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Temps d’escriptura i escriptura personal
Institut Escola Jacint Verdaguer

Enric Queralt i Catà
Sant Sadurní d’Anoia, 29 de gener de 2019
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Sumari
− Per què parlar d’escriptura si tot el dia 

escriuen?
− Procés d’escriptura
− Temps d’escriptura.

− Per què un temps per escriure?
− Què escriure?

− Organització del temps d’escriptura:
− Escriptura independent
− Entrevistes.
− Minilliçons.
− Temps per compartir.

− Revisar i millorar l’escriptura personal.
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“Haurien d’escriure millor perquè tot el dia escriuen”
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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

30/1/2019 4- EQC -
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- Teaching writing is a matter of faith. We demonstrate that faith when we listen
well, when we refer to our students as writers, when we expect them to love
writing and to pour hearts and soul into it. (Lucy Calkins, The art of teaching
writing)

- Ensenyar a escriure és una qüestió de fe . Demostrem (els mestres) la fe quan els 
escoltem, quan ens referim als nostres estudiants com a escriptors , quan esperem 
que els apassioni escriure i s'hi aboquin en cor i ànima  .

30/1/2019 - Enric  Queralt Catà - 5

"Per altra part, he escollit la paraula participar ja que d’una manera 
semblant o podríem dir que es un dels següents passos desprès 
d’implicar-s’hi per assolir els objectius propis, és el fet de no tant sols 
implicar-se en els objectius propis sinó fer-ho en els de la societat."

"Hem de comprendre la informació que rebem i poder participar en 
les converses que els nostres grups d’amics podem participar en la 
conversa."

La recomanació que enganxen al mural porta el títol, autor i editorial, així com el nom
de la persona a qui el recomanen, si va destinat a algú en participar especificant el 
motiu o el comentari personal i recomanació general del perquè el recomanen.



Què diu la recerca?

- En general, un escrit per setmana.

- Limitació d’espai (una pàgina).

- Propostes derivades dels llibres de text.

- Poca atenció a la preparació i al desenvolupament 
de l’escrit.

- Nombre important de correccions (frustració).

- Poc criteri dels alumnes per valorar els seus textos.

- Objecte preferent de correcció: aspectes formals. 
Milian, M. (2011): “La composició escrita. Com ensenyem a escriure i com n’aprenen els alumnes”.                                      

Articles de didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 54, abril 2011.

Marta Milian 
(UAB)

30/1/2019 -EQC- 6
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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.

7
Josep M. Espinàs.               

El Periodico
30/1/2019 -EQC- 7



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

http://w
w

w
.w

hiteriveracadem
y.com

/“No m’agrada escriure”
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https://www.marxists.org

L.S. Vigotski

“Pensament i llenguatge”

El pensament no s’expressa simplement en 
paraules, sinó que existeix a través d’elles

30/1/2019 9- EQC -



Els límits del meu llenguatge són 
els límits del meu món.

L. Wittgenstein
30/1/2019
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La competència lingüística és la competència de les 
competències. […] Sense paraules no podem pensar.

30/1/2019 11- EQC -



resultats

1.70930.000.000 resultats

25.01.2019
10:47 (AM)
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2.450.000.000



Des fa deu anys les proves de competències 
bàsiques proposen redactar escrits com 

aquests...

30/1/2019 -EQC- 13



REDACCIÓ 

Pots demanar un full per fer un esborrany o un esquema de la teva 
redacció. Quan l’hagis acabada, llegeix-la de nou i corregeix el que 
calgui. És necessari que al final hagis escrit 100 paraules com a 
mínim. Si n’escrius menys, es veurà afectada la teva puntuació. 

Imagina que ets l’escriptor de “Fugida”, el primer text que has llegit. 
Acaba la història del Daniel. Explica on va anar quan va pujar al taxi, 
què havia de fer, per què necessitava els diners i si algú es va adonar 
que els havia agafat. Explica si es va trobar amb algú altre i com va 
acabar tot. Escriu un títol per a la redacció. Anota al final el nombre de 
paraules escrites.

30/1/2019 -EQC- 14
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REDACCIÓ 

Què creus que és millor: seguir el corrent majoritari 
o ser tu mateix? Què en penses? Partint dels textos 
llegits, exposa la teva opinió de manera clara i 
ordenada. 
Escriu una redacció de 125 paraules com a mínim. 
Si n’escrius menys, es veurà afectada la teva 
puntuació. 

Et recomanem que segueixis aquest procés: 
1. planificació, esquema de les idees que 

desenvoluparàs; 
2. primera versió de la redacció; 
3. revisió, correcció i versió definitiva. 

Anota al final el nombre de paraules escrites. Pots 
utilitzar aquesta pàgina com a esborrany.
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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 a 
eina de pensament i aprenentatge, de creació i de 
crítica.

Universitat de Califòrnia. Santa Cruz

GORDON  WELLS (1990): “Condiciones para una alfabetización total”. Cuadernos de Pedagogía, 179 (pág. 11-15)
30/1/2019 -EQC- 17



http://blocs.cpnl.cat/
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El punt més feble   
en llengua catalana i 
castellana continua 
essent l’expressió 

escrita.
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37,4%30/1/2019 21

Educació primària



30/1/2019 22

Educació secundària obligatòria

32,6%



Dels aspectes que s’avaluen (adequació, coherència, ortografia, 
lèxic, morfosintaxi i presentació) el que obté pitjors resultats és, 

de manera sostinguda i creixent, l’ortografia. 

Alumnes que no superen l’ortografia
Català Castellà

2013 33,2% 27,1%
2014 38,9% 29,9%
2015 44,2% 53,4%
2016 45,1% 46,2%
2017 50,1% 62,6%
2018 43,3 36,5

30/1/2019 - EQC - 23



Emilia Ferreiro (1999)

L’escriptura és important a l’escola perquè és 
important fora de l’escola, i no a l’inrevés
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Emília Ferreiro
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Al llarg del dia escrivim amb propòsits, 
formats, suports i situacions diversos.

30/1/2019 25- EQC -

Personal 
Públic 
Educatiu 
Ocupacional



“Escriure és una activitat social que 
s’inscriu en l’entramat d’activitats 

comunicatives que es duen a terme en 
una societat alfabetitzada”. 

Daniel Cassany (UPF)

30/1/2019 -EQC- 26



Escriure permet

Participar en la 
societat

Assolir objectius 
particulars

Assolir objectius 
particulars

Desenvolupar el 
potencial 
personal

Desenvolupar 
coneixement

30/1/2019 -EQC- 27

L’escriptura es vincula als projectes de vida



Què és la lectura?

www.racocatala.cat www.aulavirtual.iesotura.es

Escriure és molt més que una eina!

30/1/2019 -EQC- 28

És una necessitat!



