donen molta importància, és un handicap 

moltes vegades a l’hora de fer un examen escrit perquè com que et lleven punts per ortografia, 

hi ha gent que realment li estressa molt no poder treure mai la nota que es mereix per culpa de 

l’ortografia. I nosaltres li donem molta importància perquè vagin més relaxats o al manco 

vagin amb una tècnica que els permeti anar superant les seves dificultats quan siguin més 

grandets.  

 

3. Quins són els principals problemes amb què et trobes a l’hora d’ensenyar 

ortografia? 

El principal problema que em trobo és aquest de que els nins i les nines no estiguin ben 

entrenats en memòria visual i consciència fonològica. Una altra cosa que no t’he dit és que 

nosaltres no fem consciència fonològica perquè es suposa que és una feina que s’ha fet durant 

els primers anys de primària, que és quan el cervell està preparat per fer aquesta feina i, de fet, 

és una feina prèvia a la memòria visual i, la memòria visual, de fet, no es pot fer més prest 

que a cinquè perquè el cervell tampoc està preparat per fer-la. Per tant, si els nins no vénen 

amb una bona psicomotricitat, amb un bon esquema corporal, amb una lateralitat ben 

definida, amb una consciència fonològica; la memòria visual depèn de totes aquestes 

habilitats prèvies que es fan a infantil i es fan al primer cicle i, si no s’han desenvolupat bé pel 

motiu que sigui (no dono la culpa a les mestres, sinó perquè el nin a casa seva tot el dia està 

davant una pantalla, perquè els nins avui en dia ja no van en bicicleta, etc), això impedeix que 

aquesta tècnica sigui realment efectiva. I un altre dels problemes que tenim és la implicació 

familiar perquè aquesta tècnica requereix de pràctica, pràctica i pràctica i es nota moltíssim 

els nins i les nines que a casa seva repassen les paraules dels que només fan els tres dies que 

fem a classe; i realment els nins que ho fan bé acaben sisè que pràcticament no fan cap falta 

d’ortografia i els altres segueixen exactament igual que el primer dia, no els ha servit de res la 

tècnica. Però tampoc els servirien de res les normes ortogràfiques, per tant, ja és una qüestió 

d’insistir en la implicació familiar.  

 

4. Quines dificultats solen tenir els alumnes a l’hora d’aprendre a escriure 

correctament? 

Les pròpies dificultats d’aprenentatge de l’alumne, com pot ser una dislèxia, per jo no és un 

handicap. Ho dic perquè seria l’esperat, sinó que això és una tipologia d’alumnat o un estil 

d’aprenentatge i un tipus de cervell concret que està dins les nostres aules i no ens ho hem de 
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prendre com un desavantatge per aprendre ortografia. Cadascú tindrà el seu ritme i la tècnica 

adequada. Evidentment si el nin o la nina té dislèxia o té un trastorn d’aprenentatge serà més 

difícil però també millorarà exactament igual amb aquesta tècnica. És a dir, no necessita una 

altra cosa, necessita això. I, a part d’això, necessita tractament logopèdic o que li tornin fer 

molta de feina a nivell psicomotriu, etc. Però no és un problema per ensenyar ortografia 

perquè l’aprenentatge d’ortografia és individual i cadascú l’aprèn a la seva manera i al seu 

ritme; les dificultats per jo són l’entrebanc a aplicar la tècnica, no com absorbiràs tu aquesta 

tècnica, això ja és una individualitat. I és un repte, però no un entrebanc.  

Les dificultats en aquesta edat que et trobes amb els nins per escriure són sobretot, dins 

ortografia, les paraules que són les més opaques de totes, les que tenen hac, vocals neutres i 

lletres que sonen iguals (“g” i “j”). Per tant, aquesta part d’ortografia i, després, la capacitat de 

transformar el llenguatge oral pensat en llenguatge escrit per transmetre un missatge perquè 

no és el mateix parlar que escriure i a aquesta edat tenen tendència a escriure literalment el 

que pensen. I com que pensem en imatges, es fan un embolic. Per fer aquest pas de primer 

pensar la imatge, cercar les paraules adequades i situar-les perquè facin una oració coherent 

damunt un paper han de tenir control damunt l’espai per poder fer això perquè han de 

controlar els moviments de la seva mà, la grandària del full, l’orientació, la direcció, el temps, 

la velocitat, etc. Per tant, totes aquestes coses, si no estan superades, són un bon entrebanc a 

aquesta edat de 10 anys.  

