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Matèria Llengua i literatura catalanes   

Títol/Pregunta El bon escriptor, neix o es fa?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica  a desenvolupar:

5.Produir textos escrits i multimodals coherents, cohesionats, adequats i correctes, amb especial atenció als gèneres discursius de l'àmbit acadèmic, per
construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a demandes comunicatives concretes.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2.

Criteri avaluació:

5.1. Elaborar textos acadèmics coherents, cohesionats i amb el registre
adequat sobre temes curriculars o d'interès social i cultural. L’elaboració
ha d’anar  precedida d'un procés de planifiació  que atengui  la  situació
comunicativa,  destinatari,  propòsit  i  canal,  i  d’un procés de redacció  i
revisió d'esborranys de manera individual o entre iguals, o
mitjançant altres instruments de consulta.

5.2  Incorporar  procediments  per  enriquir  els  textos,  atenent  aspectes
discursius,  lingüístics  i  d'estil,  amb  precisió  lèxica  i  correcció  ortogràfica  i
gramatical.

Competència específica  a desenvolupar:

9. Consolidar i aprofundir en el coneixement explícit i sistemàtic sobre l'estructura de la llengua i els seus usos, i reflexionar de manera autònoma sobre les
eleccions lingüístiques i discursives, amb la terminologia adequada, per desenvolupar la consciència lingüística, augmentar el repertori comunicatiu i millorar
les destreses tant de producció oral i escrita com de recepció crítica.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.

Criteri avaluació:

9.1. Revisar els propis textos i fer propostes de
millora  argumentant  els  canvis  a  partir  de  la

9.2.  Explicar  i  argumentar  la  interrelació
entre  el  propòsit  comunicatiu  i  les

9.3. Elaborar i presentar els resultats de petits projectes de
recerca sobre  aspectes  rellevants  del  funcionament  de la
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reflexió  metalingüística  i  utilitzant  un
metallenguatge específic, i identificar i esmenar
problemes  de  comprensió  lectora  utilitzant  els
coneixement explícits sobre  la  llengua i el seu
ús.

eleccions  lingüístiques  de  l'emissor,  així
com  els  seus  efectes  en  el  receptor,
utilitzant  el  coneixement  explícit  de  la
llengua i un metallenguatge específic.

llengua,  formulant  hipòtesi  i  establint  generalitzacions,
utilitzant els conceptes i la terminologia lingüística adequada
i  consultant  de  manera  autònoma  diccionaris,  manuals  i
gramàtiques.

Competència específica  a desenvolupar:

10. Posar les pràctiques comunicatives al servei de la convivència democràtica, la resolució dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes les
persones, utilitzant un llenguatge no discriminatori i bandejant els abusos de poder a través de la paraula per afavorir un ús no tan sols eficaç sinó també
ètic i democràtic del llenguatge.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de sortida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3.

Criteri avaluació:

10.1.  Identificar  i  bandejar  els  usos  discriminatoris  de  la  llengua,  els
abusos  de  poder  a  través  de  la  paraula  i  els  usos  manipuladors  del
llenguatge  a  partir  de  la  reflexió  i  l'anàlisi  dels  elements  lingüístics,
textuals  i  discursius  utilitzats,  així  com dels  elements  no  verbals  que
regeixen la comunicació entre les persones.

10.2. Utilitzar estratègies per a la resolució dialogada dels conflictes i la cerca
de consensos tant en l'àmbit personal com educatiu i social.