Un dret ineludible d’una ciutadania democràtica

30/1/2019 -EQC- 29



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’alfabetització.30/1/2019 - EQC - 30

Franklin D. Roosevelt
President nord americà



... és un prerequisit per participar amb èxit en 
la majoria d’àmbits de la vida adulta

(Cunningham i Stanovich, 1998; Smith et al., 2000)

30/1/2019 -EQC- 31



Aprendre a escriure no és un  luxe

És un dret de TOTS els alumnes!!

http://www.theguardian.com/

30/1/2019 -EQC- 32



“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”.
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ANNA CAMPS “Escriure i aprendre a escriure  a primària”. Guix 371 (gener 2011)
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U
n dèficit en com

petència escrita és
una 

de les portes d’entrada a l’exclusió social.
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Sumari
− Per què parlar d’escriptura si tot el dia 

escriuen?
− Procés d’escriptura
− Temps d’escriptura.

− Per què un temps per escriure?
− Què escriure?

− Organització del temps d’escriptura:
− Escriptura independent
− Entrevistes.
− Minilliçons.
− Temps per compartir.

− Revisar i millorar l’escriptura personal.



Els surt a la primera?

30/1/2019 -EQC- 36



(…) a l’aula s’espera que els 
alumnes produeixin textos en un 
temps breu i que escriguin 
directament la versió final, en 
canvi fora dels centres produir un 
text és un procés llarg que 
demana esborranys i reiterades 
revisions.

Delia Lerner

Però paradoxalment...

30/1/2019 -EQC- 37



És freqüent...

30/1/2019 -EQC- 38



Escrivint “a raig” és difícil fer un bon text.

30/1/2019 -EQC- 39



"Hem de comprendre la informació que rebem i 
poder participar en les converses que els 
nostres grups d’amics podem participar en la 
conversa."

“La recomanació que enganxen al mural porta 
el títol, autor i editorial, així com el nom de la 
persona a qui el recomanen, si va destinat a 
algú en participar especificant el motiu o el 
comentari personal i recomanació general del 
perquè el recomanen”.

Als docents també ens passa!!

30/1/2019 -EQC- 40
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Context de la tasca

Memòria a llarg termini
 Coneixement del tema
 Coneixement de 

l’audiència
 Coneixement de 

l’escriptura
Habilitats d’escriptura
Experiències anteriors
Coneixements lingüístics

G
en

er
ac

ió
 d

’id
ee

s Fer plans 

Organitzar 

Establir 
metes 

Revisió 

Relectura 

Edició 

Control: monitorització

Memòria de treball

Te
xt

ua
lit

za
r:

 
re

da
ct

ar
Tr

ad
uc

ci
ó 

de
 le

s 
id

ee
s 

al
 

lle
ng

ua
tg

e 
vi

si
bl

e 

Tasca d’escriptura
 Tema

 Destinatari

 Propòsit 

Text produït
 Text produït

 Text que es va 

produint

http://blog.fairfield.edu/
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Adaptació de HAYES J. R. i FLOWER, L. “Identifying the Organization of Writing Processes”. a: GREGG, L. W. Y STEINBERG, 
E. R. (comps.) (1980): Cognitive Processes in Writing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, pàg. 3-30.

CONTEXTUALITZACIÓ

Finalitat

Destinatari

Emissor

Text

Situació comunicativa

TEXTUALITZACIÓ

TEXT 

PLANIFICACIÓ REVISIÓ EDICIÓ DIFUSIÓ

Escriure bé demana un procés



http://faculty.uoit.cahttp://www.idahobook.com

Writing process

Forma part de la tradició didàctica de molts països
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 Els alumnes saben que escriure és un 
procés? 

La majoria NO!                                                                   
Pensen que és una “QUALITAT” que no té tothom.

Tinc un munt d’idees i escric fins que 
s’acaben. Llavors intento pensar en més 
idees fins que ja no en trobo cap més que 
valgui la pena posar. Llavors acabo. Al 
final sempre miro les faltes abans 
de portar-lo al mestre.

30/1/2019 -EQC- 45



Writing workshops

(Tallers d’escriptura)

Grundschule schreibwerkstatt
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A les aules sempre hi ha un racó d’escriure

30/1/2019 -EQC- 52
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Teach to write books
12.02.2018

Teach to write books
12.02.2018



25.01.2019/ 13:10



25.01.2019/ 13:10



25.01.2019/ 13:10



Llibres d’ensenyar a escriure
25.01.2019
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L’aprenentatge de la composició 
escrita es produeix durant el procés i 
no en els moments inicials i finals.
(Anna Camps)

30/1/2019 -EQC- 60
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Adaptació de HAYES J. R. i FLOWER, L. “Identifying the Organization of Writing Processes”. a: GREGG, L. W. Y STEINBERG, 
E. R. (comps.) (1980): Cognitive Processes in Writing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, pàg. 3-30.

CONTEXTUALITZACIÓ

Finalitat

Destinatari

Emissor

Text

Situació comunicativa

TEXTUALITZACIÓ

TEXT 

PLANIFICACIÓ REVISIÓ EDICIÓ DIFUSIÓ

Temps d’escriptura per valoritzar el procés
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Sumari
− Per què parlar d’escriptura si tot el dia 

escriuen?
− Procés d’escriptura
− Temps d’escriptura.

− Per què un temps per escriure?
− Què escriure?

− Organització del temps d’escriptura:
− Escriptura independent
− Entrevistes.
− Minilliçons.
− Temps per compartir.

− Revisar i millorar l’escriptura personal.



http://www.thebeantowntales.com/

http://www.busyteacherscafe.com/literacy/writing_workshop.html

Per què un temps d’escriptura?
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http://www.bloghalconviajes.com/

Perquè també en l’escriptura hi ha dos mons.

30/1/2019 -EQC- 64
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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
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Universitats que pertanyen al Writing Project 
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30/1/2019 - Enric Queralt i Catà - 71

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. 

30/1/2019 -EQC- 71
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“Hem d'ensenyar a escriure a cada alumne. Cada 
dia i a tots els cursos. Els alumnes necessiten 

entre 50 i 60 minuts per escriure i rebre 
instrucció d’escriptura”.
Lucy McCormick Calkins  A guide to the writing workshop grades 3-5 (pàg. 7)

Temps d’escriptura

http://5thgradelionsread.blogspot.com.es/2014/06/bookaday-challenge-day-8.html

30/1/2019 -EQC- 73

Professora de l’Escola de Mestres de 
la Universitat de Columbia



Les nostres dades mostren que els 
alumnes necessiten escriure un mínim de 
4 dies a la setmana per percebre canvis 

apreciables en la qualitat de la seva 
escriptura.

Donald H Graves
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Professor de la Universitat de New Hampshire                                              
Director del Writing Process Laboratory 

Temps per ensenyar i aprendre a escriure

7430/1/2019 -EQC- 74



https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
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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 els alumnes a adquirir 
fluïdesa amb l'escriptura, l’ortografia i la construcció de frases i el 
processament de textos; proporcionar un temps diari per 
escriure; creació d'una comunitat compromesa dels escriptors.

30/1/2019
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Es dedicaran 12 hores a la setmana a activitats de 
llengua oral, de lectura i d’escriptura, les quals són 
compatibles amb tots els camps disciplinaris.
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Writing

Writing

Writing/      
Social Studies/ 

Science

Writing

Writing
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Sumari
− Per què parlar d’escriptura si tot el dia 

escriuen?
− Procés d’escriptura
− Temps d’escriptura.