 

5. Tens alguna manera per motivar els alumnes a l’hora de treballar l’ortografia? 

Per motivar els al·lots, jocs. Tenim molts de jocs també d’una altra editorial que és l’editorial 

“Àlber”, que té jocs d’ortografia i fas jocs de cartes (“Burro” o “Set i mig”, per exemple) 

normalment que també treballen la memòria visual. És a dir, són cartes que tenen les imatges 

de les paraules però la instrucció del joc és, per exemple, per fer el “Burro”: Has de fer el 

grup de paraules de les teves cartes que comencin per la mateixa lletra. Clar, un tal vegada 

decideix que totes les que comencen per “b”, ell les anirà agafant per fer el seu conjunt. El de 

devora, les que comencen per hac. I clar, es van passant les cartes i quan tens totes les teves 

cartes amb la mà poses la mà al mig i dius: “burro”. I si és correcte, perquè després sempre hi 

ha un nin o una nina que és el que maneja el joc, el guia del joc, que té la carteta on hi ha totes 

les paraules escrites, ha de comprovar que aquell nin o aquella nina no hagin pensat en una 

falta d’ortografia, que hagin agafat una carta que comença en “v” i ell volia la carta que 

començava en “b”, per exemple. Per tant, tu has de fer bé les teves parelles però no mirant el 

dibuix, sinó pensant en com s’escriu aquella paraula. Torna a ser memòria visual. Aquesta és 
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una de les maneres que tenim per motivar-los. Després, els dictats, fem dictats de moviment. 

Una manera de fer un dictat és, per exemple, que un de la parella té el dictat escrit. A l’altra 

punta de la classe hi ha l’altre nin que ha d’escriure. El que té el dictat escrit ha de recordar de 

memòria la primera oració, ha d’anar corrent a l’altra punta de la classe, li ha de dir la frase al 

nin que l’ha d’escriure, mentre l’escriu ha de mirar que aquest nin que escriu no faci cap falta 

d’ortografia intentant recordar el que ha vist escrit i després tornar al seu lloc, memoritzar la 

segona frase, tornar a l’altra banda i, per motivar més, que a aquesta edat els agraden molt les 

competicions, això ho fem moltes vegades a veure qui acaba primer, quina parella acaba 

primer sense fer cap falta d’ortografia. I després canviem els papers de les parelles. Això és 

una manera de fer un dictat. Una altra manera és fer dictats preparats, que es preparin dictats 

entre ells. 

Altres jocs que fem, per exemple amb l’accentuació, ens anem al pati. Allà dibuixem agudes, 

planes i esdrúixoles a tres puntes del pati diferents. I jo dic: “Un, dos, tres, va!” i dic una 

paraula. Si aquella paraula és aguda, tots han de córrer cap al cercle de la paraula aguda i el 

darrer que arriba, normalment no els eliminem, però bé, li fem un poc el “burro”. Després 

tornen venir devora jo i tornem dir una altra paraula i han d’anar cap al cercle de les 

esdrúixoles per exemple. Clar, n’hi ha que sempre queden els darrers perquè com que no ho 

saben esperen a veure cap on parteixen els primers, però bé, després es van picant. O, per 

equips, tenir molts de papers enterra escampats i fan files per equips i el primer ha de córrer i 

trobar paraules agudes. Per exemple, de cada equip, un ha de trobar les paraules agudes, 

l’altre les planes i l’altre les esdrúixoles; i el primer de l’equip se’n va corrent, cerca una 

paraula, quan en troba una se’n va cap al seu equip; fa una xocada de mà  al segon perquè 

pugui partir i passa darrera la fila i el segon cerca una paraula i torna, i així a veure qui és el 

primer equip que acaba per trobar les seves paraules. Coses d’aquestes fem per motivar-los. 

Després sobretot també moltes xerrades sobre el que són les notes, que les notes no són per 

posar un punt i saber que si treus un 10 ets més intel·ligent, tots som igual d’intel·ligents. Que 

si un està a un 4 no passa res. Un 4 vol dir que tinc unes dificultats amb allò però això no vol 

dir que no sigui molt bo en una altra cosa. I que si jo tinc un 4 el que he d’anar a pensar és en 

el 5; i quan tinc un 5 he d’anar a pensar en el 6, i que l’únic que m’indiquen aquests nombres 

és que estic pujant i que estic superant les meves pròpies dificultats i que ningú neix ensenyat 

i ens hem de motivar per millorar i esforçar-nos, no per treure deus. Això també és una altra 

cosa que els anima i fa que es relaxin un poc i vulguin fer feina i no s’espantin pel fracàs.  
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6. Creus que les següents activitats influeixen a l’hora d’aprendre a escriure bé 

ortogràficament? Si és així, de quina manera? 