Sabers bàsics:

B. Comunicació
Estratègies de producció, comprensió i anàlisi crítica de textos orals, escrits i multimodals de diferents àmbits amb atenció conjunta als següents aspectes:
B.1.Context

− Components del fet comunicatiu: grau de formalitat de la situació i caràcter públic o privat; distància social entre els interlocutors; propòsits comunicatius i
interpretació d'intencions; canal de comunicació i elements no verbals de la comunicació.
B.2. Gèneres discursius

− Propietats textuals: coherència, cohesió i adequació.
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− Gèneres discursius propis de l'àmbit educatiu. Els textos acadèmics.
- Gèneres discursius propis de l'àmbit social. Les xarxes socials i mitjans de comunicació.
B.3. Processos

− Interacció oral i escrita de caràcter formal. Prendre i deixar la paraula. Cooperació conversacional i cortesia lingüística.
− Comprensió oral: sentit global del text i relació entre les seves parts, selecció i retenció de la informació rellevant. La intenció de l'emissor. Detecció dels
usos discriminatoris del llenguatge verbal i no verbal. Valoració de la forma i contingut del text.
− Producció oral formal: planificació i cerca d'informació, textualització i revisió. Adequació a l'audiència i al temps d'exposició. Elements no verbals. Trets
discursius i lingüístics de l'oralitat formal. La deliberació oral argumentada.
− Comprensió lectora: sentit global del text i relació entre les seves parts. La intenció de l'emissor. Detecció dels usos discriminatoris del llenguatge verbal i
icònic. Valoració de la forma i contingut del text.
− Producció escrita. Procés d'elaboració: planificació, redacció, revisió i edició en diferents suports. Correcció gramatical i ortogràfica. Propietat lèxica.
− Alfabetització informacional: recerca autònoma i selecció de la informació amb criteris de fiabilitat, qualitat i pertinència; anàlisi, valoració, reorganització i
síntesi de la informació en esquemes propis i transformació en coneixement;  comunicació i  difusió  de la informació reelaborada de manera creativa i
respectuosa amb la propietat intel·lectual. Notícies falses i verificació de fets. El pescaclics.
B.4. Reconeixement i ús discursiu dels elements lingüístics.

− Formes lingüístiques per a l’expressió de la subjectivitat i de l'objectivitat.
− Recursos lingüístics per adequar el registre a la situació de comunicació.
− Connectors, marcadors discursius i procediments anafòrics que contribueixen a la cohesió del text.
− Relacions entre les formes verbals com a procediments de cohesió del text, amb especial atenció a la valoració i l'ús dels temps verbals.
− Correcció lingüística i revisió ortogràfica, gramatical i tipogràfica dels textos. Ús eficaç de diccionaris, manuals de consulta i de correctors ortogràfics en
suport analògic o digital.
− Els signes de puntuació com a mecanisme organitzador del text escrit i la seva relació amb el significat.

D. Reflexió sobre la llengua
− Construcció de conclusions pròpies sobre el sistema lingüístic. Observació, comparació i classificació d'unitats comunicatives. Manipulació d'estructures,
formulació d'hipòtesis, contraexemples, generalitzacions i contrast entre llengües amb l'ús del metallenguatge específic.
− Diferències rellevants i interseccions entre llengua oral i llengua escrita, atenent aspectes sintàctics, lèxics i pragmàtics.
− La llengua com a sistema interconnectat amb diferents nivells: fonològic, morfològic, sintàctic i semàntic.
− Distinció entre la forma (categories gramaticals) i la funció de les paraules (funcions sintàctiques de l'oració simple i composta).
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− Relació entre l'estructura semàntica (significats verbals i arguments) i sintàctica (subjecte, predicat i complements) de l'oració simple i composta en funció
del propòsit comunicatiu.
- Procediments d'adquisició i formació de paraules i reflexió sobre els canvis en el seu significat. Les relacions semàntiques entre paraules. Valors denotatius
i connotatius en funció de la seva adequació al context i el propòsit comunicatiu.
- Ús autònom de diccionaris, manuals de gramàtica i altres fonts de consulta per obtenir informació gramatical de caràcter general.

