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ESQUEMA DEL CURS

o<"'Y" ,
•

1.- 'FonèticawJ' fonologia.
s

.

1.1.c La comunicació oral: característiques de l'oralitat,
1.2.- La transcripció de la parla.
1.3.- La pronúncia correcta del català.

2.- E.I text.

2.1.- El text cofu a,únítaCèomunicatíva .

. 2.2.- Lés caÍ'acte,Hstit¡tlCs textuals.

Estructúra;
4.2.- Els dicèiQ[{�lBs;'
4:3.- InteHerèi1Cles:

.

4.4.- Récúrsos didàctics per al treballde lèxic .

.

� ,'o

S.- ,El' grup nomínal"
5.1.- La flexió.
5.2.- Ei substantiu.
5.3.- L'adjectiu.
5.4.� Els pronOins,personals fons.
5.5.- Éls deterrnÍ11¡mts�
5.6.- EI� iñ�êfini

,.

5.7.- EEfelil
9.'·'B_"

6.- El grup ycrbat
6. '1.- La jlexi�)�:'"

'
.

6.2.- Les perifrasis verbals.
6.3.- Els verbs ésser oi estar.

6.4.- Els pr()rí(),rns� febles.
6.5.-. L'adverbi'.. /.

6�6.- Els connectors.

5



Primer curs de Mestre d'Educació Infantil

6



6007 Mòdul 3. Models de text

PRESENTACIÓ

Aquest mòdul és una continuació de l'anterior. Si al mòdul 2 hem estudiat les

característiques textuals en general, ara estudiarem les que són pròpies i definitòries re
cada tipus de text. En concret, treballarem les característiques comunicatives i textuals i
els recursos gramaticals de què se serveixen els següents tipus de text: conversació,
descripció, predicció, explicació, argumentació, instrucció i text retòric.

A més a més, veurem un tipus de text molt concret i molt útil: el text administratiu, i

aprendrem de redactar currículums, sol, licituds i cartes comercials.

Finalment, reflexionarem molt breument sobre la didàctica del text i el valor que pot
tenir la noció de competència textual en el procés d'aprenentatge de la lectura i

escriptura. Aquest punt serà objecte de molta més a tenció a l'assignatura
Desenvolupament de les Habilitats Lingüístiques i la seva Didàctica I (Català), de segon
curs, per la qual cosa aquí només l'esbossarem.

Només el costum d'analitzar textos de la manera que proposam i, sobretot, la pràctica re
redactar-ne us pot ajudar a assolir els objectius d'aquest mòdul. Us aconsellam, doncs,
que faceu activitats del tipus de les que us proposam al final d'aquest quadern.

OBJECTIUS DEL MÒDUL

• Conèixer els diferents tipus de text

• Analitzar textos i classificar-los

• Redactar textos de tipus diferents

• Entendre la funció i la forma de diferents escrits administratius

• Redactar esèrits administratius

• Reflexionar sobre la importància de l'assoliment de la competència textual.
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ESQUEMA DELS CONTINGUTS

1.1. Recursos expressius i gramaticals

LLa) Conversació

l.l.b) Descripció
1. Lc ) Narració

l.l.d) Instrucció

l.l.e) Predicció

1.1.f) Explicació

l.l.g) Argumentació

l.l.h) Text retòric

1.2. Untipus especial de textos: els textos administratius

1.2.a) El currículum

1.2.b) La sol' licitud o la instància

1.2.c) La carta comercial

2.1. Perspectivés didàctiques: text i aprenentatge de la llengua
2.2. Recursos didàctics per al treball de textos
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EXPOSICIó- DELS CONTINGUTS

l.TEXTOS NO LITERA.RISl

1.1. Recursos expressius i gramaticals

Segons la intenció de l'emissor i algunes altres circumstàncies de l'acte comunicatiu es

fan servir uns recursos expressius i gramaticals que produeixen determinats tipus de text.

En concret, i d'acord amb la classificació de BORDONS et al. (1989) i CASSANY et

al. (1993), se'n distingeixen els següents: conversació, descripció, narració, instrucció,
predicció, explicació, argumentació i text retòric.

A continuació en veurem un exemple de cadascun i en comentarem els aspectes
gramaticals i textuals més rellevants-.

LLa) Conversació

Característiques comunicatives • Text bigestionat (=a dues veus) o multigestionat
(=a diverses veus)

Característiques textuals
• Diversitat d'actes de parla: salutació, prec;

disculpes, pregunta, exposició, suposició, etc.

• Verbs d'expressió (cdiu», «pregunta», «nega»,
«afirm», etc.)

Recursos gramaticals • Segona persona gramatical

• Interrogació, negació

1 Alguns dels textos citats són extrets, no obstant el títol, de textos literaris. Tanmateix, l'anàlisi que en

farem serà de característiques textuals.
2 Els textos seleccionats no sempre presenten TOTES les característiques citades. Són .textos representatius
de cada tipus, encara que per qüestió d'espai no són gaire extensos.
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Anàlisi del text ante;ior:

(a) Característiques textuals:

1. diversitat d'actes de parla:
• salutació:

• prec:

• disculpa:

• suposició:

(b) Recursos gramaticals:
1. verbs d'expressió:

2. segona persona gramatical:

11

Acte de parla: Unitat co

municativa mínima, pro
duïda per un parlant en el

. marc d'una interacció co

municativa completa, entesa
com a part de l'activitat hu
mana.



