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Escriure: bona lletra i ortografia?
Enric Queralt i Catà 

El Vendrell, 21 d’abril de 2016
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La majoria d’adolescents es troben ara molt 

insegurs quan han d’escriure alguna cosa i 

arriben a acceptar la seva incapacitat. Això 

no és bo. Cal ajudar-los a veure que redactar 

correctament – que no és indici de 

sensibilitat literària- és per damunt de tot un 

problema “tècnic”, i que s’ha de resoldre a 

temps perquè no es converteixi en un 

problema psicològic.

23/04/2016 2
Josep M. Espinàs.               

El Periodico
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“Com escriuen els alumnes?”
Respostes de mestres i professors 

Fan moltes faltes d’ortografia.

Repeteixen moltes paraules.

Tenen poc vocabulari
No apliquen les normes treballades.

No saben estructurar el text
Escriuen igual a un amic 

que a un desconegut

Els costa lligar bé les frases

23/04/2016 3- EQC -



Les proves de competències bàsiques i les 

d’avaluació diagnòstica proposen exercicis 

d’escriptura com aquests...

23/04/2016 4- EQC -



23/04/2016 5- EQC -



23/04/2016 6- EQC -



23/04/2016 7- EQC -



Es vol saber quants alumnes tenim en el  nivell 
d’alfabetització instrumental

Gordon Wells (1990)

- Nivell executiu: domini del codi 

- Nivell funcional: coneixement de les característiques de 
certs tipus de text

- Nivell instrumental: l’escriptura és el mitjà per registrar 
el que se sap i per mostrar aquest coneixement als 
altres

- Nivell epistèmic: domini del llenguatge escrit com una 
manera de pensar i d’usar el llenguatge d’una forma 
creativa i crítica 

Universitat de Califòrnia. Santa Cruz

GORDON  WELLS (1990): “Condiciones para una alfabetización total”. Cuadernos de Pedagogía, 179 (pág. 11-15)
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http://blocs.cpnl.cat/
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Quins resultats tenim?



Avaluació de 4t d’Educació Secundària 2014

23/04/2016 1130,4%
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2014/04/04/14/22/8d54eda0-53f5-41e2-98aa-d53b734be312.pdf

Quins resultats tenim?



Per què ens passa?

Podem “tirar pilotes fora”

Podem analitzar-ho professionalment
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http://carteraindustrialrea.com/

L’explicació no és senzilla
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www.dreamstime.com

No hi ha una única explicació, ni dues, ni tres...Algunes d’importants
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www.dreamstime.com
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Tenim una història...
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A l’Anglaterra del segle XIX
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Per aquí...

60%
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“Els padres”                                                           
(Col·legi religiós de Reus, 1910)

L’analfabetisme a Espanya rondava el 60%.                                                              

Els càstigs físics no es van prohibir fins l’any 1985.
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Nosaltres, però, anàvem fent...

“La força de les nostres idees la mesurarà el temps”

- Consell de Pedagogia

- Butlletí de mestres

- Escola Normal de mestres

- Escola de bibliotecàries (Eugeni 

- d’Ors i Jordi Rubió)

100                  
anys!
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http://www.todopueblos.com/
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http://www.todopueblos.com/

23/04/2016 Enric Queralt i Catà 22

ht
tp

s:
//d

em
oc

ra
ci

ar
ea

ly
ae

lv
en

dr
el

l.w
or

dp
re

ss
.c

om

Carrers? Aigua corrent? Lavabos?

1915
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http://www.poblesdecatalunya.cat/fotos/normal/006749.jpeg

http://www.anycerda.org/web/imagen/1265364298.foto1.tbl_actividades.63/goday.jpg/220

Foto: RITA LAMSDORFF 

http://1.bp.blogspot.com/_L3xkMCcNpFA/S8IOr2
mlvZI/AAAAAAAAAtE/s_nhLX0_9tI/s1600/Baixer

as+escala+sm.jpg

http://mw2.google.com/mw-
panoramio/photos/medium/9514623.jpg

Un projecte col·lectiu AMBICIÓS

El “millor” per als infants!