Context/contextos: Escolar x Social Personal x Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Encetarem la SA fent la següent pregunta als alumnes: El bon escriptor, neix o es fa? Farem la comparativa amb un esportista o amb un artista.
El motiu de l’èxit d’un esportista d’elit rau en el seu talent innat o en l’esforç i la dedicació? Després llegirem el cap 3 d’ Una imatge no val més
que mil paraules de Jesús Tuson.  La idea de fons d’aquestes reflexions és que els alumnes s’adonin que disposen de molts mecanismes que
els permetran ser més competents amb les seves produccions orals i escrites.
Intentarem seguir perfilant aquesta dinàmica amb altres preguntes com ara Què creus que és parlar/escriure bé? o Què penses que pots fer per
a millorar? En aquest darrer cas, es pot continuar el paral·lelisme amb l’esportista, que per a millorar entrena molt; o un cantant, qui assaja
constantment. Amb les nostres produccions orals i escrites, aleshores, què es pot fer? Anotarem totes les respostes a la pissarra i, de mica en
mica, el/la professor/a s’encarregarà que s’acabi configurant una llista amb, bàsicament, totes les propietats textuals i es reflexionarà sobre la
importància de tenir-les en compte totes, ja que habitualment els alumnes pensen que escriure bé vol dir no fer faltes d’ortografia. Així doncs,
el llistat hauria de quedar de la següent manera:

- Correcció. Aquí sí que parlarem d’ortografia però també d’altres errades com ara pronoms febles, errades sintàctiques o, fins i tot,
barbarismes.

- Coherència.
- Cohesió
- Adequació

A partir d’aquí, s’aniran proposant activitats de cada un d’aquests blocs i s’establiran estratègies de planificació i revisió de cada una de les
propietats textuals en les produccions orals i escrites dels alumnes. 
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Instruccions i materials:

La situació  engloba  diferents  activitats,  la  qual  cosa provoca una  gran quantitat  de  material  per  emprar.  Es  faran servir  els  ordinadors
personals del alumnes, quaderns, recerques d’internet, fotocòpies i edubook del llibre de català com a material de recerca. 
Per a les diferents activitats que es proposaran, els alumnes disposaran de tot un seguit de documents que consistiran en bases d’orientació,
rúbriques, Power Points i documents de caire més teòric amb diferents informacions normatives i, per acabar, activitats diverses a realitzar.
Algunes d’aquestes activitats seran simplement exercicis destinats a practicar certs punts a tenir en compte a l’hora d’elaborar un text i
d’altres seran produccions avaluables. 

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

1.- Rompre el gel
Aquesta primera activitat es troba descrita a les “Dinàmiques de presa de consciència”.

2.- L’Adequació
Iniciarem aquesta tasca demanant als alumnes quin tipus de comportaments pensen que són adequats o no a determinades situacions socials.
Aquesta mateixa reflexió la traslladarem als nostres usos lingüístics. Per a ajudar-los a arribar a entendre que cada missatge s’ha de saber
adequar a la situació comunicativa donada, els projectarem un document en què es mostra un mateix missatge emès en diferents contextos. En
cada cas, el text varia per adequar-se a la situació comunicativa. A partir d’aquí, la pregunta és òbvia. ¿De quines eines disposam per poder
manipular les nostres produccions orals i escrites per tal que s’ajustin correctament a la situació comunicativa? Per a respondre-la, miram un
Power Point en el qual ja hi apareixen diferents estratègies que poden ser d’utilitat.
Per acabar, els proposarem una sèrie d’activitats en un document de text en què hauran de posar en pràctica totes aquestes noves destres
apreses.