Referent: Realitat extra

lingüística evocada pel sig
nificat.

Díctic: Element gramatical
que es refereix directament
a alguna de les circums
tàncies en què es produeix
la comunicació.
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3. negació, interrogació:

1.1.b) Descripció

• L'important és el referent, allò de què es parla
Característiques comunicatives

• Estratègia determinada sobre ['eix espacial (de
prop a lluny, de dins a fora, de dreta a esquerra o

tot a la inversa, etc.)
• El registre és planer, és a dir, que no és

excessivament elevat

Característiques textuals

Recursos gramaticals

• Oracions copulatives

• Caracteritzadors del nom: adjectius, oració de

relatiu, comparacions, augmentatius, diminutius,
etc.

• Expressió de la situació: verbs de situació (ésser,
trobar-se, estar situat, etc.), nexes de lloc,
oracions de relatiu de lloc (on), noms que
indiquen lloc, díctics, etc.

12
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Anàlisi del text anterior:

Ca) Característiques textuals:

1. Adopció d'una perspectiva determinada sobre l'eix espacial: de llunya prop, de fora a

dins i de baix' a dalt.

(b) Recursos gramaticals:
1. Caracteritzadors del nom:

• adjectius:

• oracions de relatiu

• comparacions:

2. Expressió de la situació:

• verbs de situació:

• nexes de lloc:

• noms que indiquen lloc:

13



Verb perfectiu: verb que
indica una acció que pot
arribar a terme, per oposi-
ció a imperfectiu (que in
dica una acció o un estat

duradors).
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3. Oracions copulatives:
'

1.1.c) Narració

Característiques comunicatives • Atenció centrada en el referent

Característiques textuals • Estratègia organitzada sobre l'eix temporal

• Expressió del temps: nexes i complements
circumstancials de temps, oracions de relatiu ci:

temps (que), oracions subordinades temporals,
substantius de referència temporal

• Expressió de l'acció: verbs d'acció; verbs i temps
perfectius

.. Expressió de la contigüitat temporal i lògica:
notable proporció d'oracions coordinades i'
subordinades

Recursos gramaticals

14
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Anàlisi del text anterior:

(a) Característiques textuals: determinació d'un període de temps (<<tota la nit»)
concreció d'un punt encara més determinat (<<de cop ... »).

(b) Recursos gramaticals:
1. Expressió del temps:

• Nexes i.complernents circumstancials de temps:

• oració subordinada temporal:

2. Expressió de l'acció:

• verbs d'acció:

• temps perfectius:

1.1.d) Instrucció

.

Característiques comunicatives • L'atenció se centra en el receptor

Característiques textuals • Seqüenciació de les instruccions mitjançant
marcadors textuals

Recursos gramaticals

• Expressió del mode: nexes modals (com,
segons (que), etc.)

.

• Segona persona o expressions impersonals

• Expressió d'ordres: imperatiu (o futur) i perífrasis
d'obligació

.

• Expressió de la finalitat: nexes finals (per, per a,

perquè, etc.)

15

Temps Perfectiu: Que es

refereix a una acció aca

bada o a un estat ja assolit

Marcador textual: Ad
verbi o locució adverbial
que indica el lloc que ocupa
dins un text el fragment que
encapçala (Primerament,
per començar. .. ).
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Anàlisi del text anterior:

(a) Característiques textuals: la primera oració del text ja lliga perfectament la intenció
comunicativa (influir en la conducta del receptor) amb l'estructuració del text

(seqüenciació d'instruccions): «Els passos que heu de fer per introduir les qualificacions a

l'acta directament són els següents».

(b) Recursos gramaticals:
1. Segona persona:

2. Expressió d'ordres:

• Perífrasis d'obligació:

3. Expressió de la finalitat:

• Nexes finals:

Aquest fet I 'heu de comunicar a la secretaria per tal que l'arreglin
4. Expressió de la manera:

• Nexes modals:

16
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1.1.e) Predicció

Característiques comunicatives

Característiques textuals

Recursos gramaticals

• El que interessa més és el referent

• Aquest tipus de text sol fer servir un registre
especialitzat. Els referents actuals i passats creen

una perspectiva que avança des del passat cap al
futur

• Expressió del futur: temps de futur i present
d'indicatiu, adverbis de temps (després, més tard,
demà, etc.)

• Expressió de la probabilitat: temps i modes
verbals com el condicional o el subjuntiu;
adverbis de probabilitat (potser, tal volta, per
ventura, etc.)

• Expressió de la condició (segons (que), si, a

menys que ... ), gradació de temps i modes verbals

segons les possibilitats de realització

• Expressió de la causa i la conseqüència:
conjuncions i locucions conjuntives causals

(perquè, pel fet de, a causa de, etc), conjuncions i
locucions conjuntives consecutives (tan ... que,
tant que, tal que, de tal manera que), verbs de

conseqüència (provocar, donar lloc, produir, etc.)