Érem un poble decidit

23/04/2016 24- EQC -



23/04/2016 Enric Queralt i Catà 25

Sabíem què volíem

http://www.todocoleccion.net

http://locarranquer.blogspot.com
/



Inauguració de la Biblioteca de Valls: 1918

Biblioteca de Les Borges Blanques
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Vam mirar els millors models del moment (UK i EU)
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Biblioteca de Sallent

Biblioteca popular del Vendrell: 1922

Vam mirar els millors models del moment (UK i EU)



- Enric Queralt i Catà-

Ja teníem bibliobusos

23.04.16 28

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com



Teníem un compromís ferm

http://www.todocoleccion.net
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Vam ser referents mundials
(de la Mancomunitat a la 2ª República)

http://liniahorta.comunicacio21.ca

t/

Francesc Ferrer i Guàrdia    - Eladi Homs   - Joan Bardina   - Pau Vila

Rosa Sensat   - Pere Vergés    - Artur Martorell   - Francesc Flos i Calcat

Josep E
stalella   -

M
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- Enric Queralt i Catà-

http://www.brigadamixta.com/wp-content/uploads/mestres_republica.jpg
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http://www.laprimaverarepublicana.cat/

http://img98.imageshack.us/f/76017950.jpg/

http://arxiufotografic.bcn.cat/23/04/2016 32- EQC -
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Però hi hagué...                    
una destrucció absoluta

Biblioteca de Les Borges Blanques

http://alejandrorosmateos.blogspot.com.es/
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http://recordsdeterrassa.wordpress.com

Una nit negra, de 40 anys!!
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s’admet un dèficit de 30.000 escoles

4 milions d’analfabets ”oficials”

s’iguala la xifra de places escolars de la II República

15,4% places públiques /84,6% privades

1.956

Borja de Riquer: La Vanguardia: 07.02.2010

Barcelona: 3 instituts d’ensenyament secundari
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http://www.pira.altanet.org/destaquem2.php

Fins els anys cinquanta no es fan escoles noves

23/04/2016 37- EQC -
23/04/2016 37- EQC -



http://blogs.canalsur.es/
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1970-1990: Enseñanza  General Básica

Fins 1975 no hi hagué una “cadira” per a tothom

Feien escriure, sí, però n’ensenyaven?

23/04/2016 39- EQC -
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Formació inicial dels docents: Didàctica de l’escriptura?
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Això explica, per exemple...
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http://img.europapress.net/
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Algunes sol·licituds, i no només de llicenciats que volen fer el
doctorat, sinó de doctors que pretenen fer recerca post doctoral,
fan pena, són il·legibles o estan tan mal confegides com una
redacció de principiant, i no sempre és evident què vol demostrar
la recerca que es proposa. Aquest no és (també de manera
general) el cas dels sol·licitants procedents de països nord-
europeus. El resultat ja es pot imaginar: la proporció de llicenciats
i doctors de països del sud d'Europa que obtenen beca sempre
està per dessota de la dels països del nord.

AVUI 02.12.2000

Secció Ciència i medi ambient

MICROSCOPI

Contra la síndrome de l'infern espanyol



Perdonem-nos!

En qüestions escolars anem una generació i mitja per 
darrera de molts països.

23/04/2016 44- EQC -



www.dreamstime.com

Tenim una història!
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http://archivo.lavoz.com.ar/anexos/imagen/08/79646.JPG

Emilia Ferreiro 

“L’escriptura és important a 

l’escola perquè és important 

fora de l’escola, i no a 
l’inrevés.”
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... és un prerequisit per participar amb èxit en la 
majoria d’àmbits de la vida adulta

(Cunningham i Stanovich, 1998; Smith et al., 2000)
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Léon Blum (1872 - 1950) Primer ministre francès

http://thedailyblog.co.nz/

La democràcia no pot tenir èxit a menys que els 
electors estiguin ben preparats per saber triar.  
La salvaguarda real de la democràcia és, per 

tant,  l'educació.

Escriure per ser ciutadans
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“En la nostra societat, la llengua escrita hi té un 
paper primordial; cal, doncs, aprofitar-ho per fer-ne 
descobrir l’ús funcional. Aquesta serà la motivació 
més important que ajudarà l’alumnat a superar la 
complexitat de l’aprenentatge de la llengua escrita, 

que és llarg i complex…" 

Extret de les orientacions per a dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge de 
llengua escrita. Currículum d’Ensenyament Primari ISBN 84-393-2143-0

23/04/2016 50

En el currículum de 1992 (LOGSE) ja hi deia...
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La nostra societat...

sense escriptura no seria com és

L’escriptura és a la seva arrel: transports, 
sanitat, justícia, alimentació, biologia, 

informàtica, aeronàutica, energia, esports, 
etc. 