3.- Coherència i cohesió
En aquesta ocasió, dedicarem una sèrie de sessions a reflexionar sobre la manera de poder connectar adequament les diferents parts d’un text,
així com també aprendre a tenir un major control sobre l’estructura i el sentit global del nostres textos. Per a poder assolir aquest objectiu de
manera satisfactòria, se’ls facilitarà un document amb diferents connectors textuals que hauran d’emprar de manera obligatòria en les seves
produccions orals i escrites. Novament, per tal de poder posar-ho en pràctica es demanarà als alumnes que realitzin una sèrie d’activitats
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escrites que, d’una manera o altra, han de saber connectar diferents oracions, sintagmes o altres parts d’un mateix text. Finalment, se’ls
proposarà una activitat avaluable en què hauran de produir un text breu escrit en què apliquin diferents connectors textuals, a més de saber
reflexionar sobre la correcat adequació o no d’alguns textos.

4.- Correcció
En aquesta ocasió, ens centrarem a treballar altres aspectes més mecànics que també són importants de cara a la producció de textos. En
primer lloc, ens aturarem a parlar del lèxic. Evidentment, és fonamental anar incorporant paraules noves en el nostre repertori que ens puguin
ser útils a l’hora de produir textos en diferents registres. Més enllà d’això, farem especial incís en alguns barbarismes que sovint tenim molt
arrelats i que, per definició, no són correctes. Per a això, farem el joc de Passaparaula. Es faran dos grups a classe i projectarem a la pissarra la
roda amb totes les lletres de l’abecedari que s’empra al concurs de televisió. Tot i que competeixen per equips, les respostes a les preguntes
que se’ls facin hauran de ser de manera individual. Seguint la dinàmica del concurs, ens anirem aturant a cada lletra i s’anirà demanant a cada
alumne si sap com s’hauria de dir de manera correcta en català una paraula determinada. Per exemple, amb la lletra a, com podríem dir
correcta en català la paraula alcantarilla? Cada equip disposarà de tres comodins que els permetrà consultar algunes paraules en cas de dubte.
El més important de l’activitat és que tots els alumnes, hauran de prendre nota de les paraules que vagin sortint i de la seva solució.
Una vegada acabada aquesta tasca, passarem a tractar l’ortografia. En aquest moment els demanarem que posin en la posició d’un assessor
lingüístic i d’un corrector de textos. La primera passa serà fer una llista dels principals punts o normes ortogràfiques que s’han de saber
controlar. També es miraran pàgines o recursos que podran emprar en cas de dubte en ocasions futures. Així mateix, també es parlarà de
certes faltes que són prou freqüents i que ja són d’un nivell més propi de Batxillerat. A partir d’aquí, farem algunes pràctiques amb textos que
contenen errades ortogràfiques. Les hauran de corregir i saber el perquè de l’errada. Cada text que se’ls facilitarà de pràctica contindrà també
la solució per tal d’afavorir l’aprenentatge més autònom i durant les sessions de classe ens puguem centrar a resoldre el dubtes que sorgeixin
dels alumnes.

5.- Dissertació
La darrera tasca consistirà a redactar una dissertació en la qual els alumnes hauran de donar resposta a la pregunta amb la qual iniciàrem la
SA mitjançant un text argumentatiu i, evidentment, hauran d’aplicar també els aprenentatges apresos durant totes les tasques anteriors.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

Amb cada una de les activitats que es proposin i  que siguin susceptibles de ser avaluades, ja sigui  d’una o altra manera, es facilitarà a
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l’alumnat una base d’orientació elaborada pel/per la professor/a i que, per tant, ja els servirà de directrius per a regular la tasca que s’elabori en
cada moment.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

En aquesta ocasió, s’utilitzaran diferents eines per a comprovar el nivell d’assoliment adquirit amb les tasques plantejades. Algunes d’aquestes
eines consistiran en activitats focalitzades a treballar punts concrets del procés d’elaboració d’un text i d’altres, com ara la dissertació final, 
serà redactar un text com a producte final. Cal dir que no totes les tasques seran avaluades atès que n’hi ha que s’han plantejat simplement 
com una pràctica que contribueixi a la millora de la confecció del producte final. Evidentment, els alumnes disposaran de diferents bases 
d’orientació i/o de les rúbriques que es faran servir per a la seva avaluació.