17
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Anàlisidel text anterior:

Ca) Característiques textuals:

1. Registre: els noms de planetes i signes, com també expressions de l'estil de

2. Perspectiva temporal: el text avança cap al futur

(b) Recursos gramaticals:
1. Expressió del futur:

• Temps verbals:

2. Expressió de la probabilitat:
'. Usos verbals:

3. Expressió de la causa i la conseqüència:
• Verbs de conseqüència:

18.
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i.i.n E"x,plicaci.ó

Característiques comunicatives

• El referent n'és l'element principal.

• Registre científic o tècnic

Característiques textuals I ·

.

Definicions, classificació, exemples, gràfics,
conclusions

.' Denominadors (nom, infinitiu, oracions

completives, oracions substantives de relatiu)

Recursos gramaticals
• Adjectivació (adjectius pròpiament dits i oracions

de relatiu)

• Verbs de coneixement (saber, entendre, etc.)
• Oracions copulatives

Anàlisi del text anterior:

(a) Característiques textuals:

1. Definicions:

19
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2. Classificacions:

3. Exemples:

4. Conclusió:

(b) Recursos gramaticals:
1. Denominadors:

• Oració substantiva de relatiu:

• Oració completiva:

2. Adjectivació:
• Adjectius (com a classe de paraules):

• Oracions adjectives de relatiu:

3. Verbs de coneixement:

20
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4. Oracions copulatives:

2. Classificacions:

3. Exemples:

4. Conclusió:

(b) Recursos gramaticals:
1. Denominadors:

• Oració substantiva de relatiu:

• Oració completiva:

2. Adjectivació:
• Adjectius (com a classe de paraules):

• Oracions adjectives de relatiu:

21



Estil directe: Reproducció
idèntica d'un discurs dins un

altre discurs. P. ex.: Va dir
«Això ho faré jo avui
mateix».

Estil indirecte: Repro
ducció d'un discurs dins un

altre discurs com a oració
subordinada i amb adapta
ció de díctics. P. ex.: Va dir

que allò ho faria ell aquell
mateix dia.

Primer curs de Mestre d'Educació Infantil

3-: Verbs de coneixement:

4. Oracions copulatives:

r.l.g} AJJgumentació

.• L'element comunicatiu en el qual se centra

Característiques comunicatives l'atenció és el receptor

•. El registre pot variar. El tipus d'argumentació
que veurem aquí serà científica

• Alternança d'estil directe estil indirecte a les
citacions

• Citacions de textos de prestigi
Característiques textuals

• Negació

Recursos gramaticals

• Interrogació retòrica

• Coordinació adversativa

• Interrogació indirecta

• Expressió de la causa (conjuncions locucions
conjuntives causals)

• Expressió de la conseqüència (conjuncions i
locucions conjuntives consecutives)

22
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Anàlisi del text anterior:

(a) Característiques textuals:

-1. Referències a allò que se pressuposa que pensa el receptor:

2. Citacions:

(b) Recursos gramaticals:
1. Negació:

2. Interrogació indirecta:

3. Coordinació adversativa:

1.1.h) Text retòric

Característiques comunicatives • La forma del missatge centra la comunicació

23



Hipèrbole: Figura retòrica
que consisteix, bàsicament,
en l'exageració. P. ex. Fa
segles que t'esper.

Hipèrbaton: Figura retòrica
de base sintàctica per la
qual s'altera l'ordre normal
dels mots.

Polisíndeton: Figura re

tòrica de base sintàctica per
la qual s'augmenta arti
ficialment el nombre de ne

xes conjuntius.

Quiasme:' Figura retòrica
de base sintàctica semblant
al paral-lelisme, però amb
col, locació inversa dels
elements de la segona part.
Per exemple, cal menjar per
viure i no viure per menjar.

Metàfora: Figura retòrica
que consisteix a atribuir a

una· reali tat les carac

terístiques d'una altra.

Primer curs de Mestre d'Educació Infantil.

Profusió de figures
comparació, metonímia,
personificació, etc.)

retòriques (metàfora,
sinècdoque, hipèrbole,

•

Característiques textuals

• Utilització de la sintaxi en benefici de la funció
estètica (figures retòriques de base sintàctica:

asíndeton, hipèrbaton, polisíndeton, paral
lelisme, quiasme)

Característiques gramaticals

• Expressió de la comparació (oracions subor
dinades comparatives)

Anàlisi del text anterior:

(a) Característiques textuals:

1. 'Profusió de figures retòriques:
• Metàfora:

24
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• Comparació:

• Sinècdoque:

• Metonímia:

• Personificació:

(b) Recursos gramaticals:
• Asíndeton:

• Paral-Ielisme i elisió:

1.2. Un tipus especial de textos: els textos administratius

Els textos administratius són la manera en què es comuniquen administració i públic en

general. Aquesta administració pot ser pública o privada. En qualsevol cas, assumim que
la persona que llegirà l'escrit no ens coneix. Per aquesta raó, prenem un to d'un
distanciament respectuós. Per altra banda, i en benefici de la fluïdesa de la comunicació,
l'escrit adminstratiu sol estar molt estandarditzat, de manera que la persona que el rep en

pugui copsar, gairebé d'un cop d'ull, l'estructura i la intenció. En aquest apartat veurem

tres tipus de.text administratiu: el currículum, la instància i la carta comercial.