a) La lectura: pel que fa a la lectura, jo sempre poso l’exemple als nins i les nines del 

gimnàs. Si tu vols anar a entrenar els braços i el teu objectiu és aixecar 100 quilos i 

te’n vas el primer dia al gimnàs i dius: “Aixecaré 100 quilos” i directament et poses 

100 quilos a la barra, fracassaràs estrepitosament i abandonaràs absolutament i diràs: 

“Mai més en la vida torn aixecar pesos”. Això per jo és la lectura. És a dir, hi ha 

moltes vegades que et diuen: “Molta lectura, molta lectura, molta lectura i així 

aprendràs ortografia”. Sí, si ja has superat altres coses. No, si tens unes dificultats. 

Perquè llegir quan tens dificultats per llegir vol dir estressar els ulls, tenir migranyes, 

quedar molt cansat al final del dia i, fins i tot, agafar moltíssimes contractures a nivell 

cervical. És a dir, físicament esgota. I com que esgota, acabes odiant la lectura. Per 

tant, quan crec jo que et serveix llegir per anar millorant l’ortografia? Quan tu ja tens 

la memòria visual perfecta; que llavors només llegint memoritzes paraules ben 

escrites. Però molt alerta amb aquells nins i aquelles nines que encara no tenen ni 

consciència fonològica per fer una lectura ràpida, ni tenen la psicomotricitat per fer 

una lectura ràpida, perquè els esgotem, fixen les paraules malament perquè les 

llegeixen malament i després ens costa molt tornar enrere tots aquests mals hàbits. Per 

tant, llegir amb bones, a poc a poc, coses molt senzilles mentre no tinguem una bona 

lectura. Per tenir una bona lectura també hi ha moltes tècniques que s’han de fer i si no 

es fan aquestes tècniques prèvies, com si jo quan vaig al gimnàs no agafo primer una 

pesa de 20 quilos, no n’agafaré mai de 100. Doncs si primer no faig aquestes 

tècniques, per molt que vulgui, no llegiré mai. L’únic que faré serà odiar la lectura i 

fer mala ortografia. Quan som a secundària i tinc una bona ortografia i una bona 

lectura, llegir molt farà que tingui un vocabulari extraordinari i tingui molt bona 

ortografia, però només si ja tinc l’habilitat i la maduresa neurològica per fer-ho.  

b) Els dictats: aquesta pregunta està pràcticament contestada a la pregunta anterior. 

Dictats, evidentment sí. Sempre i quan siguin dictats que s’han memoritzat, que siguin 

dictats amb l’objectiu de memoritzar paraules ben escrites i després m’ho dicten per jo 

comprovar si ho he memoritzat bé. Però sí, el dictat és la millor manera.  

c) Les xarxes socials (WhatsApp, especialment): xarxes socials, en el nostre cas, no 

influeixen gaire perquè els nins i les nines d’aquesta edat encara no els manegen gaire. 

Sí que és cert que n’hi ha que tenen WhatsApp i coses d’aquestes però la majoria no.  
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7. Creus que hi ha hagut o has viscut molts de canvis o algun canvi en la manera 

d’ensenyar i aprendre ortografia al llarg dels anys? Si és així, quins? 

Suposo que t’imagines que et contestaré que sí he viscut molts de canvis. Tot això que faig 

ara, fa 20 anys no sabia ni que existís. Sí ens havien començat a parlar a nosaltres a la carrera 

de psicopedagogia de la consciència fonològica, molt més poquet de la memòria visual, però 

evidentment no ho vàrem relacionar mai amb el fer ortografia. Per l’ortografia, normes 

ortogràfiques. Això és el que se’ns deia. Consciència fonològica i memòria visual era 

d’infantil. No tenia res a veure amb cinquè i sisè. El canvi com a tal que ha sofert 

l’aprenentatge de l’ortografia aquests darrers anys com qualsevol altra cosa de l’aprenentatge, 

és important. És important i sí, sí he fet molts de canvis. Tots els que has vist amb les altres 

preguntes, no importa t’ho torni explicar.  

 

8. Creus que entre els mestres de la teva escola hi ha cura i atenció per l’ortografia? 

Són un bon exemple i reforç per als alumnes en aquest sentit? O notes que en algun 

cas entorpeixen la teva feina? 

La darrera pregunta, hi ha de tot. Hi ha gent que també ha volgut fer formació sobre aquests 

temes i també s’ha posat les piles i n’hi ha que no, que simplement no volen evolucionar i no 

volen fer coses noves. Sempre, jo si que tinc una cosa clara, no sóc de modes. Jo, si una moda 

no està basada en unes evidències científiques clares i objectives, sobretot objectives, tampoc 

la poso en pràctica. Però quan tu planteges una tècnica basada en una sèrie d’arguments 

totalment fonamentats, doncs no entenc que hi hagi gent que sigui reticent a fer aquest canvi. 