La revolució del coneixement del segle XX  
es va poder produir, en bona part, gràcies a 
poder disposar d’un instrument tant eficaç 

com l’escriptura.



Què és la lectura?

www.racocatala.cat

Escriure és molt més que una eina!
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Sempre s’escriu amb un propòsit!
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Capacitat d’utilitzar l’escriptura com una activitat 

que permet comunicar, organitzar-se, aprendre i 

participar en la societat. 

Notes
Correus-e
Xarxes socials
Cartes

Resums
Esquemes
Informes
Mapes conceptuals
Treballs monogràfics

Agenda electrònica
Índexs
Planificacions
Horaris i programes

Cartes al director
Impresos
Queixes i 
reclamacions
Portar un bloc
Instàncies
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Per a qui escriuen? Per a què escriuen?                                                

23/04/2016 Enric Queralt i Catà 5523/04/2016 55- EQC -



www.dreamstime.com

Tenim una 
història!

Escriptura poc real
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http://www.bloghalconviajes.com/

Hi ha dos mons “d’escriptura”
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universitats d'USA que pertanyen al Writing Project 
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Recomanació 1: Assegurar un temps diari d’escriptura

- Els experts recomanen un mínim d’una hora diària dedicada a 

escriure, començant a primer grau:

- Un mínim de 30’ dedicats a ensenyar estratègies d’escriptura, ... com 

es detalla als punts 2, 3 i 4 d’aquesta guia.

- Els 30’ restants són per escriptura autònoma.

- El temps d’escriptura no és només de les àrees lingüístiques. 

També s’ha d’ensenyar a escriure els textos de les àrees. 

23/04/2016 61- EQC -
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https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
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https://www.gov.uk/government/publications/the-research-evidence-on-writing
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https://www.gov.uk/government/publications/the-research-evidence-on-writing

Ensenyaments eficaços.  Els enfocaments que s'han trobat eficaços en 

l'ensenyament de l'escriptura inclouen ensenyar als alumnes el procés 

d'escriptura; ensenyant-los a escriure per a una varietat de propòsits; 

l'establiment d'objectius específics per als alumnes i el foment d'habilitats 

d'investigació; ensenyar als alumnes a adquirir fluïdesa amb l'escriptura, 

ortografia i construcció de frases, escriptura i processament de textos; 

proporcionar un temps diari per escriure; creació d'una comunitat 

compromesa dels escriptors.



“Cal que ensenyem a escriure a tots els 
infants. Cada dia, i a tots els cursos. Els 
alumnes necessiten entre 50 i 60 minuts, 

diaris, per escriure i rebre instrucció 
d’escriptura”

http://www.slideshare.net/flowergurl/writers-workshop-an-introduction
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23/04/2016 66- EQC -

Writing

Writing

Writing/      
Social Studies/ 

Science

Writing

Writing



Writing workshops

(Tallers d’escriptura escola primària)

grundschule schreibwerkstatt
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http://www.thebeantowntales.com/

http://www.busyteacherscafe.com/literacy/writing_workshop.html
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Writing workshops
(Tallers d’escriptura)

Poseu-ho al “Google imatges”
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A les aules sempre hi ha un racó d’escriure
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Writing in school

23/04/2016 72- EQC -



Writing in secondary school
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Escriure a l’escola primària

- Enric Queralt i Catà -
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Exemple d’una escola

Parvulari 1r 2n 3r 4t 5è 6è

Escriptura lliure 3 0.25 0.5

Còpia 1 0.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Resum 0.5 1 5 1 1

Dictats Puntual 0.25 1 1 1 1

Jocs de llengua Puntual 3 1

Tipus de text 1 0.5 2 1 3 1.5 1.5

TOTAL 5 2 3 4.5 13 6 7



Escriure a l’institutEscriure a l’ESO
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Escriuen tot el dia!
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Fent això, només, no s’aprèn a escriure



“Haurien d’escriure millor perquè tot el dia 
escriuen”?

“No s’aprèn de llegir i d’escriure només per l’ús. Per avançar en el domini de 
la llengua escrita calen activitats específiques d’ensenyament que tinguin 

com a objectiu que els escolars accedeixin al coneixement de gèneres 
discursius més complexos que els que s’aprenen espontàniament”.