− Per què un temps per escriure?
− Què escriure?

− Organització del temps d’escriptura:
− Escriptura independent
− Entrevistes.
− Minilliçons.
− Temps per compartir.

− Revisar i millorar l’escriptura personal.



Diàlegs Entrevistes Relats Contes Faules Correu-e

Postals
Cartes 

familiars
Cartes 

comercials Ressenyes Cròniques Notícies

Dietaris Descripcions 
persones

Descripcions 
animals

Descripció 
llocs

Descripció 
espais

Definicions

Guies 
turístiques

Anuncis 
compravenda

Explicacions 
temàtiques

Menús i 
cartes Receptaris

Anuncis 
publicitaris

Circulars
Pòsters i 
cartells Etiquetes

Propaganda 
electoral Denúncies Queixes

Instàncies Reglaments 
de jocs Refranys Dites Rodolins Cançons

Cal·ligrames Cartes 
director

Bases
concursos

Programes 
d’actes

Normes Endevinalles

Prendre
apunts Poemes Còmics

Diaris 
personals Informes

Monografies 
temàtiques

Fitxes
Pràctiques de 

laboratori
Notes 

domèstiques Invitacions
Fullets

propaganda Resums

Comentaris
de text

Instruccions 
d’execució

Esquemes i 
mapes 

conceptuals
Xarxes socials Blogs Pàgines web

30/1/2019 -EQC- 80



Temps d’escriptura i gèneres textuals

- La forma no s’ha de prioritzar al contingut.

- Conèixer les característiques de “productes 
ideals i acabats” no correlaciona amb el 
desenvolupament de l’escriptura.

- Centrar-se en els gèneres, i les seves 
característiques, orienta el temps d’escriptura 
cap els “productes”, quan l’important han de 
ser els processos de composició.
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Doncs, temps d’escriptura per a escriure què?
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Quin tipus d’escriptura?

30/1/2019 -EQC- 83
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Imprescindible per aprendre a redactar



30/1/2019 -EQC- 86

4t
Escola Santa Caterina de Vinyols i els Arcs



- Llibres de text

- Quadernets

- Fitxes preparades

- El mestre elabora molts 
“materials motivadors”.

- Tallers i racons 
d’escriptura

Escriptura personal
Els alumnes seleccionen temes.

Controlen el procés i el producte.
Parlen entre ells i amb el mestre.

Escriptura personal
Els alumnes seleccionen temes.

Controlen el procés i el producte.
Parlen entre ells i amb el mestre.

Alta intervenció alumneAlta intervenció alumne

Baixa intervenció alumneBaixa intervenció alumne
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ESCRIPTURES 
COL·LECTIVES 
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Font: Daniel Cassany

Intensiva Extensiva
Extensió

Limitada Il·limitada
Durada

Breu
(respostes a preguntes, exercicis...)

Superior  
(esborranys i versions intermèdies)

Objectiu
Introduir un concepte o entrenar 

una destresa
Generar motivació per 

l’escriptura i modificar hàbits i 
actituds

Nivell d’autonomia i de responsabilitat de l’alumne
Reduït o inexistent Elevats

Escriptura personal “extensiva”
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Font: Daniel Cassany

- L’alumne decideix què vol escriure i com: es fa 
responsable del procés d’escriptura.

- Apropa l’escriptura a la vida de l’alumne i 
genera contextos comunicatius reals.

- Posa en joc totes les funcions de l’escriptura.
- Se centra en el procés d’escriptura i en control 

metacognitiu del procés.
- Desenvolupa l’hàbit d’escriure (sense motivació 

externa).

Avantatges de l’escriptura extensiva

30/1/2019 -EQC- 89



http://blogs.laprensagrafica.com/

Un temps per permetre que l’escriptura...

Sigui una experiència gratificant. 

Doni raó i sentit per voler aprendre’n

Doni sentit a l’esforç d’aprendre’n
90
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Temps per escriure de manera que els alumnes...

Puguin escriure del tema que vulguin

Puguin compartir la vida 

S’adonin que en saben 

Percebin que aprenen, que milloren

“Visquin i vegin el procés d’escriptura

Tinguin una “biografia personal d’escriptura”
30/1/2019 -EQC- 91



http://blogs.laprensagrafica.com/

Escriptura personal perquè als humans ens agrada... 

- Que ens escoltin.

- Deixar constància del “jo” i de la nostra 
història.

- Motivar els alumnes perquè escriguin és molt 
diferent d’ajudar-los a sentir-se profundament i 
personalment implicats amb la seva escriptura.

- Ajudar-los a veure que la seva vida és quelcom 
sobre el que val la pena escriure.
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Escriptura personal

93
30/1/2019 -EQC- 93



Per desenvolupar habilitats com a 
escriptor, els estudiants necessiten tres 

coses: 

- La propietat de la pròpia escriptura.

- La guia d'un escriptor experimentat.

- El suport d'una comunitat d’escriptors 
(els compsnys). 
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fdpmarchlidia.blogspot.com

PENSANT EN ELS ALTRES
http://www.youtube.com/watch?v=so3Mr-OKG60
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Sumari

− Temps d’escriptura.
− Per què un temps per escriure?
− Què escriure?

− Organització del temps d’escriptura:
− Escriptura independent
− Entrevistes.
− Minilliçons.
− Temps per compartir.

− Revisar i millorar l’escriptura personal.



Com ha de ser aquest temps?

- Extens, regular i previsible.

- Amb normes, estructura i expectatives 
clares i coherents.

- Preferible mig curs, tres dies per setmana 
que no pas un dia a la setmana tot el curs.
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Per iniciar-lo...

- Començar a parlar-ne amb entusiasme. 

- Fixar la data d’inici. 

- Situar-la en el calendari de l’aula.

- Parlar de possibles temàtiques. 

- Personalitzar les llibretes (decorar les tapes)

- Compartir les personalitzacions.
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Llibretes personalitzades

https://lh3.googleusercontent.com
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http://teachwritingright.blogspot.com/2011/ http://writingfix.com/
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30/1/2019 - Enric Queralt i Catà - 103

Mini lliçons

Entrevistes

Escriptura independent

Compartir

TEMPS TOTAL TALLER D’ESCRIPTURA

El taller d’escriptura segueix un patró 
predictible:

http://www.slideshare.net/flowergurl/writers-workshop-an-introduction?next_slideshow=1
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Sumari

− Temps d’escriptura.
− Per què un temps per escriure?
− Què escriure?

− Organització del temps d’escriptura:
− Escriptura independent
− Entrevistes.
− Minilliçons.
− Temps per compartir.

− Revisar i millorar l’escriptura personal.