Jo, francament, no ho entenc. I és vera que n’hi ha. N’hi ha que no ho fan i clar, jo ja ho he 

comentat quin és un dels principals problemes que em trobo, aquest; que si abans de jo no 

s’han aplicat les mateixes tècniques, és començar de zero a cinquè i començar de zero a 

cinquè és molt tard. No és tothom, no ens passa sempre, cada vegada hi ha més consciència de 

fer el canvi, de cada vegada s’hi fa més feina a tots els nivells i, a poc a poc, jo crec que tots 

anirem cap allà mateix. Però és a poc a poc, no és tan fàcil.   

 

Entrevista 4 

- Nom (inicials): JRB. 

- Anys que fa que ets mestre/a: 22 anys. 

- Centre/s en què treballes i has treballat: Tres centres de Primària diferents, un 

EOEP i tres instituts, un a Menorca i dos a Manacor. 
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1. Quina metodologia utilitzes per ensenyar ortografia als teus alumnes? 

Jo crec que no hi ha una metodologia única, crec que s’ha d’anar provant perquè cada nin és 

diferent. Per tant, a un li anirà més bé una metodologia i a un altre, una altra. Per tant, per jo 

tot és apte i tot és correcte mentre l’al·lot ho aprengui. Per la metodologia, què és el més 

ideal? Per jo llegir i escriure.  

 

2. Quina importància dones a l’ensenyament de l’ortografia? 

Importància jo crec que en té molta. Per jo l’Educació Primària s’hauria de basar totalment en 

aprendre a escriure correctament, a saber llegir i comprendre el que es llegeix per poder ser 

crític i poder entendre tot el que es fa i escriure sense faltes, clar que sí. Per jo seria l’essencial 

de primària. I deixar moltes altres coses. Com es pot fer això? Escrivint. No fitxes 

d’ortografia de paraules, sinó d’expressió real. Quan tu escrius és quan realment et sorgeixen 

els dubtes de com s’escriu una paraula. 

 

3. Quins són els principals problemes amb què et trobes a l’hora d’ensenyar 

ortografia? 

Els principals problemes que es troben és això, que si es segueix una metodologia de regles 

ortogràfiques en que poses exercicis per avaluar, l’al·lot no ho interioritza i a l’hora d’escriure 

després no es representa tal com és. Per tant, jo crec que aquests són els principals problemes.  

 

4. Quines dificultats solen tenir els alumnes a l’hora d’aprendre a escriure 

correctament? 

Dificultats, depèn de cada nin. Hi ha nins que tenen dificultats com la dislèxia i s’ha de fer 

una feina específica, però la majoria de dificultats jo crec que són per manca de llegir i 

d’escriure lliurement i corregir i quedar-te amb les faltes que fas o mirar realment quines 

paraules són les que s’han de treballar més, però no només amb normes ortogràfiques.  

 

5. Tens alguna manera per motivar els alumnes a l’hora de treballar l’ortografia? 

Jo crec que la millor manera sempre ha estat i sempre serà, per motivar els alumnes amb 

l’ortografia i amb qualsevol cosa, el reforçament positiu. Encoratjar-los, cada dia fer-los veure 

el que han millorat i no tant avaluar, sinó això, fer escriure i fer tècniques d’ortografia visual, 

que per jo son les que funcionen millor i, a l’hora de motivar, a part d’això, de la mateixa 

manera que es lleven punts si fas faltes, nosaltres ho fem a la inversa: a l’hora d’avaluar 

exàmens i treballs, si no hi ha faltes d’ortografia, doncs tens possibilitat d’augmentar nota. 
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Inclús si tu treus un 10, pots treure un 11. Però bé, sí que és vera que als al·lots els encanta 

aquest punt o punt i mig que pots treure com a màxim de nota superior per no haver fet faltes 

d’ortografia, és com un regal per ells.  