23/04/2016 - EQC - 80

Anna Camps (UAB)
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Anna Camps “Escriure i aprendre a escriure  a primària”. Guix 371 (gener 2011)



www.dreamstime.com

Tenim una 
història!

Poc temps per ensenyar-ne 
i aprendre’n

23/04/2016 81- EQC -

Escriptura poc real



Això no ens surt “a la primera”
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https://omepargentina
- SGLIP -

Dèlia Lerner
Universitat de Buenos Aires

I en canvi...

(…) en el aula se espera que
los niños produzcan textos en
un tiempo muy breve y
escriban directamente la
versión final, en tanto que
fuera de ella producir un texto
es un largo proceso que
requiere muchos borradores y
reiteradas revisiones

Delia Lerner
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Però NO és lineal, és recursiu
L’important és completar-lo

http://www.stevendkrause.com/
23/04/2016 84- EQC -



Les diferències entre escriptors experts i novells se situen en la 
manera d’entendre i d’encarar el procés de composició escrita. 

Model de “dir el coneixement”

“Knowledge telling”

Model de “Transformar el coneixement”
“Knowledge transforming”

Quan escriuen...

- No acostumen a planificar.

- Escriuen a raig.

- Enllacen les idees a mesura que els venen a
la memòria.

- Quan se’ls acaben les idees s’aturen.

- Si revisen, ho fan només d’aspectes
formals.

- Si l’escriptor disposa de coneixements
previs sobre el tema que ha d’escriure es
possible aconseguir un text de qualitat.

- No permet generar coneixement nou

Quan escriuen...

- Es plantegen l’apropament al lector i a la
situació comunicativa.

- En el procés de composició, l’escriptor es
planteja un problema en dues dimensions:
la del coneixement i el retòric. Resoldre’ls
implicarà un anar i venir (planificar i
revisar) entre el Què dir i el COM dir-ho.

- Les revisions que efectua estan sempre
guiades pels objectius de la situació
comunicativa.

- El text no serà mai una còpia del que
l’escriptor ja sabia sobre el tema.

- Seran molt importants les estratègies de
control i regulació del procés cognitiu.

M. Scardamalia i C. Bereiter( 1992): “Dos modelos explicativos de los procesos de composición 
escrita. Infancia y Aprendizaje, nº 58, págs. 43-54

Marlene Scardamalia /Carl Bereiter

http://insidetheacademy.asu.edu/



Writing process

08.11.2015 / 13:07
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El procés d’escriptura, encara, no forma part de la 
nostra manera de “fer classe”

08.11.2015 / 13:07
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i el 195/2015 també!

Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, 
un cop escrit, s'ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus de 

textos.

El Decret 142/2007 ja deia...

CI: Criteris d’avaluació d’escriptura

CI: Criteris d’avaluació d’escriptura
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La immigració: “a raig”

“En el temps d’ara venen immigrants perquè al seu 

poble o ciutat no tenen treball i cada cop arriben 

més immigrants dels altres països (àrabs, de 

Romania, de Bulgària i de la resta del país). Els 

immigrants venen a buscar feina per poder 

treballar i si tenen una mica de diner els envien a 

la seva família (com un escrit de l’altra pàgina).”

Alumna de 2n d’ESO
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Si abans d’escriure...

IMMIGRACIÓ

Descripció de la situació

Causes/conseqüències

Avantatges/desavantatges

El resultat hauria estat MOLT millor

Què, quan, on, com

Reaccions socials

Reacció polítics

Origen

Antecedents

Societat

Personals

Opinions 
raonades

i justificades

Fonts ben citades
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Planificar forma part de la competència escrita

Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació 
comunicativa (receptor/a, intenció) i a partir de la generació 
d’idees i la seva organització 
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L’ensenyament de la composició escrita hauria de garantir:

- La qualitat del producte final

- Desenvolupar processos de reflexió sobre l’escriptura que 

permetin convertir aquesta en un instrument de pensament.

Daniel Cassany
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«Hem d’ensenyar els escriptors, no escriptura, les nostres 

decisions han d'anar orientades cap a “Què pot ajudar 

l'escriptor" més que no pas “Què pot millorar aquest 

escrit". Si un text millora, però l'escriptor no està aprenent  res 

que un altre dia l'ajudi amb un altre text, aleshores, la "lliçó" ha 

estat una pèrdua de temps, per a tothom»

Lucy McCormick Calkins
Universitat de Columbia 
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www.dreamstime.com

Tenim una 
història!