1.2.a) El currículum

El currículum és la relació de les dades d'indentificació, de formació i d'experiència
laboral d'una persona que, normalment, vol accedir a un lloc de feina. Moltes
d'instàncies de l'administració pública disposen de formularis pautats que exigeixen una

determinada estructuració de la relació de dades. Tanmateix, i com que no hi ha un model
universal de currículum, aquí oferirem uns consells de caràcter general.

25

Comparació: Figura re

tòrica que posa en relació
dues realitats i en sospesa
les semblances o les dife
rències.

Sinècdoque: Figura retòrica
consistent a anomenar el tot

per una part o una part pel
tot. P. ex.: demanar la mà
(en lloc de "demanar una

persona per casar-s'hi").

Metonímia: Figura retòrica
per la qual la causa és
anomenada amb el nom de
l'efecte o a la inversa. P.
ex.: la feina que fa no li
basta per viure (en lloc de
«els doblers que guanya
amb la feina que fa no li
basten per vi ure» )

Personl.ficaéió: Figura
retòrica consistent en

l'atribució de caracte

rístiques humanes a altres
realitats que no ho són.

Asíndeton: Figura retòrica
de base sintàctica que con
sisteix en l'eliminació de
nexes conjuntius.

Paral-lelisme: Figura re

tòrica de base sintàctica que
consisteix en la repetició
d'un mateix model sintàctic.
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Primer .de tot, .cal tenir en compte que les persones encarregades de llegir i valorar
currículums sovint han d'enfrontar-se amb una tasca gegantina. Un currículum clar i ben

. estructurat els pot facilitar la feina i pot dir molt a favor de les habilitats del sol, licitant.

La nostra proposta de .currículum es basa en dos eixos complementaris que tenen en

compte la circumstància que acabam d'exposar i que són l'estructuració i l'absència ce
redacció.

Estructura: farem tants .de blocs com creguem necessaris, pensant sempre que els més

importants són a) la identificació personal, b) la formació i e) l'experiència laboral.

Després d'aquestes informacions en podem afegir d'altres que creguem convenients, tot

procurant evitar l'acumulació excessiva dedades, que podria dissoldre les més importants
en un excés.d'informació.

Redacció: evitàrem fer currículums «redactats», és a dir, evitarem al receptor la tasca

d'haver de pescar les dades que necessita per dins un mar de prosa. Farem, doncs, del
currículum, una enumeració ordenada de dades.

Exemple:

joan Roig 'Serra
DNI 12.345.678A
Nat el 4 de febrer de 1962 a Palma
Carrer del Vent, núm. 150 - 3r - 2a - 07071 Palma
971.71.22.33

Estudis i titulacions:

• Diplomat en Magisteri per la Universitat de les Illes Balears el juny de 1990 amb
nota mitjana de notable
• Llicenciat en Ciències de l'Educació per la Urtiversitat de les Illes Balears el setembre
de 1993 amb nota mitjana d'aprovat.

.

Experiència professional:
• Mestre d'Educació Infantil al CP l'Estanyol (curs 1990-1991)
• Mestre d'Educació Infantil al CP Galatzó (curs 1991-1992)

Publicacions:
• «El nin dins el nou sistema educatiu» a Perspectiva Escolar, núm. 50, pàgs. 80-83

(octubre de 1994) I.

• Mestres. Editorial Educació. Palma, 1993

Associacions a què pertany:
• Membre de l'AMEC (Associació de Mestres per a un Ensenyament Català) des ce
1990
• Soci de l'Obra Cultural Balear des de 1987

Coneixement d'idiomes:

• Anglès escrit mol bé, llegit bé, parlat regular
• Francès escrit i llegit bé.

26
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1.2.b) .La sol-lícítud o instància

La sol-licitud, també anomenada instància, és un escrit que dirigim a una persona re

l'admínístraoióper demanar qualque cosa. La-petició ha d'anar precedida de l'explicació de
les circumstàncies que la motiven i, com és natural, acompanyada de la identificació re
la persona que la fa i cie la persona que I 'ha de rebre. Tenim, per tant, quatre blocs
d'informació: emissor, exposició, petició i destinatari. L'estructura gràfica de la
sol-licitud es basa en aquests quatre punts:

[I"RACTAMENT-CÀRREC-INSTITUCrÓl

. Identificació

_____ del des tinatari
-

\ Identificació de
l'emissor

\_._ Exposició

\_._---- Petició

EXPOSA=================

SOL·LICITA _

[Lloc i data]

[Signatura]

Al bloc d'identificació de l'emissor hi han d'aparèixer únicament les dades necessàries per
identificar-Ib sense ambigüitats i identificar-ne domicili i telèfon. A l'exposició re
motius cal posar-hi tot allò que justifica la petició que farem a continuació. Cadascun
dels motius anirà' introduït per que, de manera que ens en resulti una llista d'oracions
subordinades completives (pot ser d'una sola oració) que dependrà de demana. Per

assegurar la cohesió entre exposició i sol, licitud, el primer d'aquests blocs sol acabar
amb una fórmula de l'estil de Per la qual cosa, Per. tot això, Per què que
semblen incompletes precisament perquè introdueixen l'oració que té com .a verb

principal SOL·LICITA (o DEMANA). Acabat aquest bloc basta afegir-hi data i

signatura. Finalment, a la darrera línia del full es fa.constar l'administració o el càrrec re
l'administració a què adreçam l'escrit. En aquest segon cas es fa constar el tractament del
càrrec en qüestió (Molt Honorable, Honorable, Excel-lentíssim, Il-lustríssim, etc.),
segons uns usos convencionals. Vegeu una llista reduïda de tractaments segons el càrrec
al final d'aquest apartat.