 

6. Creus que les següents activitats influeixen a l’hora d’aprendre a escriure bé 

ortogràficament? Si és així, de quina manera? 

a) La lectura: la lectura, sobretot. És molt important llegir molt perquè jo crec més en 

una ortografia visual. Està demostrat que els al·lots que memoritzen o que quan 

escriuen una paraula veuen les lletres i no la imatge, fan menys errors. I un nin que té 

dificultats, també és la manera de treballar-hi per reduir el màxim de faltes.  

b) Els dictats: els dictats, és clar. Si treballes la memòria visual, doncs encara que sigui 

memorística, els dictats preparats sí que poden influir. 

c) Les xarxes socials (WhatsApp, especialment): les xarxes socials influeixen 

moltíssim negativament o positivament, segons com ho treballis. Escriure 

“WhatsApps” i mirar-t’hi amb les faltes i les errades doncs et pot ajudar molt com un 

corrector ortogràfic d’un ordinador. O si et poses el llenguatge abreviat sí que pot 

dificultat perquè avui en dia s’escriu molt menys que abans.  

 

7. Creus que hi ha hagut o has viscut molts de canvis o algun canvi en la manera 

d’ensenyar i aprendre ortografia al llarg dels anys? Si és així, quins? 

Jo crec que sí. O almenys quan jo vaig estudiar i el principi que vaig començar a fer feina sí 

que és vera que hi havia una metodologia molt més tradicional, molt més de normativa, que 

encara hi és i hi ha gent que creu molt més en això. I els canvis sí que hi han estat. Amb 

aquesta metodologia més visual, s’ha estudiat molt en neurociència i s’ha vist que els al·lots o 

el cervell humà no aprèn de la mateixa manera i, per tant, s’han pogut treballar les dificultats. 

Jo he fet feina amb nins que tenien moltes dificultats i amb el mètode d’en Gabarró, mètode 

visual, funciona bastant bé. Jo crec que és trobar cadascú la tècnica o la manera que a ell li 

vagi bé. L’únic que interessa és que, al final, s’escrigui bé i amb el mínim d’errades possible.  

 

8. Creus que entre els mestres de la teva escola hi ha cura i atenció per l’ortografia? 

Són un bon exemple i reforç per als alumnes en aquest sentit? O notes que en algun 

cas entorpeixen la teva feina? 

Actualment, sí. Jo penso que s’està treballant molt perquè de cada vegada els al·lots fan més 

faltes d’ortografia, no s’hi miren tant en l’escriptura i hi ha més dèficit d’atenció. Clar, com 
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que si es llegeix menys... El que he dit abans, sí que es té molta cura, s’està intentant treballar 

i s’està intentant estimular bastant el fet de premiar quan veus que s’escriu bé i quan s’escriu 

correctament i potenciar molt l’escriptura. El fet d’actualment ser PT fa que moltes vegades 

no hàgim de valorar tant aquestes errades, sinó el contingut del que es transmet o dels 

aprenentatges. Però jo crec que de cada vegada la gent està més oberta, quan vas 

experimentant coses noves i mètodes nous i veus que funcionen, es va avançant molt. Jo crec 

que  ens hem de potenciar molt més en el positiu, en la gent que vol avançar i no en la gent 

que posa entrebancs, que de cada vegada n’hi ha menys.  

 

Entrevista 5 

- Nom (inicials): JBC. 

- Anys que fa que ets mestre/a: 21 anys. 

- Centre/s en què treballes i has treballat: he estat bàsicament a tres centres: una 

escola concertada a Palma, després vaig estar un any de pràctiques a una escola a 

Sineu i ara fa 10 anys que estic al CEIP Jaume Vidal i Alcover de Manacor.  

 

1. Quina metodologia utilitzes per ensenyar ortografia als teus alumnes? 

Bé, la primera pregunta que parla de metodologia, quina metodologia utilitzo per ensenyar 

ortografia, bàsicament el que fem és ensenyar l’ortografia visual, de forma visual. Amb un 

mètode que és el mètode de Daniel Gabarró, a partir del que s’intenta que l’alumne, en lloc de 

memoritzar i aplicar unes normes ortogràfiques que moltes vegades no tenen molt de sentit 

per ell, el que s’intenta és crear una imatge mental de la paraula i, d’aquesta manera, sobretot 

el que es guanya és que, a nivell fonètic (sobretot en català, que té bastanta dificultat 

fonètica), s’aconsegueix llevar molts d’errors del tipus: accents oberts, accents tancats, vocals 

neutres, etc. 

 

2. Quina importància dones a l’ensenyament de l’ortografia? 

Quant a la segona pregunta, quina importància dones a l’ensenyament de l’ortografia, diguem 

que l’ensenyament de l’ortografia, baix el meu punt de vista, ha canviat molt. Abans es 

donava molt de pes a les normes ortogràfiques; ara no es dona tant de pes i sobretot es fa feina 

de manera transversal, és a dir, a partir de l’expressió escrita dels alumnes. Doncs a partir 

d’aquí s’intenta reforçar tot el que és la part ortogràfica. Importància n’ha de tenir molta. És a 

dir, a vegades ens deixem dur una mica perquè les faltes ortogràfiques sí que ens criden molt 

l’atenció. És a dir, quan nosaltres agafem un escrit d’un alumne i vegem molts d’errors 
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ortogràfics, diguem que és el primer que t’entra pels ulls. Però això no vol dir que sigui més 

important que la cohesió o que la coherència, que tots aquests altres aspectes. Per tant, sí que 

té molta importància i jo crec que, resumint, fem feina d’una manera transversal.  

