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La principal dificultat del procés per posar remei als problemes ortogràfics rau en la 
transferència dels aprenentatges. Tal com afirma Tardif , no es pot considerar que 
s’ha après una regla fins que no s’ha aplicat en un altre context. 
 
1. Com afavorir la transferència dels aprenentatges? 
 
1.1. Basar-se en els coneixements anteriors dels alumnes, correctes o no. Cal tenir en 

compte que aquests coneixements anteriors ja estan automatitzats pels alumnes. 
S’ha de treballar per crear un dubte ortogràfic en l’aprenent. 

1.2. Treballar les tres categories de coneixements: declaratives, procedimentals i 
condicionals. 

 
- declaratives  - què?    coneixements teòrics o de fets 
- procedimentals  - com?   seqüències d’accions 
- condicionals  - quan? per què? quina regla cal utilitzar  

 
Segons Tardif, només hi ha transferència si les tres categories de coneixements han estat 
treballades. Resulta capital organitzar moments d’aprenentatge que desenvolupin de 
forma igual les tres categories de coneixements. Així mateix, cal preveure moments de 
traducció d’un coneixement a l’altre. 
 
Sembla ser que les principals llacunes dels alumnes es troben en els coneixements 
declaratius i en els condicionals. Tenen problemes per definir conceptes bàsics, per 
identificar funcions i categories morfològiques o sintàctiques bàsiques. 
Cap d’aquests coneixements es treballa als manuals. Pel que fa als declaratius, la regla 
ve donada, no és construïda o clarificada pels alumnes; i els exercicis d’aplicació 
proposats es basen en l’adquisició de coneixements procedimentals. 
Caldria omplir aquest buit. 
 
1.3. Tenir en compte la dimensió visual, ja que una part de l’aprenentatge ortogràfic es 

fa imprimint-se a la memòria com a petites imatges.. 
Caldria proposar moments de lectura atenta.  
És obvi que no tots els alumnes responen igual al component visual, però se’n 
podrien establir perfils. 

 
1.4. Limitar la sobrecàrrega cognitiva dels aprenents 
 
L’expert té un gran nivell d’automatització sobre les produccions gràfiques, en canvi 
l’aprenent pot quedar-se col·lapsat.  
 
2. Algunes propostes didàctiques 
 
Cal partir de la base que la gramàtica té per finalitat última la millora de la producció de 
textos. Per tant, cal entendre que hi ha d’haver unes activitats funcionals o activitats de 
contextualització- recontextualització. Però amb això ni n’hi ha prou, els alumnes han 
d’entendre que darrera de la gramàtica hi ha unes normes que cal aprendre, d’aquí la 
necessitat d’activitats d’estructuració o de descontextualització. 
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Aquests dos tipus d’activitats (descontextualització/recontextualització) es podrien 
integrar en seqüències creades per l’ensenyant. 
 
2.1. Activitats de descontextualització /d’estructuració 
 
2.1.1. Practicar activitats de “negociació gràfica” 
 
Es tracta de confrontar els alumnes a les seves produccions i instaurar un debat on 
cadascú defensaria la seva grafia tot justificant-la, tot sense l’ajut del professor. 
L’activitat presenta un triple interès: aparició de les concepcions anteriors, 
deconstrucció dels errors a partir de la confrontació dels punts de vista, restaurar la 
importància dels coneixements declaratius. 
 
2.1.2. Treballar les estratègies de resolució de problemes ortogràfics 
 
Caldria iniciar tots els alumnes en les estratègies que usen més eficaçment els seus 
col·legues, que serien: 

a) les commutacions paradigmàtiques 
Ex. il l’a trouvé , s’escriu l’a  i no la perquè es pot dir l’avait trouvé . 

b) els càlculs de tipus analògic 
Ex. l’ai trouvé , s’escriu é ja que és com j’ai vendu. 

c) els esborraments(effacements) 
Ex. il nous semble, la concordança de semble es fa amb il  ja que es pot dir il 
semble.  

d) la deconstrucció de frases 
Ex. ils la mangent, els mangent la tarte 

e) la posada en evidència dels grups de mots i les seves relacions 
ces remarques me semblent tout particulièrement intéressantes, on met “s”  à 
interessantes ja que ce sont les remarques qui sont intéressantes. 

 
Totes aquestes estratègies admeten exercicis com passar del singular al plural, canvi de 
punt de vista... A més a més, molts d’aquests exercicis es poden integrar en la poesia o 
la cançó, dos gèneres que permeten jugar amb la forma del text. 
 
Una altra estratègia que sovint no s’utilitza és fixar-se en la naturalesa dels mots, 
operació bàsica si es vol determinar el tipus de problema a resoldre 
 
2.1.3. Realitzar “útils” 
 
a) Fitxes de síntesi sobre un problema ortogràfic o gramatical, elaborades a classe. Es 
tracta de posar l’èmfasi sobre les generalitats del sistema, limiar les genralitzacions 
abusives errònies, transformar les regles en consignes d’acció (si jo escric un mot agut 
acabat en vocal (condició), l’accentuaré (conclusió) 
 
b) Útils de referència analògica. Es tracta de fitxes o cartells contruïdes pel mestre que 
contenen un cert nombre de frases que tenen un element en comú, presentat en diverses 
formes. (tb es treballa la dimensió visual) 
 
2.1.4. Treballar els coneixements declaratius. 
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Reflexionar col·lectivament sobre cadascun dels components de la norma 
 
2.1.5. Convidar els alumnes a analitzar els seus propis errors i a justificar les 

seves correccions. 
 
Caldria preveure amb els alumnes moments de classificació dels errors, a partir d’un 
corpus de textos corregits. Si pot ser, establir-ne una codificació. 
També és molt important que expliquin els mecanismes que suporten les seves 
correccions.(graelles a tres columnes...) De totes maneres, més que el fet d’elaborar-ho, 
el que resulta fonamental és cercar amb els alumnes pistes útils 
 
2.2. Activitats de recontextualització o activitats funcionals 
 
Òbviament la tasca per excel·lència és l’expressió escrita, tot i que en si mateixa és 
massa àmplia. 
 
2.2.1. Practicar tasques d’escriptura molt focalitzades 
2.2.2. Utilitzar graelles d’autoavaluació 