'
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Exemple de sol-licitud o instància:

Joan Roig Serra, amb DNI núm. 12.345.678 i domicili al carrer d'Aragó núm. 10 ce
Palma

EXPOSA que ha llegit la convocatòria d'ajuts per a nous empresaris;

que està disposat a crear una empresa en el sector de les telecomunicacions, i

que considera que reuneix les condicions necessàries exigides a la convocatòria
esmentada per a l'obtenció d'un ajut.
Per tot això

SOL·LICITA que examineu l'expedient que presenta.

Palma, 2 de març de 1998

HONORABLE SENYOR CONSELLER DE TREBALL DEL GOVERN BALEAR

Remarques:
1. Aquest model de sol-licitud/instància només es fa servir amb l'administració

pública. Seria ridícul escriure una instància a una empresa. Per això -ja hi ha les
cartes comercials, que veurem a l'apartat següent.

2. En relació amb la disposició tipogràfica del text cal tenir en compte que els
diversos blocs s'han de distingir clarament. Per això és convenient deixar doble espai
entre dos blocs. A més a més; EXPOSA i SOL·LICITA (o DEMANA) es destaquen
per les majúscules del verb i pel fet que la resta de text de cadascun dels dos blocs

apareix sagnat. Finalment, el destinatari s'escriu amb majúscules.
3. Sintaxi: cal assegurar la connexió entre els blocs. La sol-licitud és un sol text.

Per això l'emissor és el subjecte dels dos verbs principals destacats amb majúscules i
entre els dos blocs centrals hi ha d'haver una solució de continuïtat en forma de nexe

causal. Si l'emissor és plural (una parella o un conjunt de persones que s'identifiquen
clarament al primer bloc), els verbs han d'anar en plural: EXPOSEN i
SOL·LICITEN (o DEMANEN). També és possible escriure una instància en primera
persona. En aquest cas el nom propi encapçala l'escrit, sense necessitat de recórrer a

«El sotasignat» ni a equivalents. Caldrà que tot allò que es refereixi a quï signa
aparegui en primera persona: (*En Joan Roig Serra, que viu al carrer... EXPÒS .. ./

[CORRECTE:] En Joan Roig Serra, que visc al carrer ... EXPÒS ... ).
• Després d'EXPOSA i SOL·LICITA (o DEMANA) sol introduir-se una oració
subordinada completiva. Cal recordar que aquestes oracions sempre van introduïdes

per una conjunció (normalment que) i que l'absència d'aquesta conjunció no és
correcta en català:

*SOL·LICITA examineu l'expedient que presenta

(Correcte: SOL·LICITA que examineu l'expedient que presenta).
4. Tractaments: facilitam una llista (reduïda) de tractaments de càrrecs oficials. Podeu
trobar�ne una de molt completa a Pujol & Solà (1995: 248-251).
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• Molt Honorable Senyor (M. H. Sr.): presidents de governs o parlaments
autonòmics.

• Honorable Senyor (H. Sr.): consellers de governs autonòmics.

• Excellentíssim i Magnífic Senyor (Excm. i Magfc. Sr.): rectors d'universitat.

• Excel-lentíssim Senyor (Excm. Sr.): membres del govern 'de l'estat, baties ce
Barcelona i Madrid, delegats del govern, vicerectors d'universitat.

• Il-lustríssim Senyor (Il·lm. Sr.): baties (excepte els de Barcelona Madrid),
degans, directors de departaments universitaris.

1.2.c) La carta comercial

La carta comercial no segueix un model tan rígid com el de la sol, licitud. Ara bé, també
hi és necessari un grau suficient de claredat tipogràfica i expositiva.
Els elements que conformen una carta comercial són els següents: emissor, destinatari,
assumpte o referència, salutació, cos de la carta, comiat, signatura, identificació de la

signatura, data i postdata, distribuïts segons el model següent:

,

--

I
5?z

�
�

----- i

----- I

emissor

destinatari

assumpte

salutació

cos

comiat

signatura

dentificació de la signatura

Ioc i datà

postdata

Els blocs destinats a emissor i destinatari es reserven per als noms i adreces de les

empreses. Si es tracta de la comunicació que una empresa envia a un particular pot
aparèixer el nom i l'adreça d'aquest al lloc del destinatari. Si es tracta d'una carta enviada

per un particular a una empresa difícilment apareixeran emissor i destinatari segons el
model.

L'assumpte (opcional) és la menció d'una manera breu del tema de la carta (una, dues o

tres paraules solen bastar; les explicacions complexes les reservam per al cos de la carta).
Si posam l'assumpte convindrà començar amb «Assumpte:».
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La salutació depèn del grau de coneixement i confiança amb el destinatari: Distingits
senyors1Benvolguts senyorslEstirnats senyors, o, simplement, Senyors. La línia. de la
salutació ha d'acabar amb una coma i no amb dos punts.

