
LLENGUATGE ESCRIT
Sistema de representació gràfica del 

llenguatge verbal sotmés a les condicions d’ús 
que constitueixen les formes del discurs.

LLEGIR 
Procés de 
comprensió

ESCRIPTURA: instrument notacional  
LLENGUATGE ESCRIT: mitjà de comunicació
Tolchinsky (1993)

ESCRIURE
Procés de producció

Activitats cognitives diferenciades
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organitzar

formular 
objectius

REDACTAR

llegir

refer

CONTROL

MEMÒRIA A 
LLARG TERMINI

g
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n
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r
a
r

PLANIFICAR REVISAR

EL PROBLEMA 
RETÒRIC

•Tema
•Audiència
•Propòsits

EL TEXT
QUE ES VA 
REALIZANT

SITUACIÓ DE COMUNICACIÓ

Model de Hayes y Flower 
(1980) 

•Coneixement 
del tema i de 
l’audiència.

•Coneixement 
dels plans 
d’escriptura.
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Com ho he fet per escriure?



Font: Pla de Lectura de Centre (PLEC) del Departament d’Ensneyament, 2010, p.64



USOS DE LA LLENGUA ESCRITAUSOS DE LA LLENGUA ESCRITA

Font:  Tolchinsky, L. (1990), “Lo práctico, lo científico y lo literario: Tres componentes en la noción de 
alfabetismo”. Comunicación, Lenguaje y Educación, 6 (53-62) 



Aspectes de la correcció

O ADEQÜACIÓ –respon als objectius-

O COHERÈNCIA  -ordre lògic, estructura-

O COHESIÓ -relació i enllaç entre frase-

O NORMATIVA  -correcció lingüística-

O ALTRES –aspectes formals-

FONT: CASSANY, D. (1993),  Reparar l'escriptura: didàctica de la correcció de l'escrit. Barcelona: Graó



NORMA: prescripció = impredictible = diccionari  

REGLA : predicció = predictible

REVISIÓ DE CONCEPTES

FONT: FARGAS, A.(2009), “L'ensenyament-aprenenetatge de l'ortografia: una qüestió només de regles?” a 
Articles de Didàctica de la LLengua i la Literatura, 48 (34-49).



L’ ORTOGRAFIA 
NO ES POT SEPARAR DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA

Mentre s’escriu s’ha de poder consultar,especialment material d’elaboració pròpia
 

 
 

MATERIALS I 
RECURSOS 

ELABORACIÓ PRÒPIA EDITAT 

MURAL 
ÀLBUM 

COL�LECTIU 
LLIBRETA 
INDIVIDUAL 

PAPER/DIGITAL 

Observació constant 
Consulta immediata 

Historial del grup 
Consulta-referent 

Historial personal 
Consulta i estudi Generalització 

DICCIONARIS 

Llistes/ordenació 
Paraules difícils 
temes/tipus text 

Paraules difícils 
Ordre alfabètic 

Paraules difícils  
Ordre alfabètic 

Paraules difícils 
Ordre alfabètic 

REGLES 

Classificació/Deducció 

Paraules sota un 
criteri: deducció de 
regles 

Col·lecció de 
regles amb 
exemples 

Col·lecció de 
regles amb 
exemples 

Consulta llibres 
de text, manuals  

PAUTES DE 

CORRECCIÓ 

Llistes/aplicació 

Criteris col·lectius 
de correcció 

Historial del 
grup 

Pautes 
personalitzades 

Ús dels 
correctors 
ortogràfics 

ALTRES Campanyes ortogràfiques/ L’error creatiu/Lectures/jocs, etc 
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DICCIONARIS
• MURAL

Observació constant
Consulta immediata

• ÀLBUM AULA
Consulta-referent
Historial del grup

• LLIBRETA INDIVIDUAL
Consulta-estudi
Historial personal

• EDITATS paper/ digital
Ús generalitzat

Resoldre casos no 
predits per les regles.
Consciència que són la 
majoria.

Consulta, memorització i 
automatització com a 
recurs habitual.
(No com a càstig)

Diccionaris a l’abast. 
Professors de totes les 
àrees model d’ús.
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PARAULES 
DIFÍCILS  

