
REPTE SETMANAL 4: SANT JORD  I

Com cada any des de l'escola celebrem el dia de Sant Jordi.  Aquest any serà una mica més

deslluït perquè no podrem fer els Jocs Florals. Tot i això, encara podem gaudir d'una bona estona

escrivint el nostre text i llegint els relats dels companys.

Us proposem fer un conte. Per fer-lo haureu de tenir en compte la seva estructura:

− Introducció: On es presenten els personatges i el lloc on succeirà la història.

− Nus: On passa la història.

− Desenllaç: Com acaba la història.

Com a consell: hauríeu d'intentar separar les diferents parts per paràgrafs. 

Seguiu el procediment que fem sempre quan fem una expressió escrita:  planificació,  redacció,

revisió. 

Recordeu que els tres procediments són essencials per poder realitzar una expressió escrita de

qualitat.

Plantilla per fer la planificació

Personatges

Lloc

Què passarà?

Com acaba?



Redacció

− El conte ha de tenir unes 100-125 paraules.

− Ha de tenir l'estructura d'un conte . 

− No  us  descuideu  de  respectar  els  aspectes  de  presentació  (bona  lletra,  paràgrafs,

marges,...).

− Ha d'estar escrit en català.

Us deixem alguns connectors per poder enriquir el vostre text:

Per començar el conte... Hi havia una vegada...
En un país molt llunyà …
Fa molt de temps...
Expliquen els més vells …

Per narrar l'història …. Una mica més tard,...
Després,...
Aleshores,....
També,...

Per finalitzar el conte … Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.
I van viure feliços i van menjar anissos.
I conte contat ja està acabat; si no és mentida serà veritat.

Plantilla per fer la revisió

Coherència i adequació
Aspecte Sí No Observacions

El text respecta l'estructura bàsica d'un conte.

El text inclou tots els aspectes de la planificació.

El conte segueix una seqüència lògica.

Morfosintaxis
Aspecte Sí No Observacions

Totes les oracions estan completes.

Totes les oracions s'entenen.

He diferenciat les diverses idees per paràgrafs.

He  utilitzat  els  signes  de  puntuació  treballats
(punt, punt i  coma, coma, interrogant, guionets,...)
per separar les diferents idees.
He utilitzat la mateixa persona verbal (jo,  tu,  ell,
nosaltres,vosaltres, ells) al llarg del text.



Lèxic
Aspecte Sí No Observacions

Has repetit alguna paraula moltes vegades

Has utilitzat un lèxic ric i precís

Has utilitzat algun dels connectors proposats

Has escrit alguna paraula en un altre idioma

Ortografia
Aspecte Sí No Observacions

Has escrit totes les lletres

Has separat les paraules correctament

Has  escrit  correctament  les  paraules  comunes
(però, també, després, hi havia...)
Has revisat les següents normes ortogràfiques
R/RR

G/J

G/GU

Accentuació

Presentació

Aspecte Sí No Observacions
La lletra és clara i s'entén

El paper està nét

Has respectat TOTS els marges

ENTREGA:

DATA: Diumenge 26 d'abril

FORMAT: A ser possible en word (ens facilita fer la correcció i  posterior devolució).

També pot ser amb una fotografia si ho feu a mà.

PUNT D'ENTREGA: Via mail. 