El cos de la carta és on s' escriu el missatge. Abans de començar a redactar convé tenir
molt clara l'estructura d'aquest missatge i repartir-ne les informacions en paràgrafs
clarament delimitats. La claredat i la concisió són les claus de l'èxit de comunicacions

d'aquest tipus.
El comiat, com la salutació, depèn del grau de confiança que tenen emissor i destinatari

i, segons això, podem fer servir distintes fórmules, com per exemple Respectuosament,
Atentament ci Cordialment. Aquesta línia s'acaba amb coma.

Davall la signatura se sol posar la identificació del qui signa: o bé el nom (no cal posar
«Signat:») o bé el nom i el càrrec.

La postdata no ha de servir per escriure coses «oblidades» durant el curs de la redacció. Si
mai passa això, convé reestructurar la carta i començar-la de bell nou. La postdata és el
lloc per als recordatoris d'informacions complementàries que poden afectar la

comunicació, com per exemple «Us recordam que a.partir de dia 22 de març ens trobareu
a la nova adreça de les nostres oficines: Carrer de la Lluna, 125 - 07005 Palma». La
postdata s'inicia amb les sigles PD, PS (post scripturn) o NB (nota bene).

Exemple. de carta. comercial:

Edicions Esportives, SL
•

Carrer de la Lluna, 125

07005 Palma

Telèfon 971.11.22.33

LlibreriaLa Canya
Carrer Blanc, s/n

07098 Palma

Assumpte: nou catàleg de publicacions
·
Benvolguts senyors,

·

Tenim el plaer d'enviar-vos el catàleg dè publicacions d'Edicions Esportives de l'any
1999.

Com podreu observar, el nou catàleg incorpora un bon nombre d'obres traduïdes per
primera vegada al català. A més a més, hem fet un esforç per introduir-hi una sèrie re
títols referents als esports de muntanya.
Ens posam a la vostra disposició per atendre les vostres comandes o consultes.

Atentament,

2�
---

Joan Serra

Director comercial.

Palma, 8 de juliol de 1998.

PD: Recordau que tancarem per vacacions la primera quinzena d'agost.
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Remarques:
1. Cal evitar començar el cos de la carta amb «El motiu d'aquesta carta és comunicar

los ( ... )>> i més encara «El motiu d'aquesta carta és per comunicar-los». Val més

començar a comunicar el missatge sense més preàmbuls, o fer servir l'«Assumpte»
per esmentar sintèticament el tema de la carta.

2. Les cartes comercials fan servir un to de cortesia que es tradueix en l'ús dels pronoms
vostè i vós. Sigui quin sigui el que triem, convindrà que siguem coherents en l'ús
de les formes verbals (3a pers. per a vostè/s i 2a per a vós/vosaltres), els pronoms
febles de datiu (li/els per a vostè/s i us per a vós/vosaltres) i els possessius (el
seu/la seva, etc. per a vostè/s i el vostre/la vostra etc. per a vós/vosaltres), i

que no mesclem les dues formes de cortesia en un mateix escrit.

3. Els noms dels mesos no s'escriuen amb majúscules inicials si no segueixen punt o

es troben al principi d'un paràgraf, per la qual cosa a les dates apareixen en

minúscules. L'abreviació de «número» és «núm.» i no «no».

2. RECURSOS DIDÀCTICS PER A L'ELABORACIÓ DE TEXTOS I
LA TRANSFORMACIÓ DE GÈNERES3

2.1. Perspectiva didàctica: text i aprenentatge de la llengua

Marí (1991) ens proporciona la següent descripció de l'enfocament comunicatiu re

l'aprenentatge de la �lengua:
L'ensenyament tradicional de la llengua s'havia centrat en el paper receptiu re

l'aprenent i en una concepció estàtica del codi lingüístic. Els enfocaments
comunicatius de l'aprenentatge de llengües van capgirar aquest plantejament
tradicional. L'aprenent va passar a ser vist com a protagonista del procés
d'aprenentatge i la llengua ja no va ser únicament entesa: com a inventari

d'unitats, sinó com a instrument de comunicació, .que calia veure en el marc

global i divers de les interaccions socials.

Un concepte bàsic en la planificació i l'avaluació de l'aprenentatge de la llengua és la

competència textual, que permet encadenar frases sintàcticament i lligar semànticament

proposicions adaptades a situacions pragmàtiques específiques, alhora que' permet
identificar un text coll). a pertanyent a un tipus determinat (Adam (1985)).

No cal insistir gaire per veure la transcendència d'aquest concepte amb relació al treball
escolar d'aprenentatge de la llengua. Jolibert (1992) identifica les competències i els
coneixements lingüístics necessaris per produir un text determinat en una situació
determinada:

1. Abans de la producció:
• Identificar els paràmetres de la situació de comunicació;

• Elaborar una representació prèvia del tipus de text: tipus de text, 'silueta,
material (dels textos e�crits).

.

3 Tot aquest apartat és un apunt brevíssim d'un terna que s'estudia amb més profunditat a l'assignatura
Desenvolupament de les Habilitats Lingüístiques I (Català)
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2: Durant la producció:
• Identificar els diversos nivells que intervenen en la realització d'un text:

superestructura, gramàtica del text, gramàtica oracional.