Entrevistes

Escriptura independent

Compartir

TEMPS TOTAL TALLER D’ESCRIPTURA
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No sé què escriure...
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El que escric no m’agrada!

mejorimagen.eu
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Dubtes, dificultats i pors

- Es treballa tot el que cal?
- Com garantir que TOTS els alumnes aprenen?
- I si no els ho corregim tot no agafaran mals 

hàbits?
- I les famílies veuran textos a mig fer o sense 

corregir?
- Com fer-los arribar la informació de la feina 

que es fa?
https://www.choosehelp.com/topics/anxiety/agoraphobia

Escriure?
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Odio escriure!
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http://activitatspaurom
eva.blogspot.com

.es/
Les primeres setmanes dedicar-les a 

narrar, abans d'escriure. 
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- Sovint no s'atreveixen a escriure (pensen que 
no tenen res a dir). 

- Narrar la pròpia experiència permet descobrir  
moltes històries que s’esperen per ser 
explicades.

- Historiar ajuda a construir un sentit comunitari 
en el grup. 

- Compartir històries personals és una 
oportunitat per veure’ns els uns als altres com 
a persones, reals.

30/1/2019 -EQC- 112

Narrar oralment perquè...



https://agora.xtec.cat/esc-dolorsmarti/categoria/primaria/4t/

El llenguatge oral ajuda a guanyar confiança i a 
ampliar el repertori d'idees per escriure. 

30/1/2019 -EQC- 113

Narrar oralment perquè...
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Socis d’escriptura
https://www.arkansasonline.com



Socis d’escriptura

30/1/2019 -EQC- 115

- Cada alumne té un “soci”.
- En 2 minuts EXPLICA (o llegeix) la seva història. 
- El company, en acabar, pot fer-li preguntes. 
- Després, l’alumne ha de trobar un segon soci. 
- Es repeteix el procés.
- En el segon relat l’alumne pot incorporar elements 

nous a partir de les preguntes del primer soci.
- Cada alumne comparteix la seva història amb 3 socis. 

https://www.csuwritingproject.net/



https://dqam6mam97sh3.cloudfront.net/video_photos/10/134/large_1400098720.jpg

- Desenvolupar els seus relats.
- Revisar i millorar les seves històries:

- afegir detalls, precisar temps i espai
- eliminar informació

Els socis ajuden els alumnes a:
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Els “socis”: ampliació d'històries personals

Per escriure del tema que vulguin

Per escriure el tipus de gènere que vulguin

Per “viure i veure” el procés d’escriptura

Per adonar-se que aprenen, que milloren

Per tenir una “història personal” d’escriptura

1r soci
2n soci
3r soci

http://islandthinker.blogspot.com
.es/2012/09/w

riting-conference.htm
l

A on van aparèixer?  I Què que ho sàpiga molta gent?



Els “socis”: ampliació d'històries personals

Per escriure del tema que vulguin

Per escriure el tipus de gènere que vulguin

Per “viure i veure” el procés d’escriptura

Per adonar-se que aprenen, que milloren

Per tenir una “història personal” d’escriptura

1r soci
2n soci
3r soci

A on van aparèixer?  I Què que ho sàpiga molta gent?



Generadors d’històries
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- Reunir els alumnes a l'àrea de reunió i explicar una 
història pròpia (demostració / modelatge).

- Després d'haver explicat una història nostra (p.ex.: 
Una experiència de por) donar als alumnes 
l’oportunitat d’explicar històries relacionades amb 
aquest tema.

- Utilitzar “la veu d’un altre” (p.ex.: llegir un relat sobre 
el bosc i després explicar una experiència similar).

- Portar objectes significatius a l’aula: no han de ser 
joguines ni coses de valor monetari.

- Establir un tema diari per historiar: Avui us explicaré 
un moment en què vaig sentir por.

Generadors d’històries personals (I)
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- Explicar alguna cosa relacionada amb un desig o un 
somni.

- Descriure algú, o alguna cosa, especial, interessant.
- Explicar alguna cosa, o persona, que ens agrada molt 

(Dies de pluja) o que estimem.
- També el contrari: coses que odiem (Soroll de les 

ungles).
- Portar fotografies de casa i explicar sobre 

l'esdeveniment o les persones que hi apareixen.
- Configurar llistes de temes personals. 
- El mestre també ho hauria de fer. Les seves idees, 

però,  haurien de ser més generals per permetre que 
molts alumnes s’hi impliquin. 

Generadors d’històries personals (II)
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«És un fet indiscutible que la creació pura no existeix, 
que sempre es crea a partir d'altres creacions, a partir 
de tot allò que ha estat fet abans”.
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Víctor Sunyol
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Dos procediments bàsics d’escriptura

TRANSFORMACIÓ IMITACIÓ

30/1/2019 -EQC- 123
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Models literaris

Elements narratius

Models literaris

Elements narratius

Conversa literària

Tertúlia literària

Lectura focalitzada

Còpia

Transformació

Imitació

Inspiració

Narrador Punt de 
vista

Estructura

Patrons Diàlegs Descripcions

Temps Espai Personatges
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- Enric Queralt i Catà - 125

http://cchase.edublogs.org
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Llegiu-los molt!

Escola M. De Déu del Remei d’Alcover30/1/2019 126- EQC -



30/1/2019 -EQC- 127

- Conversa literària: reunió de persones, 
conduïda, que s’apleguen per conversar en 
relació al contingut d’una obra.

- Tertúlia literària: reunió d’un grup estable de 
persones que  s'apleguen, habitualment, per 
conversar en un pla d’igualtat.

- Lectura focalitzada: Lectura de fragments 
literaris, conduïda, orientada a analitzar un 
element narratiu determinat.

Parlar de llibres i de lectura (Literatura)



30/1/2019 -EQC- 128
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Sumari

− Temps d’escriptura.
− Per què un temps per escriure?
− Què escriure?

− Organització del temps d’escriptura:
− Escriptura independent
− Entrevistes.
− Minilliçons.
− Temps per compartir.

− Revisar i millorar l’escriptura personal.



Entrevistes

Compartir

TEMPS TOTAL TALLER D’ESCRIPTURA

30/1/2019 -EQC- 130
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http://afirstgradefairytale.blogspot.com.es/
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Entrevistes d’escriptura
http://www.pinterest.com/explore/writing-conferences/
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1. Quan els infants parlen, el professor aprèn.

2. Quan els infants parlen, aprenen.

3. Quan els infants parlen, el mestre els pot 
ajudar.

Donald H. Graves
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Entrevistes personals

Afavoreixen la implicació personal dels alumnes 
amb els seus escrits.

Imprescindibles per aprendre a escriure
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Ensenyar i aprendre a interactuar amb la pròpia 
escriptura

Objectiu general

30/1/2019 -EQC- 136



30/1/2019 -EQC- 137

No es tracta de fer preguntes “brillants”, 

ni donar “consells fantàstics”.



Orientacions generals   
(I)
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LUCY MCCORMICK CALKINS (2001): Didáctica de la escritura en la escuela primaria y secundaria. Aique
(Sección III Entrevistas de escritura, p. 155-195).30/1/2019 -EQC- 138

- Situar-se a l’altura de l’alumne (portar la nostra cadira).
- Al seu costat, no al davant.
- No agafar el text de l’alumne amb les mans.
- Anar-hi amb les mans buides.
- Tenir cura del nostre llenguatge corporal.
- Les felicitacions, els judicis i les valoracions són 

maneres de “prendre el control del text”.



