
Ensenyar a aprendre 
(tipologia textual) 

Centre Can Massallera 

Sant Boi de Llobregat 



INTRODUCCIÓ 

 

US VOLEM PRESENTAR  

EL LLIGAM   DE LA TIPOLOGIA  TEXTUAL 

DE P-3 A 6È 

DINS DEL NOSTRE PROJECTE DE 

LLENGUA 





NOM PROPI 

Passem llista o ens serveix 

de referent. 



Aprenem els nostres noms i els dels nostres companys 



Trobem el nostre penjador  

o consultem el diccionari  

de noms dels companys. 



LLISTES 

Fem llistes de paraules de diferents temes 



LOGOTIPS 



          TEXT  NARRATIU

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è

Treball sistemàtic d’estratègies de comprensió lectora: objectiu de la lectura, anàlisis d’indicadors textuals, coneixements previs, formulació
d’hipòtesis , lectura, verificació .

CONTE

Personatges
El títol

Lectura i
escriptura
dels noms
personatges
Treball del
títol

Lectura i
escriptura dels
noms
personatges
Treball del títol
Composició del
títol
Treball de la
frase

Explicació d’un
conte
Escriptura del
text per a cada
imatge.

Escriure el text
entre tots a la
pissarra
Escriptura
individual del
conte.

Reescriure el
final d’un conte
conegut
treballat a
segon curs.

Escriure un
conte a partir
de la pauta
elaborada
entre tots.

Consolidació
de l’escriptura
d’un conte

VIVÈN
CIA

Introducció a
l’escriptura
d’una vivència
personal.

Escriptura
d’una vivència
personal .
Es fa un segon
treball on en la
mateixa
vivència han
d’afegir
elements
inventats.



A EI expliquem i fem  

hipòtesi dels contes, 

llegim i escrivim 

títols,... 



treballem la frase, .... 



A EP fent un treball 

sistemàtic  

amb  lectures 

seleccionades  

i adaptades per 

nosaltres 



Escrivint estratègicament 

contes... 



PAUTA PER ESCRIURE UNA VIVÈNCIA

1. Quina vivència vull explicar? És un fet trist, alegre, divertit,

romàntic, …?

2. Què  escriuré per presentar-la? Quines accions explicaré? Quin

final posaré?

3. Amb les accions que he triat, s’entendrà el meu relat? Cal que

afegeixi alguna cosa important? O que en tregui alguna de

supèrflua?

4. Quines expressions o paraules podré fer servir perquè es noti

que és alegre, trist, romàntic, divertit,…?

5. Quines paraules faré servir per explicar ordenament el que va

passar? Quines paraules utilitzaré perquè els/les nens/es

sàpiguen on passaven els fets?

6. Quines paraules o expressions escriuré per no repetir-me?

7. Com haig de presentar la narració per a què s’entengui? (lletra,

ortografia,…)

8. Què haig de fer mentre escrigui que m’ajudi a fer bé el text?

... i vivències a partir de 

la pauta elaborada al 

modelatge. 







A EI i CI es treballen dites, 

endevinalles i s’introdueix el 

poema, graduant les 

dificultats de les activitats. A 

EP es fa més incidència en el 

poema i poesia visual. 



El còmic es treballa al llarg de tota l’escolaritat 

des de la presentació de les bafarades a P3 fins a 

la invenció d’un còmic a CM. 



Un crit al vent 

 

 

 

Tinc una angoixa al pit 

més sorolls no vull sentir 

estic estirada al meu llit  

el vent no em deixa dormir. 

 

Refugiada en el meu silenci 

res dolent m’imaginava 

la mare em crida  

una mala noticia m’esperava. 

 

Llàgrimes comencen a caure 

el silenci s’enfonsa en elles 

em falten les paraules 

els minuts les guarden. 

 

A vegades la vida  

ens juga una mala passada 

tot allò que ens agrada  

pot canviar d’una bufada 

 

Ja no jugaran mai més 

per un capritx de la natura 

les vides que el vent s’endugué 

als nostres cors s’aturen 

 

Temps haurà de passar 

per poder tots oblidar; 

ara, només queda el record 

que perdura al nostre cor. 

 

24 de Gener 

Sant Boi ho passa malament  

tots junts fem un crit al vent 

   

  Alba 
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A P3, amb el model de la professora, llegim  

i escrivim els ingredients de la coca. 



A P4 escrivim la llista 

d’ingredients,com en 

aquesta recepta, i .... 



... ordenem el procés  

 d’elaboració, com en  

les receptes de la truita  

o les castanyes. 



A P5 escrivim la recepta 

sencera de la coca de 

iogurt després d’haver-la 

fet i menjat. 



Primer fem la llista a la 

 pissarra i després al full. 



Després escrivim els passos 

 d’elaboració. 



A CI fem la recepta del pastís de la mona, 

i ens la emportem a casa per poder-la fer. 