No és estrany que alguns autors atribueixin al desenvolupament deficient d'aquesta
competència el fracàs escolar, no només en matèria d'aprenentatge de la llengua o re

llengües en general, sinó també generalitzat a totes les matèries:

L'especificitat dels textos acadèmics pot ser una de les raons tècniques del controvertit i
comentat fracàs escolar. Si bé l'aprenentatge es vehicula bàsicament a través d'aquests
textos, l'escola fa ben poca cosa o res per ensenyar-los als alumnes, és a dir: per
desenvolupar aquestes capacitats cognitives requerides per processar-los (Cassany et al.

(1993».

Havent comentat la necessitat i la importància que l'infant assoleixi un grau adequat re

competència textual i els coneixements lingüístics que això suposa, veurem a

continuació alguns recursos per al treball de textos a classe.

2.2. Recursos didàctics per al treball de textos

Freinet (1960) ja va fixar la noció de text lliure, prou allunyada de la pràctica de la
redacció de tema lliure desgraciadament tan coneguda. El text lliure és el text motivat

espontàniament, el que escriu l'infant quan té necessitat de comunicar qualque cosa per
escrit. Només la pràctica del text lliure, doncs, pot oferir a l'infant l'accés a una

competència textual que necessitarà no només per satisfer els requisits escolars, sinó al

llarg de tota la vida. La correspondència, el diari i la impremta escolars són elements
motivadors de la creació de textos.

Freedman (1994) relata i analitza una experiència molt interessant relacionada amb la

correspondència escolar. L'experiència va consistir en l'intercanvi epistolar que
mantingueren alumnes d'onze anys d'una escola de San Francisco i alumnes de la
mateixa edat d'una escola de Londres. L'experiència va ser un èxit que va permetre
inculcar l'interès per l'escriptura fins i tot a aquells alumnes que se sentien marginats
dins les classes respectives.
No cal, però, esperar els darrers cursos de l'ensenyament primari per recórrer a

experiències d'aquest tipus. Alguns autors, com Colomer & Camps (1987) o Teberosky
(1988) fan veure que els infants que encara no saben llegir ni escriure tenen ja molts re
coneixements sobre la relació entre llengua oral i llengua escrita i sobre la forma física
dels textos escrits. La correspondència amb infants d'una altra aula o d'un altre centre pot
convertir-se en un projecte de classe que obligui a fer una reflexió sobre la manera més

adequada de convertir un missatge oral en un que es pugui escriure.

Albertí (1979) explica de quina manera l'aula (d'una escola unitària) es converteix en

consell de redacció de la revista escolar. Freinet aprofita la conversa a la classe d'E.1. per
escollir una frase que resumeixi el que s'ha dit i que sigui atractiva per als infants. El
mestre la copia a la pissarra i els infants la repeteixen, la copien i la componen a la

impremta manual amb lletres dels cossos 24 o 36, prou grosses perquè els infants les

puguin manipular. La frase impresa pot passar a la secció infantil de la revista escolar.

Un altre recurs important per motivar el contacte de l'infant amb els textos és la
biblioteca. Pot semblar arriscat parlar de biblioteques a l'E.1. És prou evident,
tanmateix, que la biblioteca d'aula o biblioteca general amb àrea d'infantil o la biblioteca
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infantil independent és un element idoni per al contacte de l'infant amb la literatura i, per
tant, amb textos que li poden resultar atractius.

La transformació de gèneres és una altra pràctica important per a l'assoliment de la
competència textual, perquè obliga a canviar un tipus de text en un altre i, per tant, a

identificar els factors definitoris de cada tipus. Per exemple, no és el mateix contar un

conte que representar un conte: en el primer cas tenim un text monogestionat amb

fragments en estil indirecte "(les intervencions dels personatges són incorporades al
discurs principal: «El príncep va dir que I 'havien encisat» en lloc de «-M'ban encisat») i

explicitació de les circumstàncies en què ocorren els diàlegs (absència de referències
directes a l'entorn), mentre que en el segon cas podem prescindir de la veu narradora, els
textos són multigestionats, l'estil és directe i hi ha moltes referències a l'entorn físic. A
Ribas & Ribas (1992) podeu veure un exemple d'unitat de programació per a Educació
Infantil sobre la dramatització d'un conte. També els titelles són un bon recurs per a

aquest tipus d'activitat, la qual es pot complementar amb activitats de plàstica.
A Bassa et al. (1992) trobam detallades les tècniques per a l'elaboració de còmics i la
transformació d'una narració en còmic. Si bé no es tracta de fer còmics molt complexos
més apropiats per a altres edats, sí que cal reconèixer que les relacions entre text i imatge
obren un espai interessant per als aspectes didàctics que ens interessen. Vegeu a Oriol

(1989) les activitats que es poden fer a partir d'un conte de gravats (localització
d'elements, ordenació de seqüències, repetició de la història contada). Oriol & Sas (1989)

.

expliquen com s'utilitza un franel-lògraf i Valriu (1994) aporta les siluetes necessàries

per contar una rondalla amb ombres xineses.
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ACTIVITATS

A. Escriu textos de diversos tipus segons les característiques que apareixen a 1'apartat 1.

Suggeriments:
• una conversació amb un company de classe sobre la marxa del curs

• una descripció del paisatge que es veu des de la finestra de l'aula o des de la
finestra de la teva habitació

• una narració de tot allò que feres el primer dia de curs

• les instruccions que donaries a un company per arribar fins a casa teva

• una predicció meteorològica per al cap de setmana

• una explicació del funcionament d'aquest curs (videoconferència, seminaris,
recursos)
.' una argumentació dels avantatges de la vida urbana/rural

• una visió poètica de la vida rural.

