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En el present text hi detallo algunes de les idees sobre com integrar el treball lingüístic 

en el projecte general sobre els horts que estan realitzant els escolars de Sant Cugat. 

Després de presentar la necessitat d’incorporar la llengua en un projecte com aquest, 

faig referència a la importància de l’escriptura. Després faig referència a alguns aspectes 

clau  a  l’hora  d’ensenyar  a  escriure,  com ara  els  contextos  comunicatius  reals  i  els 

gèneres discursius. Finalment faig algunes consideracions sobre el blog que cada escola 

podria elaborar. Acabo amb una idea final.

(1) El projecte

El projecte de recuperació dels horts desenvolupat a Sant Cugat està sent un èxit però no 

té prou visibilitat perquè els propis protagonistes (educadors, alumnes, famílies, veïns...) 

no han posat prou per escrit i en públic els avatars de l’experiència: en què ha consistit,  

què  ha  representat,  què  se  n’ha  après,  etc.  És  convenient,  doncs,  d’introduir  en  el 

projecte l’ús de l’escrit com a eina per comunicar el que es fa i com a àmbit de reflexió 

sobre el que aprenem. La proposta concreta per introduir l’escriptura seria  l’elaboració 

d’un  blog  per  escola  participant  en  què  els  alumnes  i  els  educadors  poguessin 

desenvolupar textos relatius al projecte. Si bé el projecte podria deixar al lliure albir de 

cada  escola  omplir  el  blog  amb  escrits  relativament  heterogenis,  hem  optat  per 

proposar-los un conjunt tancat de textos (d’ara endavant gèneres discursius): històries 

de vida fictícia de les llavors autòctones recuperades, fitxes d’anotacions dels canvis 

observats  en  l’hort  de  l’escola,  entrevistes  a  persones  rellevants  relacionades  amb 

l’horticultura, anècdotes recollides al llarg de l’any relacionades amb l’hort, i finalment 

textos de caire reflexiu (“Interrogants i ecoreflexions”, podria ser-ne el títol) on de tant 

en tant intentem respondre preguntes del tipus “Què estem fent?”, “Per què ho fem?”, 
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“Què esperem aprendre fent això?” o “Què en pensem?” . Cada escola tindria un blog, 

que aniria enllaçat amb la web de l’escola i amb la web institucional del projecte. Cada 

post hauria de contenir obligatòriament un enllaç a informacions externes trobades per 

la xarxa, una imatge i una etiqueta per poder-lo recuperar (l’etiqueta seria cadascun dels 

gèneres). Els responsables de l’hort tindrien un marc (el blog amb els gèneres discursius 

que caldria escriure) que seria alhora (i) comú a totes les escoles del municipi (i això 

facilitaria que unes escoles exploressin el que fan les altres) i (ii) flexible, ja que cada 

escola se centraria més en aquells gèneres (dels cinc predeterminats) que més s’adigués 

als objectius comunicatius. 

(2) La importància de l’escriptura

L’escriptura és un instrument molt poderós per aprendre, un instrument a més que ens 

permet aprendre de maneres diferents: a través de la narració seguint el fil cronològic 

podem organitzar  una vivència que hem experimentat;  a través  d’un registre podem 

sintetitzar els fets més rellevants que experimentem al llarg d’un període de temps; a 

través de l’entrevista podem tenir accés en primera persona a l’experiència que una altra 

persona té de la vida; a través d’un anecdotari podem capturar moments fugaços que per 

raons diverses (perquè ens han causat sorpresa, alegria, tristesa, etc.) pensem que val la 

pena  de  retenir;  a  través  de  l’escriptura  reflexiva  podem  formular-nos  preguntes 

interessants que potser som incapaços de respondre però que volem compartir. Es tracta 

d’alguns exemples (sens dubte una petita part d’un vast conjunt!) en què l’escriptura ens 

permet  créixer,  avançar  i  millorar:  la  narració,  el  registre,  l’entrevista,  l’anècdota  i 

l’escriptura  reflexiva  són  formes  que  adopta  l’escriptura  per  organitzar  la  nostra 

experiència del món.

(3) La importància de l’ensenyament de l’escriptura

“A escriure se n’aprèn escrivint”. Aquesta frase, sense deixar de ser veritat, no és del tot 

certa:  escriure  amb  constància  i  esforç  és  una  condició  necessària  per  aprendre  a 

escriure però és també una condició insuficient. En situació escolar no podem esperar 

que  els  alumnes  aprenguin  a  escriure  a  base  només  de  practicar.  Ens  cal  un 

acompanyament  que els  guiï  i  que  faci  emergir  els  dubtes  i  els  obstacles  (aspectes 

gramaticals concrets, per exemple). Els alumnes poden trobar-se amb problemes del tot 

inesperats, la qual cosa ens reclamarà d’estar molt atents a les seves evolucions, rumiant 

de quines maneres podem ajudar-los. Però hem de saber que hi ha mesures que ens 
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poden  servir  de  brúixola.  Dues  d’aquestes  mesures  són:  escriure  en  contextos 

comunicatius reals i treballar gèneres discursius concrets. 