Poc temps per ensenyar-ne 
i aprendre’n

Escriptura sense 
procés
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Escriptura poc real



http://olelibros.com
/

QUI?

Mestre?            Alumne?
23/04/2016 97- EQC -



Cap estudi ha demostrat fins ara que els resultats dels alumnes 
millorin a partir de retornar-los els treballs amb anotacions i 

puntuacions.

Només el propi alumne pot corregir els seus errors. La tasca del 
professorat serà ensenyar a detectar-los i a trobar camins per 

superar-los.23.04.16
98

http://diarieducacio.cat/

Neus Sanmartí (UAB)



Sovint la revisió i la correcció estan associades 
a...
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https://elearning.industriallogic.com

No val! Malament!

23.04.16 - EQC - 99

Falta!



http://diariodesign.com

www.eldebat.cathttp://carmina.ekiry.com

Per què a aquests els donem valor?

Permeten arribar a l’obra definitiva
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Permeten arribar a fer un bon text
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Aquests també cal valorar-los!
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Algú neix “ensenyat”
Per a què venen els alumnes a l’escola?
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Per què...

http://graduaciones.org/
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El que diferencia més un escriptor novell 
d’un d’expert és la seva capacitat de 

revisar, corregir i millorar els seus escrits

23/04/2016 103- EQC -



Revisar per millorar l’escrit forma part de la 
competència escrita

Competències 10/11: Revisar i corregir el text 
per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació 
formal 
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Per aprendre cal parlar de l’escrit!



1. Quan els alumnes parlen, el professor aprèn.

2. Quan els alumnes parlen, aprenen.

3. Quan els alumnes parlen, el professor els pot ajudar.

Donald H Graves
http://www.heinemann.com/
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Entrevistes personals                                           

(writing conferencing)
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Entrevistes d’escriptura
http://www.pinterest.com/explore/writing-conferences/
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L’alumne ha d’assumir                                                                         
un rol de “cercador actiu de solucions”

Per què...

Allò que diferencia més un escriptor novell d’un d’expert és la 
seva capacitat de revisar, corregir i millorar els seus escrits

Caldrà ensenyar-ne

Caldrà aprendre’n

Caldrà que en 

vegin els beneficis

Caldrà que ho 

vulguin fer
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www.dreamstime.com

Tenim una 
història!

Poc temps per ensenyar-ne 
i aprendre’n

Revisar per millorar no 
forma part d’aprendre’n
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Escriptura poc real

Escriptura sense 
procés
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Que ens mirem, sobretot, dels textos?

Viatge a un planeta desconegut

Fa molts molts anys dos senyors van dir que 
descubririen algun planeta, a l’any XXXVIII. Van 
pujar a un coet i quan estaven a l’espai van trobar 
un planeta que es deia Bola de drac. Tenia uns 
habitants estranys però amb poders estraurdinaris.
Quan van arribar a terra van jugar amb aquells 
habitants, tan estranys. Peró com que ja era tard 
havien de tornar a la terra i els van convidar a 
anar amb ells. Tots van pujar a la nau i quan van 
arribar a la terra tothom va quedar molt sorprès.
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Que ens mirem, sobretot, dels textos?

Viatge a un planeta desconegut

Fa molts molts anys dos senyors van dir que 
descubririen algun planeta, a l’any XXXVIII. Van 
pujar a un coet i quan estaven a l’espai van trobar 
un planeta que es deia Bola de drac. Tenia uns 
habitants estranys però amb poders estraurdinaris.
Quan van arribar a terra van jugar amb aquells 
habitants, tan estranys. Peró com que ja era tard 
havien de tornar a la terra i els van convidar a 
anar amb ells. Tots van pujar a la nau i quan van 
arribar a la terra tothom va quedar molt sorprès.



i la lletra!
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Els seus escrits...

Són indicadors del “seu” coneixement!!

Són la guia per saber què els convé

?
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Per què?
Només amb ortografia i bona lletra ja “fem”?