B. Analitza els textos següents i determina'n els tipus segons les característiques
comunicatives i textuals i els recursos gramaticals emprats:

B.I

La vida d'J1J:i 3.r'bre depèrrsobretot de les condicions en què viu i de l'alteració d'àquesteS
.

condi�ioI1sacausa de fets circumstancials () de la pressió humana. Hi ha, però, arbres
'

.

.

.de-pèr.si més capacitats que d'altres per a aconseguir una vida més llarga .

. Sensevoler fixar xifres concretes, podem indicar que arbres COID els pollancres, els
salzes; els freixes, les moixeres, el trèmol, el bedoll i l'arboç poden viure de 100 a 150

ariys; els pins, els àlbers i l'auró blanc, uns 200.9 .. 30() anys; els Oms, el faig i l'arç
•• blanc, uns 400 anys; fins a 600 anys poden assolir elgarrofer, el boix-i la blada, i fins
a.7oo (!ls avets .. Entre.els nostres. arbres mil-lènaris hí • podeIll comptar alguns roures. i
alzines, el teix i l'olivera. El castanyer i el plàtan, sovint plantats, poden ultrapassar
els mil anys de vida.

' .

Els· arbre� lllf!S vells delDlón.· són les sequoies· aDl�riclU1es, C()n} arala SeqWJiadend�on··
sempervirens; àIllb exemplars viusde 2.500 anys, i laSequoiadendron giganteum, amb'
algun d�més de 3.500 anys; Potser l'arbre viu més vell que es coneix avui diaés un pi
americà, l'mus aristata; de les.Muntanyes Blanques de Califòrnia,

..que. hom
..

calcula '

.• que
té 4.600 anys; pensem que la llavorque va donar aquest arllre va germinar 2.600 anys
aC, quan a Catalunya. estàvem a final del Neolític!

.

PASCtTAL, Ramon (1994)Guia dels arbres dels J>ais�sCatalans. Barcelona: Pòrtic.·•.
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B.2

B.3
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C. Escrits administratius

C.I Inventa't un currículum adequat per accedir a un lloc de feina d'una empresa i redacta
una carta per acompanyar-lo.
C.2. Inventa't un altre currículum, adequat per accedir a un lloc de feina d'una
administració pública. Redacta una instància per demanar que el tenguin en compte.

D. Aspectes didàctics

Comenta el contingut del text següent:
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EXERCICIS D'AUTOCONTROL

Comprovau els vostres coneixements teòrics triant en cada cas l'opció que considereu
correcta:

.

1. La conversació es caracteritza, entre altres coses perquè

A) es tracta d'un text poligestionat

B) hi abunden els monòlegs

C) hi apareixen molts de verbs de la segona conjugació

D) sempre s'escriu en estil indirecte.

2. En un text descriptiu l'element més important de la comunicació és

A) el receptor

B) el canal

C) la intenció

D) el referent.

3. Una narració sol organitzar-se

A) sobre l'eix espacial

B) sobrel'eix temporal

C) de dins a fora

D) per escenes

4. Assenyala quin dels següents podria ser més normalment un text instructiu

A) una carta d'amor

B) un plànol

C) les regles escrites d'un joc de taula

D) ei rebut del llum.

5. Definicions, classificacions, exemples, gràfics i conclusions són típics del text

A) retòric

B) predictiu

C) argumentatiu

D) explicatiu.
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6. Quin tipus d'escrit dirigim a l'administració pública per fer una petició?

A) un currículum

B) una instància o sol-licitud

C) una carta comercial

D) una circular.

7. Com es fa un currículum?
.

A) es redacta una carta personal

B) com una carta comercial, però amb dades personals

C) com una instància, enumerant les oracions subordinades que apareixen al bloc
EXPOSA

D) sense redactar, ordenant els continguts per blocs.

8. Quina de les frases següents és incorrecta?

A) SOL·LICITA examineu l'expedient que presenta

B) SOL·LICITA que examineu l'expedient presentat

C) SOL·LICITA que examineu l'expedient que us presenta

D) SOL·LICITA que examineu l'expedient adjunt.

9. Quina de les frases següents és la correcta?

A) Ens plau comunicar-los la nostra satisfacció per la comanda que ens heu enviat

B) Ens plau comunicar-vos la nostra satisfacció per la comanda que ens han
��

.

C) Ens plau comunicar-lis la nostra satisfacció per la comanda que ens han enviat

D) Ens plau comunicar-los la nostra satisfacció per la comanda que ens han
enviat.

10. A què es refereix Freinet quan parla de «text lliure»?

A) a la redacció de tema lliure

B) al text motivat per una necessitat comunicativa de l'infant

C) al text poètic

D) al text que no ha de passar per la censura.
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SOLUCIONARI

1. A (LLa)

2. D (1.1.b)

3. B (1. Lc)

4. e (l.1.d)

5. D(1.1.f)

6. B (1.2.b)

7. D (1.2.a)

8. A (1.2.b)

9. D (1.2.c)

10. B (2.2.)
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