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A. Presentació

- El ponent
- Objectius d’aquesta exposició:

- Compartir una perspectiva general sobre la 
composició escrita

- Proposar una intervenció per treballar l’escrit en el 
projecte dels horts, d’acord amb aquesta 
perspectiva general



B. Escriure és 
una habilitat complexa

- Inici i final del seu aprenentatge
- Apunt: l’analfabetisme
- Tres mites:

- “Saber escriure és un do diví”
- “A escriure se n’aprèn escrivint”
- “Escriure és una activitat solitària”

- Una necessitat imperiosa: els docents hem 
d’escriure



B. Escriure és 
una habilitat complexa

- Activitat: “Quines activitats proposem, perquè els 
nens aprenguin a escriure?”
- Consigna habitual
- Destinatari
- Tema
- Correcció
- Freqüència
- Grau d’interacció amb els companys
- Objectius
- L’acompanyament en el procés
- …



C. Recuperació dels horts 
i escriptura

Objectiu: Comunicar el projecte de recuperació dels 
horts a la comunitat

•. El projecte 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. 



C. Recuperació dels horts 
i escriptura

Proposta concreta: elaboració d’un bloc d’aula

• Quins escrits?
1. històries de vida de les llavors autòctones 
2. fitxes d’anotacions dels canvis observats 
3. entrevistes a persones rellevants 
4. anècdotes recollides al llarg de l’any 
5. textos de caire reflexiu

• Com presentar els escrits? 
1. El post

http://www.fzayas.com/darlealalengua/?p=976


D. La importància de l’escriptura

L’escriptura és un instrument molt poderós per 
aprendre, créixer, avançar i millorar.

I ens permet fer tot això de maneres diferents: 
• la narració
• la fitxa d’anotacions
• l’entrevista
• l’anècdota
• l’escriptura reflexiva

...són algunes de les formes que adopta 
l’escriptura per organitzar la nostra experiència 
del món.



E. Ensenyar a escriure

• La pràctica 

• El guiatge

• Dues mesures per guiar l’aprenentatge de 
l’escriptura

1. escriure en contextos comunicatius reals 

2. treballar gèneres discursius concrets



F. Aprendre a escriure en 
contextos reals

EN UN CONTEXT REAL...

Els alumnes no escriuen (només) per al professor sinó 
per a uns destinataris potencials o coneguts.

Escriuen per comunicar continguts reals que poden ser 
valuosos per a d’altres persones. 

També per compartir interrogants que un tot sol no 
pot respondre. 

Ens cal ser comunicatius: revisar el text i reescriure’l 
abans de donar-lo per bo (potser en col·laboració).



G. Els gèneres discursius

És equívoc i inexacte pensar que aprendre a escriure es 
limita a dominar un conjunt de recursos generals per 
escriure qualsevol text.

Ens cal, saber triar aquells aspectes de la llengua més 
rellevants per escriure cadascun dels gèneres 
discursius que volem escriure:

1. La narració
2. La fitxa d’anotació
3. L’entrevista
4. L’anècdota 
5. L’escriptura reflexiva



H. L’ús de les TIC 
per aprendre a escriure

Des del meu punt de vista una qüestió clau a l’hora 
d’integrar les TIC a l’aula 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.”



H. L’ús de les TIC 
per aprendre a escriure

Des del meu punt de vista treballar els dos aspectes 
esmentats respondria a aquesta condició. 

És a dir: 

1. comunicar a través d’un bloc el que anem aprenent a 
l’escola a persones que hi estaran interessades, i 

2. estudiar explícitament les formes lingüístiques que 
prendrà aquesta comunicació (narració, fitxa 
d’anotacions, entrevista, anècdota i escriptura 
reflexiva) 



I. Tres idees finals

Incorporar el treball d’escriptura en el projecte dels 
horts ens pot permetre poder treballar aspectes 
lingüístics que haguéssim abordat de manera potser 
descontextualitzada.



I. Tres idees finals

Els alumnes (de l’edat que sigui) no aprendran a escriure 
abans per tal de fer el bloc, sinó que la pròpia 
elaboració del bloc constituirà un context ideal per a 
l’aprenentatge de l’escriptura.



I. Tres idees finals

Treballar l’escriptura a l’aula en el projecte dels horts 
ha de ser sentit com una feina progressiva i 
exploratòria.



Gràcies per la vostra atenció!

xavier.fontich@uab.cat
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