Els textos s’ensenyen  

mitjançant el modelatge,  



En acabar modelatge queda elaborada la pauta 

d’escriptura i ... 

ABANS D’ESCRIURE 

 

1.- Objectius: Quin és el meu objectiu per escriure 

aquest text? 

2.- Auditori:   Qui el llegirà? 

3.- Característiques d’un text instructiu/explicatiu 

 

PART EXPLICATIVA 

Ha d’haver una explicació general al principi 

d’aquest text. 

*Com una INTRODUCCIÓ que digui: 

-Què és ? 

-Per a què serveix ? 

-I un TANCAMENT que podria dir: 

 (…a continuació us passem a dir com funciona 

aquest programa) 

 

Per aquesta part explicativa es poden utilitzar: 

-Frases clares poden ser més llargues 

-Escriure en tercera persona 

-No s’han d’utilitzar formes d’ordenació 

 

PART INSTRUCTIVA 

-Frases curtes 

-Paraules precises i exactes 

-Formules d’ordenació. 

 

4.- Ordenar el text. 

TÍTOL 

INTRODUCCIÓ 

INSTRUCCIONS (Diferents opcions : música, 

text, personatges i paisatges…) 

SORTIR I GUARDAR 

 

DURANT L’ESCRIPTURA DEL TEXT 

1.- El que acabo d’escriure va bé amb el que 

escriuré ara? 

2.- Vaig bé?  Segueixo el guió? 

3.- Cal canviar alguna cosa que he escrit? 

4.- Cal que posi algun exemple? 

 

DESPRÉS D’ESCRIURE EL TEXT 

5.- Comprovo que no m’he deixat res del guió. 



 

El petit escriptor 

 

El petit escriptor es un programa informàtic amb el que es  poden crear contes que tinguin   

imatges i personatges. El programa permet posar música, es pot triar diferents paisatges i la mida 

dels personatges. 

El poden utilitzar nens i nenes a partir de tercer curs de primària.  

A continuació us passem a explicar com funciona aquest programa. 

 

Funcionament del petit escriptor 

 

1- S’ha d’anar a la  carpeta de català, icona petit escriptor, si no es posa en marxa heu d’anar a 

cd's virtuals,  posar el petit escriptor  i donar-li a nou per començar un conte. 

2 - Anar a la  barra que posa títol i posar el títol que vulgueu. 

3 - L'autor s’ha de posar a la mateixa barra que el títol, en el lloc on posa autor. 

4 – S’ha de clicar on posa marc i elegir un marc. 

5 – A continuació cliqueu  on posa imatges per elegir un paisatge i per triar els personatges, igual. 

6 - El text es posa sota els personatges. 

7 - Hem de posar les frases en ordre. 

8 - Es clica la fletxa del canvi de pàgina i tornes a repetir el procés fins que s’acabi el conte. 

     

 

 Desiré i Ainoa 

 

... el text. 



A partir de la pauta i 

amb l’ajuda del mestre 

es fan pràctiques guiades.  



Exemple de text instructiu/explicatiu creat per alumnes. 



Finalment els alumnes  

escriuen sols els textos, 

pràctica autònoma. 



Exemple d’un text instructiu/explicatiu escrit pels alumnes. 





A partir de 4rt 

s’inicia el treball de 

textos expositius. 

Aquí es veu una 

escena de recollida 

de coneixements 

previs, d’esquema i 

de qüestionari. 
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CARTA, NOTA, E-MAIL 

• Aquests textos sempre es presenten en 

situacions funcionals. Així: 

• La carta es fa arribar a un company de 

classe, a un familiar, per Nadal o Reis, a 

l’Ajuntament, ... 

• Es llegeixen notes que fa l’escola pels pares, 

es completen o escriuen notes per les 

famílies,.... 

• S’envien e-mail a alumnes d’altres centres,.... 



A P5 es fa una CARTA 

per un company de 

classe: Primer s’escriu 

el contingut,... 

EXEMPLES A EI I CI 



Després es posa a la 

bústia de la classe i, 

per acabar es reparteix 

i llegeix. 



NOTA: Com a 

mostra de les 

notes a EI us 

presentem 

aquest 

models... 



Notícia: A P4 han escrit la 

notícia del Carnaval 

S’han recollit 

coneixements previs 

sobre què són 

notícies 



Escrivim el titular 

entre tots a la 

pissarra i el 

copiem. 



Exemples de notícies elaborades a 1EP 



PAUTA DE LA NOTA

1. Va dirigit a………
2. Vull escriure la nota per …..
3. Escriure el misatge amb frases curtes i

vocabulari precís.
4. Posar el nom (firma) de l'autor.
5. Corregir la nota
6. Passar a net amb lletra clara.

A CM  i CS s’elaboren 

pautes i a partir d’aquí 

s’escriuen els diferents 

textos informatius 



 

 

 

ENSENYAR A APRENDRE 

 

 

 

Autores: Professorat Ceip Can Massallera 
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