(4) La importància dels contextos reals per a l’aprenentatge de l’escriptura

Que els alumnes escriguin en contextos reals vol dir que no escriuen per al professor 

sinó  per  a  uns  destinataris  potencials  o  ben  reals  als  quals  hauran  d’adequar  el 

llenguatge. També vol dir que escriuen per comunicar continguts reals que poden ser 

valuosos per a d’altres persones o que ho fan per posar sobre la taula interrogants que un 

tot  sol  no  pot  respondre.  Aquests  contextos  reals  ens  faran  posar  a  prova  la  nostra 

capacitat comunicativa i revisar el text i reescriure’l abans de donar-lo per bo: escriure 

el  text  en  col·laboració  amb els  companys  ens  pot  facilitar  aquest  procés.  El  cicle 

comunicatiu pot ser perfectament completat amb la possibilitat simple i efectiva de fer 

comentaris  (els  pares,  els  companys  de  l’escola,  els  alumnes  d’altres  centres...)  a 

cadascun dels posts del blog. 

(5) Els gèneres discursius

És equívoc i inexacte pensar que aprendre a escriure és dominar un conjunt de recursos 

vàlids per escriure qualsevol text. Si bé és necessari practicar per aprendre a escriure i 

també  aprendre  recursos  generals  relacionats  amb  l’escriptura  (la  puntuació  i 

l’ortografia,  per  exemple),  hem  de  saber  triar  aquells  aspectes  de  la  llengua  més 

rellevants  per  escriure  cadascun  dels  gèneres  discursius  que  volem  escriure.  La 

narració: ens convé posar atenció a la correlació dels verbs (habitualment en passat), a 

la caracterització dels personatges, als marcadors temporals... La fitxa de registre: ens 

cal  identificar  els  noms  clau  amb  què  ens  referirem als  fenòmens  observats,  saber 

disposar-los en taules i graelles de manera sinòptica... L’entrevista: ens cal diferenciar 

entre estil directe o indirecte, saber formular preguntes, saber integrar les respostes en 

un text narrat si optem per una entrevista-reportatge... L’anècdota: ens convé sintetitzar 

molt l’escenari i la situació, reproduir diàlegs breus...  L’escriptura reflexiva: ens cal 

saber formular preguntes retòriques, saber estructurar el flux de l’escriptura per ajudar a 

organitzar el flux del nostre pensament... 

(6) Proposta concreta: el blog de l’hort

Hi ha molts alumnes que tenen blogs personals, pàgines web, twitter, wikis, canals de 

youtube... Des del meu punt de vista una qüestió clau a l’hora d’integrar les TIC a l’aula 
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és la següent: que el que l’alumne hagi de fer sigui diferent del que pot fer ja tot sol a 

casa  amb  l’ordinador  escrivint  en  el  seu  àmbit  privat.  Des  del  meu  punt  de  vista 

respondria a aquesta condició treballar els dos aspectes esmentats. És a dir: comunicar a 

través d’un blog el que anem aprenent a l’escola a persones que hi estaran interessades, i 

estudiar  explícitament  les  formes  lingüístiques  que  prendrà  aquesta  comunicació 

(narració,  fitxa  d’anotacions,  entrevista,  anècdota  i  escriptura  reflexiva)  respon 

plenament a un ús educatiu de les TIC. Fent això posem un recurs de les TIC, el blog, al 

servei de l’educació lingüística i escolar en general i evitem de sentir que les TIC són un 

estrany reialme al qual ens hem d’apropar de manera servil.   

(7) Idea final

Incorporar  el  treball  d’escriptura  en  el  projecte  dels  horts  pot  permetre  a  mestres  i  

professors poder treballar aspectes lingüístics que haguessin abordat de manera potser 

descontextualitzada.  En  aquest  sentit  explorar  el  potencial  del  blog  per  treballar 

l’escriptura a l’aula ha de ser una feina progressiva, exploratòria, que potser té com a un 

dels punts d’arribada la següent idea: els alumnes (de l’edat que sigui) no aprendran a 

escriure  abans per  tal  de fer el  blog (o el  recurs  TIC que sigui en relació a aquest 

projecte),  sinó  que  la  pròpia  elaboració  del  blog  constituirà  un  context  ideal  per  a 

l’aprenentatge de l’escriptura.
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