Viatge a un planeta desconegut
Fa molts molts anys dos senyors van dir que 
descobririen algun planeta, a l’any XXXVIII. Van 
pujar. A la nau i quan estaven a l’espai van trobar 
un planeta que es deia Bola de drac. Tenia uns 
habitants estranys però amb poders estraurdinaris.
Quan van arribar a terra van jugar amb aquells 
habitants, tan estranys. Peró com que ja era tard 
havien de tornar a la terra i els van convidar a 
anar amb ells. Tots van pujar a la nau i quan van 
arribar a la terra tothom va quedar molt sorprès.
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1 punt

12 punts
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Eduardo Salles

Un bon text és bastant més que ortografia!



Un bon text és bastant més!

Informació:
- Tema ben enfocat

- Informació suficient

- Sense informació 
supèrflua

- Informació ordenada

- Aspectes rellevants ben 
separats.

Estructura:

-Paràgrafs ben definits.

-Una idea principal per 

paràgraf.

-Paràgrafs complets.

-Paràgrafs ben enllaçats

Redacció:
- Frases de llargada 

adequada: ni massa 
curtes. ni massa llargues. 

- Frases ben construïdes, 
amb tots  els elements.

- Frases ben connectades.

- Lèxic precís i adequat

Correcció:
- Bones concordances.

- Manteniment del temps 
verbal.

- Accents

- Morfologia dels mots

- Signes de puntuació 
necessaris i ben emprats

Presentació:

- Imatge general de 

l’escrit.

- Marges, línies, títols, etc.

- Cal·ligrafia o tipografia

- Relació text-imatge
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P
aràgrafs?

Tot, i al final?



RESULTAT?

http://www.danaleipold.com/2013/09/02/the-i-dont-have-time-to-
write-problem-and-how-to-fix-it/
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RESULTAT?

http://www.danaleipold.com/2013/09/02/the-i-dont-have-time-to-
write-problem-and-how-to-fix-it/
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/“No m’agrada escriure”
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www.dreamstime.com

Tenim una 
història!

Escriptura poc real

Poc temps per ensenyar-ne 
i aprendre’n

Revisar per millorar no 
forma part d’aprendre’n

Més que ortografia i 
bona lletra
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Escriptura sense 
procés



Hi ha un debat instal·lat de fa anys!

http://commons.wikimedia.org/

De què serveix la gramàtica?

Serveix per escriure millor?

23/04/2016 122- EQC -



“La nostra experiència, avui llarga i decisiva, “La nostra experiència, avui llarga i decisiva, 
mostra que es pot aprendre a escriure francès 
perfectament sense conèixer les regles 
gramaticals. Si això és veritat, l’escola s’ha 
equivocat de camí al col·locar les regles de la 
gramàtica a la base de l’estudi escolar de la 
llengua”.
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http://www.freinet.org.br/



Fent això, sense context, no s’aprèn a escriure

Completa els mots amb... Omple els buits d’aquestes frases 

amb...

Separa les síl·labes 

d’aquests mots...

Escriu el passat indefinit 

d’aquests verbs...

Col·loca l’accent en els 

mots que calgui...

Escriu el temps verbal que correspon a 

aquestes frases.

Escriu una paraula 

derivada de cada una de 

les següents... Col·loca els signes de puntuació en 

aquestes frases

Identifica el complement 

circumstancial d’aquestes frases

Identifica el lexema i els morfemes 

d’aquest mots

Escriu... o... en els espais buits dels 

mots segons la regla…
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Si un ensenyament de la llengua centrat en 

la gramàtica seria ineficaç, també ho seria 

un ensenyament reduït a la producció lliure i 

espontània

Teresa Ribas
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Treball gramatical

Escrits dels alumnes
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www.dreamstime.com

Tenim una 
història!

Escriptura poc real

Poc temps per ensenyar-ne 
i aprendre’n

Escriptura 
sense procés

Revisar per millorar no 
forma part d’aprendre’n

Més que ortografia i 
bona lletra Gramàtica sense 

context
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“De qui és l’escriptura?”