30/1/2019 -EQC- 139
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- Evitar a donar massa importància a les 
convencions: és el contingut que ha de ser 
el cor del text, no pas la forma. 

- Les convencions no són més que una via 
per millorar la comunicació del missatge.

30/1/2019 -EQC- 141

Orientacions generals                
(II)



LUCY MCCORMICK CALKINS (2006). A Guide to The Writing Workshop, Grades 3-5. Portsmouth, NH: First Hand.

− ESCOLTAR

− Respondre al que els alumnes diuen.

− Interessar-nos pel que expliquen.

− Fomentar la confiança en ells mateixos.
− Fer-los sentir que tenen coses interessants a 

dir.

Orientacions generals  
(III)
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Orientacions generals (IV)
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Una vegada el meu avi va 
ser a l’hospital. No va 

millorar gaire. Per això es va 
morir. Enyoro el meu avi.

Ja estic, què faig 
ara?

MCCORMICK CALKINS, L. (2001): Didáctica de la escritura en la escula primaria y secundaria. Buenos Aires: Aique, grupo editor (p.157).

30/1/2019 -EQC- 144

Les entrevistes són decisives en la 
configuració de la relació mestre-alumne



http://www.literacyinlearningexchange.org/

Què faríem? 
Fer-li preguntes?

Com era, l’hospital?
Què vas fer quan hi vas anar?
El dones per acabat? Per bo?
Tens plans per modificar-lo?

MCCORMICK CALKINS, L. (2001): Didáctica de la escritura en la escula primaria y secundaria. Buenos Aires: Aique, grupo editor (p. 157).

30/1/2019 -EQC- 145

Les entrevistes són decisives en la 
configuració de la relació mestre-alumne



Millor...

http://www.literacyinlearningexchange.org/

MCCORMICK CALKINS, L. (2001): Didáctica de la escritura en la escula primaria y secundaria. Buenos Aires: Aique, grupo editor (p. 157).

Ostres, em sap molt greu 
això del teu avi. No ho 

sabia. Veig que teníeu bona 
relació, deus estar trist.

Les entrevistes són decisives en la 
configuració de la relació mestre-alumne



- Els han de donar protagonisme.
- Han de promoure la seva reflexió.
- Han d’afavorir la presa de consciència.
- Han de suggerir camins de solució.
- Han d’ajudar-los a interactuar amb el seu text.
- Han d’ajudar-los a moure’s entre els rols 

d’escriptor i de lector (crític).

Les nostres preguntes...

https://i.ytimg.com/vi/njLGV3drzRo/hqdefault.j
pg
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- No es tracta de controlar la situació, de “fer-nos 
càrrec de l’esborrany”.

- Tampoc de veure “què podria ser” el text.
- Si ho fem, tindrem textos millors per exposar però 

també alumnes més dependents i cues més llargues 
d’alumnes que criden “ja estic”.
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http://www.crystalhoffman.com/

“Tot sobre mi”

- Has rellegit tot el treball?

- Quines preguntes podria 
tenir un lector del teu text?

- Podries afegir més detalls 
sobre la redecoració de la 
teva habitació?

- No expliques com et sents 
després d’aconseguir un nou 
ocell, per què?

Diferides (Alumnes grans i amb experiència)
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- INICIALS: Centrades en el contingut: selecció del 
tema, desenvolupament, primeres decisions de 
planificació.

- DESENVOLUPAMENT (procés).
- REVISIÓ (prèvies a l’edició...).

Tipus d’entrevistes

http://watermarked.cutcaster.com/

MCCORMICK CALKINS, L. (2001): Didáctica de la escritura en la escula primaria y secundaria. Buenos Aires: Aique, grupo editor (p. 157).
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Entrevistes inicials
https://www.thebalancecareers.com
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Han de permetre que l’alumne descobreixi...

La importància de mantenir el tema

La consciència que el seu text tindrà un lector

Entrevistes inicials

30/1/2019 -EQC- 152

http://www.sfu.ca/



A la illa del hiero ses tan despertan

Volcans sota laigua i els militars fant

fora las percones perce pot ser perillós

i allà hi ha la meva tieta diu que encara

no la an fet fora.

–Què, com va?
–En quin punt estàs? 
─Me’ l llegeixes?
–Ui, quina por, no?
–Et puc ajudar en alguna cosa?

Primera intervenció (I) 
“Contingut”

Iniciar amb preguntes que 
deixin la “pilota” en el 

camp de l’escriptor

3r

Evitar felicitacions, judicis i 
avaluacions que ensenyin 

als alumnes que els 
“crítics” d’escriptura som 

nosaltres i no pas ells
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–Realment és una notícia perquè és un fet 
excepcional.

–Ahir al vespre vaig sentir això dels volcans a 
les notícies de la tele.

–I què hi fa la teva tieta a l’illa, hi viu? Hi 
treballa?

–I als que fan fora on els porten?

–Et sembla que als teus companys els 
agradaria saber més coses de la teva tieta?

Primera intervenció del mestre (I)

30/1/2019 -EQC- 154



A la illa del hiero ses tan despertan

Volcans sota laigua i els militars fant

fora las percones perce pot ser perillós

i allà hi ha la meva tieta diu que encara

no la an fet fora.

Segona intervenció del mestre

− Recordes que ahir vam parlar dels punts i seguit?
− Els posem quan acabem una frase o una idea.
− Veig que expliques tres coses, però les expliques seguides, 

sense punts i seguit.
− Torna-t’ho a llegir a veure si trobes on haurien d’anar els dos 

punts i seguit que caldrien.
30/1/2019 -EQC- 155



https://i.ytimg.com/vi/U8UXb-Nq4Gg/hqdefault.jpg

Entrevistes inicials
Per superar moments de bloqueig

–Què et passa?
–Encara no has decidit el tema?
–No em passa res, no tinc res, no 
tinc cap història!
–Tu sempre expliques coses dels 
teus dos gats. Per què no escrius 
sobre ells?
–Em vols explicar l’última cosa 
que t’ha passat?

–Que divertit, no? La teva mare es devia enfadar, no?
–Mira, t’he escrit en un paper les coses que m’has explicat.
Potser et podria ajudar per començar a escriure?

30/1/2019 -EQC- 156



https://i.ytimg.com/vi/SIDrtrpaQts/hqdefault.jpg

Per precisar una temàtica massa àmplia

- Ja has decidit el tema?
- Les colònies? Et van agradar 

molt, no?
- Has pensat què t’agradaria 

escriure sobre les colònies?
- Em llegeixes la llista?

Escriuré sobre:
- els jocs de nit
- que el monitor Jordi era el 

millor
- que els grans manaven massa
- el menjar no m’agradava
- quan vam fer el joc de pistes
- que em vaig marejar

- Quina llista més bona. 
- Vols dir que no és massa llarga, però?
- Per quina cosa voldries començar?

30/1/2019 -EQC- 157

Entrevistes inicials



Ahir va vindre el Hivern, el prat ja no està 
verd,

Per què comences així?
Per què destaques que el prat ja no 
està verd?
T’agrada l’hivern? 