 

3. Quins són els principals problemes amb què et trobes a l’hora d’ensenyar 

ortografia? 

El principal problema que em trobo a l’hora d’ensenyar l’ortografia és que no motiva molt als 

nins. Sobretot jo crec que a primària ells no li veuen molt el sentit a aquesta correcció 

ortogràfica. Per jo una de les dificultats que ens trobem, i de cada vegada més, és que el 

llenguatge que usen els alumnes és molt diferent al llenguatge formal, per dir-ho d’alguna 

manera, que nosaltres intentem ensenyar. Ells estan acostumats a les xarxes socials, a utilitzar 

emoticones, a utilitzar abreviatures, anglicismes, etc. Llavors quan tu vols un rigor ortogràfic, 

ells com a que això està una mica allunyat de la seva realitat. Llavors el fet aquest 

precisament de que estigui allunyat, fa que no sigui una cosa propera, una cosa motivadora 

per ells. No li veuen molt bé el sentit trobo jo.  

 

4. Quines dificultats solen tenir els alumnes a l’hora d’aprendre a escriure 

correctament? 

La principal dificultat que tenen els alumnes, crec jo, a l’hora d’aprendre a escriure 

correctament, és una dificultat que jo trobo que està associada també a molts altres àmbits, no 

només a l’ortografia, que és la dificultat d’atenció i concentració. Els alumnes de cada vegada 

de més petits tenen molts d’estímuls, massa estímuls crec jo, i això fa que tinguin dificultats 

per estar atents, per estar concentrats i, precisament, a l’ortografia és una cosa imprescindible. 

És a dir, el fet de tu fixar-te bé si has d’escriure una “b” o una “v”, una “s” o una “ss”, etc. I 

més si no et saps les normes ortogràfiques perquè, com he dit abans, nosaltres amb la 

metodologia que utilitzem no utilitzem normes ortogràfiques sinó que és una ortografia 

visual, de memòria, per dir-ho d’alguna manera, d’atenció. Això fa que sigui molt important 

estar atent, estar concentrat i jo crec que és una de les principals dificultats que tenen. 

 

5. Tens alguna manera per motivar els alumnes a l’hora de treballar l’ortografia? 

La manera que utilitzem per motivar els alumnes quant a l’aprenentatge de l’ortografia és, 

sobretot, jugar. És a dir, utilitzar jocs. Des del joc que he esmentat abans de l’ortografia visual 

d’en Daniel Gabarró, que realment és un joc, fins a jocs de taula ortogràfics que també en 

tenim de preparats. Eines més de TIC, més online, aquí on es pot aprofundir en determinades 
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normes ortogràfiques, etc. Però sobretot per intentar motivar els alumnes, jugar. Ha de ser a 

través del joc.  

 

6. Creus que les següents activitats influeixen a l’hora d’aprendre a escriure bé 

ortogràficament? Si és així, de quina manera? 

De les tres activitats que em comentes, la lectura, els dictats i les xarxes socials, crec que, 

evidentment, les tres influeixen a l’hora d’aprendre a escriure bé ortogràficament i si em 

demanes de quina manera, jo crec que una miqueta de manera distinta. 

a) La lectura: des de sempre s’ha donat molta importància a la lectura pel fet ortogràfic. 

És a dir, des de sempre s’ha dit que la lectura ajuda a escriure bé. Jo estic d’acord. La 

realitat és que els nins de cada vegada llegeixen menys, això també és una realitat. 

Fent feina de la manera que nosaltres fem, amb ortografia visual, té un paper 

primordial la lectura perquè clar, si estem intentant ensenyar l’ortografia a través de la 

imatge visual de la paraula, quan el nin llegeix el que fa realment és això, és una 

imatge visual de la paraula, de la grafia diguem. Per tant, la lectura té un paper 

importantíssim.  

b) Els dictats: els dictats també. De cada vegada jo crec que els dictats s’han anat 

deixant una miqueta de banda, sobretot perquè no són motivadors per als alumnes. 