23/04/2016 - Enric Queralt i Catà - 129



23/04/2016

Coneixement                       
del medi físic                           

i natural

Coneixement                         
del medi social                         

i cultural                           

Català

Llengua estrangera                  

Primera llengua

Llengua castellana 

Educació per al 
desenvolupament personal i 

la ciutadania

Educació física

Educació plàstica

Educació                        

musical

Matemàtiques
23/04/2016 - EQC - 130



Cada disciplina té el seu “patró lingüístic”

Poesia / Excursionisme / Geologia / Novel·la/ Matemàtica/ Geografia

Serra de Montsant: Clot del Cirer
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Llegiu aquests textos i després parlarem de les 
diferències que tenen

Adaptat de Dolors Quinquer
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La lluna avui és molt gran, rodona, de color 
blanc trencat, brilla en el cel fosc envoltada 
d’estrelles. És lluna plena. Invita a somiar, 
a pensar en altres llocs, en altres vides ...

Dolors Quinquer

Una nit de lluna plena
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La lluna és el satèl·lit de la Terra. El seu relleu és molt accidentat:
existeixen amples planes, anomenades mars i altes muntanyes
semblants a cràters.

La lluna fa un moviment al voltant de la Terra i un altre al voltant
d’ella mateixa. Els dos moviments duren 28 dies, és per aquest
motiu que sempre veiem la mateixa cara de la lluna.

La lluna és visible des de la Terra de diferents maneres, que
anomenen fases. Les fases de la lluna són quatre: lluna nova,
quart creixent, lluna plena i quart minvant.

La lluna



Qui se n’ha d’ocupar?

Qui s’ha d’ocupar d’ensenyar a escriure’ls?

Qui s’ha d’ocupar de reflexionar-hi?
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- Aprendre ciències no és conèixer definicions i repetir 
explicacions, sinó que és saber parlar, llegir, escriure i 
escoltar com ho fa la ciència.

- Els alumnes han de tenir unes competències 
lingüístiques generals i a més han de dominar el 
llenguatge propi de cada matèria.

Cada disciplina té un patró temàtic i lingüístic

S’han d’aprendre simultàniament
23/04/2016 - EQC - 135

https://sites.google.com/a/xtec.cat/crpaltcamp

CRP Alt Camp 2015



A. Lavoisier

“Tractat elemental de Química”, 1789
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“ i com que les paraules són les que conserven i
transmeten les idees, resulta que no es pot
perfeccionar la Llengua sense perfeccionar la Ciència,
ni la Ciència sense la Llengua; i per molt certs que
fossin els fets, per molt justes les idees que els van
originar, només transmetríem impressions falses si no
disposéssim de les expressions exactes per
anomenar-los”

A. Lavoisier

“Tractat elemental de Química”, 1789
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www.dreamstime.com

Tenim una 
història!

Escriptura poc real

Poc temps per ensenyar-ne 
i aprendre’n

Escriptura
sense procés

Revisar per millorar no 
forma part d’aprendre’n

Més que ortografia i 
bona lletra Gramàtica sense 

context

Aquestes set raons, de fet, són...
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Escriure no és de 
la “llengua”



1. Cal aprendre a escriure amb PROPÒSITS i DESTINATARIS 
reals.

2. Els bons textos tenen més PROPIETATS que l’ortografia.

3. Saber escriure és resultat d’un PROCÉS, no una qualitat 
d’alguns alumnes.

4. Cal convertir la REVISIÓ, CORRECCIÓ I MILLORA dels textos 
en situacions d’aprenentatge.

5. Hi ha d’haver TEMPS, per ensenyar-ne i aprendre’n, a l’horari.

6. Cal treballar els CONTINGUTS GRAMATICALS en un context 
comunicatiu i amb seqüències, sistemàtiques, preferentment 
inductives.

7. Cal aprendre a escriure els TEXTOS PROPIS DE CADA 
MATÈRIA

Els grans eixos, de la didàctica de l’escriure
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Dues conclusions

Una evidència

Una recomanació

Un desig
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Aprendre a llegir i a escriure és, en les societats més 

desenvolupades, alguna cosa més que la capacitat 

d’associar sons i grafies, o d’interpretar i usar un codi. 

Estar alfabetitzat és, tal i com diu Wells (1986) estar en 

condicions d’enfrontar-se convenientment amb textos 

diferents a fi d’acudir a l’acció, sentiment o opinió que 

s’hi proposen, en el context d’un camp social 

determinat.

Daniel Cassany
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La 1a. conclusió



Aprendre a escriure no és cap “luxe”

És un dret de TOTS els alumnes!!

- Enric Queralt i Catà -
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La 2a. conclusió
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L’evidència



No us les perdeu!

La recomanació



23/04/2016 145www.rebelindustries.com

Bon viatge!

El desig
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