Vaig anar

Vam anar

Ahir

Notícia - notícies

Hi  havia una  

vegada

PARAULES 
DIFÍCILS  

Vaig anar

Vam anar

Ahir

Notícia - notícies

Hi  havia una  

vegada

MURALMURAL

FITXERFITXER
AULAAULA

ÀÀLBUM LBUM 
AULAAULA

CONSULTA  
IMMEDIATA
CONSULTA  
IMMEDIATA

REFERENT 
GRUP

REFERENT 
GRUP

a) DICCIONARISa) DICCIONARIS
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a)  DICCIONARIS – MURALS PER TEMES



a)  DICCIONARIS – MURALS PER TEMES



a) DICCIONARIS – MURALS
Per tipus de text; per activitats; per temes…



barca

Barcelona

Babau

Bicicleta

Bossa

Bonic

a) DICCIONARISa) DICCIONARISLLIBRETA LLIBRETA 
INDIVIDUALINDIVIDUAL

CONSULTA   I ESTUDI
HISTORIAL PERSONAL
CONSULTA   I ESTUDI

HISTORIAL PERSONAL

http://dlc.iec.cat/

GENERALITZACIÓ
GENERALITZACIÓ

EDITATSEDITATS
EN PAPER I EN LEN PAPER I EN L ÍÍNIANIA
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REGLES 
ORTOGRÀFIQUES

• MURAL
Col·lecció de paraules
Deduir regles

• ÀLBUM CLASSE
Col·lecció de regles amb exemples
Consulta-referent
Historial del grup

• LLIBRETA INDIVIDUAL
Col·lecció de regles amb exemples
Consulta-estudi
Historial personal

• EDITATS paper/ digital
Consulta llibres de text/ manuals
Exercicis en línia

Instrument per 
resoldre problemes:
- Predictibilitat alta

- Accessibles-aplicables

Procediment deductiu 
preferiblement

Competència 
oral

Coneixement
metalingüístic

(1 de 4)
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ga go gu gue gui

gat gorra guant guerra guitarra

galtes gos disgust digueu guineu

vegada segur hagués diguis

amagar amaguen amaguin

ganduls seguit

gallina

Sona  com  gat
(2 de 4)
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PARAULES 
AMB Ç

puça

adreça

força

forçut

Barça

llençol

braç

març
…

Deduïm una regla

Escrivim Ç (ce trancada)
davant les vocals A,O,U

(Regles ortogràfiques 3 de 4)
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REGLES  D’ORTOGRAFIA

3r. de  primària

En verbs acabats en –gar, com regar, canvien la 
lletra g pel dígraf gu davant de e i i .

Regar: Regar: Regar: Regar: reguen, reguinreguen, reguinreguen, reguinreguen, reguin
Amagar: amaguen, amaguinAmagar: amaguen, amaguinAmagar: amaguen, amaguinAmagar: amaguen, amaguin

El masculí i el femení de les paraules acabades amb 

–ista  tenen el mateix final.

Un ciclista; u
na ciclista

Un ciclista; u
na ciclista

Un ciclista; u
na ciclista

Un ciclista; u
na ciclista

Un futbolista
; una futbol

ista
Un futbolista

; una futbol
ista

Un futbolista
; una futbol

ista
Un futbolista

; una futbol
ista

Un excursion
ista; una exc

ursionista

Un excursion
ista; una exc

ursionista

Un excursion
ista; una exc

ursionista

Un excursion
ista; una exc

ursionista

(4 de 4)
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PAUTES DE 
CORRECCIÓ

• MURAL
Regles i normes apreses i /o noves

• LLIBRETA INDIVIDUAL
Atenció a les necessitats individuals

• EDITATS paper/ digital
Ús dels correctors ortogràfics

Criteris per a la bona 
realització d’un text 
concret:

•Pactats entre tots
•Comprensibles
•Temps per ser aplicats
•Coavaluació i 
autoavaluació

(1 de 2)
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• Hem posat un títol?

• Hem separat les coses que 
passen en paràgrafs?

• Hem posat majúscules?

• Hem posat punts, comes i 
signes de pregunta o 
admiració?

• Hem fet bé br- i bl-?

• Hem escrit bé gue i gui?

• Hem escrit bé les paraules: 
tigre, selva, jungla i rino 
ceront, lianes?

EXEMPLE PAUTA 
DE CORRECCIÓ

D’UN TEXT 
INFORMATIU

2n curs

EXEMPLE PAUTA EXEMPLE PAUTA 
DE CORRECCIDE CORRECCIÓÓ

DD’’UN TEXT UN TEXT 
INFORMATIUINFORMATIU

2n curs2n curs

(2 de 2)



L’ERROR
CREATIU

D’un error pot nèixer una història…

• Un “tesor” és un tresor que no té
valor.

• “Veure” una coca-cola no fa 
passar la set, fa venir més ganes 
de beure-la.

• Si un home és “sort” en lloc de 
sord, li deu tocar sempre la 
grossa.

• Una “amoto” serà una cosa 
contrària a la moto.

Rodari (La gramàtica 
de la fantasia) ens 
dóna un bon recurs 
per desdramatitzar 
les errades 
ortogràfiques:

Riure’s dels propis 
errors.
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