Però per treballar segons quins aspectes ortogràfics específics, jo trobo que segueixen 

sent una bona eina. És a dir, abans jo crec que era l’eina més utilitzada. Ara 

pràcticament no s’utilitza i jo apostaria per una activitat intermèdia.  

c) Les xarxes socials (WhatsApp, especialment): finalment, les xarxes socials. Bé, les 

xarxes socials jo trobo que són un dels principals factors de l’ortografia i en general de 

l’expressió escrita que tenen els nostres alumnes ara i diria que és molt motivador però 

alerta, perquè per la nostra tasca docent és un poc contraproduent en el sentit que per 

nosaltres exerceix, diguem, una funció negativa. No és un bon model, per dir-ho 

d’alguna manera.  

 

7. Creus que hi ha hagut o has viscut molts de canvis o algun canvi en la manera 

d’ensenyar i aprendre ortografia al llarg dels anys? Si és així, quins? 

He viscut molts de canvis o crec que si reflexiono una miqueta tot aquest període de temps 

que fa que faig feina, sí que he viscut bastants de canvis. Per exemple, he passat de programar 

les llengües i concretament l’ortografia en base a que tot fossin normes ortogràfiques, dictats 

de texts o dictats únicament de paraules; és a dir, activitats molt més dirigides, molt més 
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concretes a ara, que metodològicament jo crec que hem fet un canvi, no només a les àrees 

lingüistes, sinó que a totes les altres àrees i que, com he explicat abans, hem passat a que les 

normes tenen un paper secundari, els dictats pràcticament han desaparegut o també juguen un 

paper molt secundari. Llavors ara, bàsicament, el que fem és a través del joc o bé a través de 

la lectura o bé a través de l’ortografia visual, de la memòria visual. Per tant, crec que sí que he 

viscut molts de canvis. Jo recordo que al principi, per exemple, teníem un quadernet 

d’ortografia, específic d’ortografia per cada trimestre. Cada alumne tenia un quadernet. 

Llavors són canvis, penso jo, bastant radicals. M’atreviria a dir que hem passat quasi d’un 

extrem a un altre.  

 

8. Creus que entre els mestres de la teva escola hi ha cura i atenció per l’ortografia? 

Són un bon exemple i reforç per als alumnes en aquest sentit? O notes que en algun 

cas entorpeixen la teva feina? 

Bé, jo crec que sí. Entre els mestres, entre els docents, en general, sí que hi ha una cura 

especial per tot el que fa referència no només a l’ortografia, sinó a l’ortografia, l’expressió, 

etc. És a dir, jo crec que tots nosaltres tenim clar que som un referent, que som un model. 

Moltes vegades i per molts de nins som dels pocs models lingüístics, diguem, positius, 

correctes que tenen. Llavors crec que hem de ser conscients d’això i que hem d’intentar entre 

tots tenir cura de tots aquests aspectes.  

 

Entrevista 6 

- Nom (inicials): VBP. 

- Anys que fa que ets mestre/a: 24 anys. 

- Centre/s en què treballes i has treballat: Col·legi Lluís Vives de Palma, Col·legi 

Sant Vicenç de Paul de Manacor i Col·legi La Salle de Manacor. 

 

1. Quina metodologia utilitzes per ensenyar ortografia als teus alumnes? 

Aquest any dins els nostre centre hem començat a treballar amb un nou context 

d’aprenentatge. Treballem mitjançant projectes, seminaris i tallers. Podem parlar doncs d’una 

metodologia dinàmica i activa. 

 

2. Quina importància dones a l’ensenyament de l’ortografia? 

L’ortografia és important però per aconseguir una correcta ortografia cal donar importància a 

una bona redacció  i lectura de textos. Si reforcem dins les aules més el mètode de redacció i 



50 

 

lectura donarà lloc a una pràctica de l’ortografia i si cal anomenar també de la gramàtica. Els 

alumnes està clar que aprenen molt més des de la pràctica i, com no, partint d’activitats que 

siguin motivadores. Per tant, s’ha de donar importància a l’ortografia ja que si no fem un bon 

ús d’ella es poden canviar paraules, el seu significat i ens pot dur a una idea equivocada del 

que es vol transmetre. Però per això cal cercar unes eines adients. 

  

3. Quins són els principals problemes amb què et trobes a l’hora d’ensenyar 

ortografia? 