Crec que no podrem anar de colònies amb el 
col·legi al Pirineu a esmorzar a la muntanya.

Per què no podreu anar de colònies?
Què ha passat?
Per què destaques els esmorzars a la 
muntanya?

Potser fem un treball molt bonic de les 
fulles

Quin treball? Com serà? Quan el 
fareu?
Com és que acabes així?

30/1/2019 - EQC - 158



Entrevistes de desenvolupament                                       
(de procés)
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Entrevistes de desenvolupament        
(de procés)

Objectius:
- Afavorir el desenvolupament de la consciència del 

procés seguit fins aquell moment.
- Ajudar l’alumne a prendre consciència d’una acció 

o estratègia desenvolupada.
- Facilitar la presa de decisions de l’alumne.
- Reforçar una decisió presa o una estratègia 

emprada.
- Ajudar a desencallar moments de bloqueig.

Les respostes dels alumnes aporten informació que pot Les respostes dels alumnes aporten informació que pot 
orientar les activitats d’ensenyament posteriors.30/1/2019 -EQC- 160



Entrevistes de desenvolupament
Per superar moments de bloqueig

–Com va això?
(La mestra llegeix el que ha escrit)

Per reforçar el tema i animar-lo 
a ampliar-lo podríem dir-li:
–Et deixo perquè tot això que 
has escrit és important.

–Després torno.
http://maryannesacco.com/

Un alumne aturat
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El nucli ja no hauria de ser el tema*

– Com ho has fet per escriure aquest text? Has agafat 
el llapis i t’has posat a escriure? Has escrit seguit o 
t’has anat aturant per rellegir-lo?

– Com és que t’has aturat? Per què?

– Quins problemes has tingut mentre l’escrivies? Com 
els has resolt?

– Veig que hi ha uns fragments ratllats; per què?

– Què faràs, ara?

– Com continuaràs? Tens alternatives?

* MCCORMICK CALKINS, L. (2001): Didáctica de la escritura en la escula primaria y secundaria. Buenos Aires: Aique, grupo editor (p. 160-167).

Entrevistes de desenvolupament                 
(de procés)
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Entrevistes de revisió                                                               
(prèvies a l’edició)
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Finalitats:

- Millorar la comprensió de la competència 
escrita de l’alumne.

- Facilitar-li la presa de consciència del seu 
progrés.

- Fer evident el concepte de “millora 
constant”.

Entrevistes de  revisió                                                               
(prèvies a l’edició)

https://uk.pinterest.com/explore/writing-conferences/
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Entrevistes de  revisió                                                               
(prèvies a l’edició)

Exemples:
– Estàs content del teu text?
– Hi ha parts del text que consideris més 

bones? Per què?
– T’has quedat amb ganes de millorar-ne 

alguna. Per què?
– Hi ha algun company que t’agradi molt com 

escriu? Què ho fa que aquest t’agradi més 
que un altre? 

– La teva escriptura encara podria millorar?
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–M’agrada molt. És precís: m’has orientat bé per dins del jardí.
–Te’l llegeixo. A veure si hi trobes alguna cosa que et sembla que 
calgui millorar.
–Mira, hi ha 6 paraules en què hi hauries de canviar alguna 
lletra. Torna-t’ho a llegir, segur que les trobes. Et deu haver 
passat per anar de pressa.

Escola Les Comes de Rodonyà

6è

Entrevista de revisió (prèvia a l’edició)
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Peu de fotografia

AREUBENANCAMELLL
M’ho llegeixes?: A Reus venen en camell

Què tenim al davant?  
- Alumna alfabètica
- Aconsegueix plenament el seu propòsit 

comunicatiu:  explicar coses dels reis.
- Les errades són les pròpies de l’ortografia natural:

- No separa els mots
- Li falta millorar l’anàlisi intrasil·làbica

30/1/2019 - EQC - 168



AREUBENANCAMELLL
“A Reus venen en camell”

A            REUS      VENEN        EN        CAMELL

- Molt bé, eh? Has fet un bon peu de foto.
- Com és que ho has escrit tot junt?
- Compta quantes paraules has posat: “piquem-les” tornant-ho a llegir.
- N’hi ha 5, sí senyora.
- Doncs té, cinc paperets.
- Torna-ho a escriure posant una paraula a cada paperet, va.
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En què estàs treballant? Amb molta discreció, però, cal 
“fer saber” als alumnes que esperem que estiguin 
treballant en alguna cosa.
Pots llegir-me alguna cosa del que tens? Fins i tot si 
sabem exactament què han escrit serà bo demanar-los 
que ho tornin a llegir. És més per al seu benefici que per 
a nosaltres. Un dels millors hàbits que podem ajudar a 
desenvolupar és el de rellegir els seus treballs.
Com et va?  o bé Hi ha alguna cosa en què et pugui 
ajudar? Per saber si tenen un problema específic en 
què els puguem ajudar en aquell moment.
Què faràs a continuació? És la millor pregunta de totes, 
perquè centra l'atenció de l’alumne cap el lloc on es 
dirigeix, cosa que la majoria no acostuma a fer.

Les 4 millors preguntes

En resum...
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sabem exactament què han escrit serà bo demanar-los 
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https://i.ytimg.com/vi/wFR5k23Ne70/hqdefault.jpg

Avantatges:
- Permeten treure pressió a la tasca del mestre 

(“Ja estic, què faig ara”?).

- Quan es fan preguntes entre ells aprenen a 
fer preguntes als propis textos.

Entrevistes en parella
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https://i.ytimg.com/vi/wFR5k23Ne70/hqdefault.jpg

Avantatges:
- Permeten treure pressió a la tasca del mestre 

(“Ja estic, què faig ara”?).

- Quan es fan preguntes entre ells aprenen a 
fer preguntes als propis textos.

Entrevistes en parella
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- No surten a la primera, cal modelar-les.
- Per evitar-ne l’automatització: participació del mestre, 

escoltar, donar models, sense pressionar.
- Ensenyar a fer preguntes obertes (perquè notin la 

diferència en l’efecte).
- Limitar-ne el temps.

https://i.ytimg.com/vi/Y5Hg9iSWV9Q/hqdefault.jpg

Entrevistes en parella
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Entrevistes en parella

http://msaija.com/wp-content/uploads/2010/06/076-300x200.jpg

- L’escriptor llegeix el text en veu alta, o n’explica la 
idea.

- L’oient fa comentaris, o demana aclariments.
- Es comenten.
- Els oients han d’estar concentrats en el contingut 

(en el que l’escriptor els ensenya sobre el tema), no 
pas en la forma.

- L’autor pot, o no, introduir les aportacions rebudes.
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Entrevistes en parella

http://msaija.com/wp-content/uploads/2010/06/076-300x200.jpg

- L’escriptor llegeix el text en veu alta, o n’explica la 
idea.

- L’oient fa comentaris, o demana aclariments.
- Es comenten.
- Els oients han d’estar concentrats en el contingut 

(en el que l’escriptor els ensenya sobre el tema), no 
pas en la forma.