Els principals problemes que ens podem trobar és que en el nostre dia a dia es fàcil caure en 

un ensenyament centrat bàsicament en l’aprenentatge de la normativa ortogràfica i això ens 

pot dur a avorriment i dificultats. El fet d’ensenyar l’ortografia, si no és mitjançant una 

pràctica penso que els alumnes obliden aquella norma ortogràfica sigui en un moment o un 

altre. En el moment d’ensenyar l’ortografia ens trobem moltes activitats d’omplir buits, 

frases, col·locar accents... Són activitats que poden facilitar l’aprenentatge però no serviran de 

gaire si no es fa una pràctica mitjançant l’escriptura i, com no, una bona correcció. L’alumne 

ha de prendre consciència dels seus errors. Per jo també un dels problemes que ens trobem és 

que l’alumnat prengui una actitud positiva davant els errors que pot cometre. Altres 

problemes que a vegades es presenten són l’atenció, la memòria, l’associació i el ritme, 

facultats que són necessàries per un bon domini de l’ortografia. 

 

4. Quines dificultats solen tenir els alumnes a l’hora d’aprendre a escriure 

correctament? 

Ens trobem diferents dificultats com puguin ser: dificultats per associar el so d’una lletra amb 

la seva grafia; substituir lletres per unes altres;  invertir, ometre o bé afegir lletres, síl·labes o 

paraules; també és molt habitual el fet de confondre la “b” amb la “d” o la “b” amb la “p”; 

unir paraules; a moltes paraules no fer ús de la lletra hac; fer errors d’accentuació; no fer bon 

ús de les majúscules o separar síl·labes dins una paraula o bé unir síl·labes de paraules 

diferents. 

 

5. Tens alguna manera per motivar els alumnes a l’hora de treballar l’ortografia? 

Crec que per a una motivació dels nostres alumnes primer de tot s’ha de partir dels seus 

interessos i necessitats. A partir d’aquí nosaltres com a professors podrem animar-los cap a un 

millor aprenentatge de l’ortografia. En cap moment els podem transmetre una preocupació. 

Els animarem doncs a participar d’activitats com escriure històries, cartes, còmics... bé de 
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manera individual o bé mitjançant estratègies d’aprenentatge cooperatiu. Treballar ritmes, 

cercar frases divertides per poder aprendre aquelles paraules que presenten més dificultats. 

Manipular i experimentar amb lletres. Exercicis de lletrejar. Fer dibuixos relacionats amb 

paraules. Escriure paraules en un lloc que les vegin cada dia. Emprar targetes de paraules i 

dibuixos per poder associar o bé simplement fer la lectura d’aquelles paraules. Facilitar  l’ús 

del diccionari. Aquí les activitats de jocs en la recerca ràpida de paraules o fer frases amb 

paraules desconegudes per a ells. No ens podem oblidar tampoc de la utilització de noves 

tecnologies. 

 

6. Creus que les següents activitats influeixen a l’hora d’aprendre a escriure bé 

ortogràficament? Si és així, de quina manera? 

Jo crec que sí influeixen a l’hora d’aprendre a escriure bé ortogràficament. 

a) La lectura: la lectura sobretot. Es treballa la memòria visual  i resulta molt productiu. 

La majoria de vegades sabem com s’escriu una paraula per la forma com recordem 

haver-la vist escrita. La memòria visual ens fa estructurar les paraules, conservar els 

detalls i aplicar-los en àmbits comunicatius. 

b) Els dictats: els dictats impliquen un procés de comprensió. Cal entendre bé el text per 

després poder-lo escriure correctament. Cal fer ús de dictats de paraules, de buits, 

convencionals, inventats, gravats... No s’ha d’oblidar una bona correcció. 

c) Les xarxes socials (WhatsApp, especialment): per altra banda, dir que les xarxes 

socials, especialment WhatsApp, no ajuden a redactar correctament. L’ús del corrector 

ortogràfic fa que prestin menys atenció i els porta a cometre un major nombre 

d’errors.  

 

7. Creus que hi ha hagut o has viscut molts de canvis o algun canvi en la manera 

d’ensenyar i aprendre ortografia al llarg dels anys? Si és així, quins? 

Canvis n’hi ha hagut. De cada vegada més anem cap a metodologies més actives i deixem de 

banda un aprenentatge on el professor és únicament transmissor d’informació. Els alumnes 

interactuen més entre ells, són més crítics, els encaminem cap a la recerca d’informació, 

estructurar, compartir i, com no, que siguin ells els que construeixen el seu propi coneixement 

i aprenentatge. 
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8. Creus que entre els mestres de la teva escola hi ha cura i atenció per l’ortografia? 

Són un bon exemple i reforç per als alumnes en aquest sentit? O notes que en algun 

cas entorpeixen la teva feina? 

Dins el meu centre opino que tenim un grup de professors que tenen cura i atenció per 

l’ortografia. Entre ells destaca un bon exemple per una educació innovadora i integral. La 

feina en equip, l’interès i motivació també són un bon exemple i reforç pels nostres alumnes. 

 