- L’autor pot, o no, introduir les aportacions rebudes.
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Finalitats:
- Planificar-ne el contingut.
- Saber què s’ha treballat amb cada alumne.
- Consignar objectius individuals per a les 

properes.
- Suport a l’avaluació.
- Identificar patrons grupals.

Registres d’entrevistes

http://www.sfu.ca/
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Registre d’entrevistes
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Registre d’èxits i de reptes

È x i t s ComentarisPer treballar en
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Compliments (èxits)

Teaching Point (ensenyament)

Next Step (proper pas/fita)

C: Escriu 1 frase completa 

TP: Afegir detalls
NS: Ortografia (d,saw)

Registre d’entrevistes: èxits i reptes
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http://image.slidesharecdn.com/writersworkshoppresentationpowerpoint2012-13-120815185735-phpapp01/95/writers-
workshop-presentation-powerpoint-2012-13-19-728.jpg?cb=1345057171

Planificació dels punts d'ensenyament per a les 
entrevistes d’escriptura
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Sumari

− Temps d’escriptura.
− Per què un temps per escriure?
− Què escriure?

− Organització del temps d’escriptura:
− Escriptura independent
− Entrevistes.
− Minilliçons.
− Temps per compartir.

− Revisar i millorar l’escriptura personal.



Mini lliçons

Entrevistes

Escriptura independent

Compartir
TEMPS TOTAL TALLER D’ESCRIPTURA
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Són el moment de reunir tot el grup classe per 
plantejar una preocupació, explorar un tema, 
modelar una tècnica o reforçar una estratègia.

30/1/2019 -EQC- 185

Minilliçons

Lucy Calkinshttps://www.youtube.com/watch?v=S6BEyUmtUZ4



Minilliçons
- Durada aproximada: 5-10 minuts. 
- Contingut explícit, clar i concís. 
- Només un focus per lliçó (gramatical, estratègic 

o convencions d’edició).
- Poden fer referència a:

- Una inquietud o una necessitat de diversos 
alumnes.

- L'exploració d'un tema
- El modelatge d’una tècnica.
- Presentació d’una estratègia de revisió
- ... 
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L'ideal és que els temes de minilliçons
provinguin de les observacions del mestre, de 
les notes (dificultats) que ha pres durant les 

entrevistes.
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Minilliçons



Minilliçons

- No han de ser, sempre, actuacions 
estructurades i programades.

- Poden ser tant un comentari abans d’iniciar el 
temps d’escriptura personal com una classe 
magistral de 3’ per avançar en la precisió lèxica.

- Sempre, cal preguntar-se: “Aquest suggeriment 
o aquesta tècnica podrà ajudar la majoria dels 
alumnes?
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- Quan heu acabat un 
text, el rellegiu?

- Us recomano de fer-vos 
una “entrevista” a 
vosaltres mateixos:

- Com em sento amb 
aquest text?

- Agradarà a qui el 
llegeixi?

- Hi ha alguna part, o 
fragment, que encara 
podria millorar?

https://www.youtube.com/watch?v=WQVNL3F67Q8

Minilliçó
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Exemple: Els títols
Entrar amb un conte a la mà i dir:
Ahir vaig pensar en una part de l’escriptura de la 
què encara no hem parlat.
Assenyalar el títol amb el dit.
A quina part em refereixo?
Un alumne respon: El nom
Bé, del “nom” dels contes en diem títol (Escriure-ho 
a la pissarra)
Us sembla que podríem fer més atractius els 
vostres títols
Per què, de fet, el que poseu, encara no ho són, són 
etiquetes. Prescindir del model “Pregunta-resposta”Prescindir del model “Pregunta-resposta”30/1/2019 -EQC- 190



Exemple: Els títols

- Ahir pensava en els títols que, de vegades, 
posem en els nostres textos.

- Un text sobre un gos, sovint, el titulem: “El 
meu gos”.

- Aquest títol serà interessant per als 
lectors?

- Podríem fer-li-ho més?
- Dic això per què podria ser interessant 

pensar en els títols dels llibres que hem 
llegit o que estem llegint.
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Altres exemples de minilliçons

Escriptura del mestre:

- Modelatge (Pensar en veu alta).

- Resolució de diferents problemes de la pròpia 
escriptura: les estratègies emprades, els 
gèneres seleccionats.

- Compartir una escriptura i demanar als 
alumnes propostes per millorar-la.
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Escriptura dels alumnes

- Obtenir el permís de l’alumne abans d’emprar 
la seva escriptura en una mini lliçó. 

- Compartir una decisió de millora, una 
estratègia de planificació, de redacció, de 
revisió o d’edició.

- Només utilitzar l'escriptura dels alumnes per 
mostrar el que han fet bé.

30/1/2019 -EQC- 193

Altres exemples de minilliçons



Escriure és un procés d’interacció amb el propi text.
Preguntes que incitin a la “re-visió”

https://www.youtube.com/watch?v=WQVNL3F67Q8

Una estratègia que podran incorporar al seu bagatge 
escriptor, no interromp la seva escriptura ni els fa minvar 

l’impuls d’escriure.

- Hi ha alguna cosa que no 
m’agradi?

- Què és el més important 
que intento dir?

- Què pensarà el lector quan 
acabi de llegir el text?

Minilliçó
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Sumari

− Temps d’escriptura.
− Per què un temps per escriure?
− Què escriure?

− Organització del temps d’escriptura:
− Escriptura independent
− Entrevistes.
− Minilliçons.
− Temps per compartir.

− Revisar i millorar l’escriptura personal.



Compartir

TEMPS TOTAL TALLER D’ESCRIPTURA
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- Tanca el temps d’escriptura.
- Generalment, dos alumnes cada dia (Si n’hi ha).
- Durada ± 10’
- Permet centrar-se en el contingut, no en la 

forma.
- Doble finalitat: 

- Compartir un text acabat.

- “Demanar ajuda” (llegeix el text i explica per què 
li cal ajuda o en què). A continuació els companys 
fan comentaris

Compartir                                                                   
(Intercanvi)
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- Pot ser temptador, quan s'acabi el temps, de 
saltar-se aquest últim element de taller.

- No ho feu, mai!
- Pot ser la part més valuosa de la classe, 

després del temps d’escriptura personal.
- Els alumnes se senten molt còmodes veient-

se com a membres d'una comunitat 
d'escriptors.

- En aquest punt estan disposats a assumir 
més riscos i aprofundir en el procés. 

- Els alumnes acostumen a tenir millors idees.

30/1/2019 -EQC- 198

Compartir



http://afirstgradefairytale.blogspot.com.es/
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Alguns consells:
- Portar una llista de control (noms i dates) 

quan es comparteixi amb tota la classe.

- Els alumnes poden voler compartir:
- Una part de la seva escriptura.
- Potser el que consideren el seu millor 

treball.
- Una part en què els sembla que 

necessiten ajuda.
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Compartir



http://hansenmaitland.blogspot.com.es
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Representa que la persona que s’hi asseu és un 
"escriptor" i té alguna cosa per compartir amb tothom. 



http://msabbeespond.eastnoble.net/2014/10/authors-chair.html

30/1/2019 -EQC- 202



Compartir
- Ajuda els alumnes a millorar la seva capacitat 

de revisió perquè començaran a predir el que 
altres els preguntaran sobre el seu text.
- Ex.: Em preguntaran com em vaig sentir quan el 

meu cadell perdut va tornar a casa. 

- Si hi ha poc temps o bé no s’ha pogut fer, 
cercar alternatives:

- Dedicar-hi deu minuts d’una altra àrea.
- Assignar a cada alumne dos companys per a que 

l’escoltin.
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Intervencions de l’auditori

- Després de la lectura, donar un reforç positiu 
("El que més m'agrada del teu escrit és...”) o 
demanar precisions (" Com és el teu gos?). 

- Modelar els dos tipus de retroalimentació 
(diverses setmanes) abans de passar la 
responsabilitat als alumnes. 

- Establir un to d'estímul des del principi (No 
posar cap alumne, ni el seu treball, en qüestió).
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En resum...
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Minilliçons (7-10’)

- Procediments
- “Bastides”
- Habilitats

Tancament (5-10’)

- Reflexió
- Reforç de la minilliçó
- Compartir 

Entrevistes

Entrevistes 
individuals Lliçons 
d’estratègies 
individuals i en petit 
grup (2-4) 

Escriptura autònoma

- Planificar
- Elaborar esborranys
- Revisar
- Editar
- Aplicar estratègies d’escriptura

40 + min.
30/1/2019 -EQC- 206

Organització del temps d’escriure



3x30’

Mínim setmanal
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...Hi ha una estreta relació entre el creixement de la 
consciència i el desenvolupament intel·lectual...
Per a desenvolupar les facultats intel·lectuals, els 
alumnes han d’adquirir alguna mena de grau de control 
sobre el propi pensament.
El control no es pot exercir sense aquesta consciència.

Consciència i creixement intel·lectual

Margaret Donaldson
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Sumari

− Temps d’escriptura.
− Per què un temps per escriure?
− Què escriure?

− Organització del temps d’escriptura:
− Escriptura independent
− Entrevistes.
− Minilliçons.
− Temps per compartir.

− Revisar i millorar l’escriptura personal.



http://professionalwritingblogteam1.blogspot.com.es

https://elearning.industriallogic.com

No val! Malament!

Falta!
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?

?

?

?

?

?

?

??

?

Se’n treu alguna millora?
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Afecta 
l’autoconcepte 
dels alumnes



http://diarieducacio.cat/
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Es continua fent tot i que...

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

i exàmens amb anotacions i puntuacions.

Neus Sanmartí



Black, P.; William, D. (1998): Inside the black box. Raising standards, through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80 (2), 139-1148.
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Quan es retornen sistemàticament 
els exàmens i els treballs amb 
comentaris sobre els èxits i els 

aspectes millorables sense puntuar-
los, els resultats milloren.



• Has fet una bona feina, 
enhorabona.

• N’estàs aprenent molt.

• Has fet NOU operacions 
perfectes i només has fallat 
en tres.

• T’hi he posat un puntet a 
sota.

• Em sembla que si les tornes 
a pensar les encertaràs.

• De tota manera, si no te’n 
surts et puc ajudar, si vols.

Dividir per una xifra

30/1/2019 215- EQC -
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Enhorabona 
Andrea, has fet un 
text molt bonic de la 
teva germana. T’ho 
deus passar molt bé 
amb ella, no? 
He vist que l’has 
escrit tot seguit, sense 
cap punt ni cap 
coma. Segur que t’ha 
passat perquè estaves 
pensant, només, en 
què escriure.
Torna-te’l a llegir i 
separa les diverses 
coses que expliques 
amb punts i seguit.

Enhorabona 
Andrea, has fet un 
text molt bonic de la 
teva germana. T’ho 
deus passar molt bé 
amb ella, no? 
He vist que l’has 
escrit tot seguit, sense 
cap punt ni cap 
coma. Segur que t’ha 
passat perquè estaves 
pensant, només, en 
què escriure.
Torna-te’l a llegir i 
separa les diverses 
coses que expliques 
amb punts i seguit.
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Has triat un bon tema, sens dubte, de ben 
segur que molts companys hi estarien 
d’acord.
Et recomano que, per millorar-lo, facis tres 
coses:
• Diguis per a qui és i qui te l’ha 

encarregat.
• Acabis amb una proposta de solució 

(possible).
• Substitueixis els mots que t’he marcat 

per uns altres que siguin més adequats.



Carta d’agraïment

Bona tarda. El motiu d’aquesta carta es per agrair-vos el servei que heu 
prestat durant el temps que ha estat oberta la biblioteca. Per el fet 
d’haver-me prestat tots els llibres possibles, i sobretot, per haver atès els 
meus dubtes quan buscava algun llibre o pel·lícula.

Em sap molt greu que tanquin la biblioteca després del magnífic servei 
que han prestat i per l’amabilitat dels bibliotecaris que hi ha treballat 
durant tots aquests anys. Perquè a part de donar-vos les gràcies a 
vosaltres, també s’ha d’agrair el fet que hagi existit una biblioteca de la 
que disposàvem en un poble tant petit, sobretot a l’ajuntament i a 
l’alcalde del nostre poble, que fa uns anys enrere van estar disposats a 
crear un projecte com era construir la biblioteca, buscar llibres...

Gràcies per tirar el projecte de la biblioteca endavant, per tot el que han 
fet els bibliotecaris durant tot aquest temps i sobretot per fer-me gaudir i 
interessar-me encara més per la lectura.
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Els treballadors de la biblioteca estaran 
contents amb la teva carta, valores molt 
la seva tasca.
És entenedora i les idees estan ben 
explicades.
Les frases són completes i estan ben 
construïdes.
Amb tot, et proposo que fixis l’atenció, 
una altra vegada, en tres aspectes:
• Fixa ’t-hi que no et presentes
• Assegura’t que cada paràgraf tracti, 

només, d’una temàtica.
• Tens 4 errades ortogràfiques, a veure 

si les trobes.
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No escriure sobre els 
seus textos.
“No són nostres”.
Amb bolígraf s’impedeix 
la possibilitat de millorar-
los.
Preferible:
• Llapis.
• Post-it
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Tres idees importants
Una pregunta

Quatre recomanacions.



Aprendre a escriure no és cap “luxe”
És un dret de TOTS els alumnes!

- Enric Queralt i Catà -
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Un temps d’escritura estructurat i 
articulat a l’entorn de l’escritura personal 

permet que els alumnes es prenguin la 
seva escriptura seriosament i es vegin 

com a escriptors.
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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 
Teachers College, Columbia University

Greater New York City Area
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https://news.wisc.edu/recent-sightings-book-club
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Clubs de lectura



http://www.slideshare.net/aelent/using-writers-workshop-in-your-classroom
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https://twowritingteachers.org/2017/08/02/structure-writing-workshop-fundamentals/
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Enric Queralt i Catà
equeral2@xtec.cat

http://www.blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra


