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: Torna a provar-ho, torna a fallar. Falla millor!  SAMUEL BECKET  
  
 
1. Planificació 
 
• La comprensió i l’expressió  (escrita i oral) s’exercita a totes 

les àrees , no només les de llengües: hi ha d’haver una línia 
d’escola en el tractament de l’escrit (i de l’oral i de la lectura, és 
clar) 

• Dues hores setmanals de taller d’escriptura   
• des de CI fins a 6è, entre hores de currículum i 6ª hora 
• a càrrec del tutor, i en coordinació amb tots els mestres del 

cicle 
• sense llibre de text! 

 
2. Metodologia  
 
• motivació : per què i per a qui escriu l’alumne 

• escrits per ser llegits per algú: correspondència amb 
alumnes d’altres escoles, notes informatives per a altres 
classes, revista escolar, concurs literari de Sant Jordi, etc. 

 
• el procés de creació d’un text :  pensar > ordenar les idees > 

formular-les en frases > construir un esborrany > revisar > 
produir el text definitiu que arriba al seu destinatari. (A EDU365 
hi ha models fins i tot per fer un llibre).  

 
• el modelatge del professor : els alumnes han de veure com 

construeix un text el professor: fa un esquema previ > passa a 
un esborrany que millora i corregeix: rellegeix,  busca una 
paraula al diccionari si cal; utilitza el corrector de textos del 
processador > així aconsegueix el text definitiu que arriba a un 
receptor 

 
• com administrem el temps i l’espai  per produir i corregir l’escrit 

(i la lectura del text): 
• temps reservat dins l’horari setmanal  (o, millor encara, 

diari): nulla dies sine linea (Plini el Jove, segle I i II, dC) 
• organització dels alumnes (per grups, en parelles...) 
• quaderns de redaccions 
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• producció de diferents tipus de textos:  

• a més de parlar de la primavera o del que he fet el cap de 
setmana, hi ha altres temes 

• narració, descripció, diàleg, text informatiu, text 
argumentatiu, carta... 

• text formal, text literari, text col·loquial... 
 
3. La correcció 
 
• com corregim i amb quina finalitat:   

• corregir per millorar: la correcció forma part del procés de 
millora de l’esborrany 

• partir d’uns criteris de correcció que tinguin en compte els 
diversos aspectes del text: per exemple, els que tenien els 
correctors de les redaccions de les proves de 6è 

• administrar bé el temps dedicat a la correcció: corregir a fons 
textos curts 

• assenyalar les faltes i que se les corregeixi l’alumne (això vol 
dir revisar els textos definitius) 

• utilitzar tècniques de correcció col·lectiva, per parelles, etc. 
• hàbit de consultar el diccionari i d’utilitzar el corrector de 

textos del processador 
• la correcció de l’escrit (i, si escau, de la lectura del text)  l’ha 

de fer el professorat de totes les àrees 
 
 
4. L’avaluació 
 
• l’avaluació de l’escrit: amb els criteris de correcció de les 

redaccions de les proves de 6è, el Departament assenyala 
clarament els mínims que haurien d’assolir els alumnes. (Annex  
4) 

 
• el pes de l’escrit, l’oral i la comprensió lectora en l’avaluació: 

• a l’àrea de llengua i a totes les àrees 
• han de constituir l’element nuclear de l’avaluació de llengua 
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En definitiva,  
 
• l’escola ha d’ensenyar a llegir, a escriure, a parl ar ... i a 

pensar una mica abans de fer-ho 
 
• s’aprèn a escriure escrivint (i corregint) 
 
• els bons lectors solen escriure bé 
 

 
5. Col·laboració dels SSEE : 
 
• recull i difusió de bones pràctiques 
• posar a disposició dels centres: 
• material que hi ha a internet 
• material imprès (Daniel Cassany, etc.) 
• pla de formació de zona 
 
6. L’inspector/a del centre: 
 
• fa el seguiment de quines decisions prenen els centres per  

millorar l’expressió escrita 
• quan visita qualsevol aula supervisa les produccions escrites de 

l’alumnat. 
• prioritza l’expressió (escrita i oral) en les reunions de 

coordinació primària-secundària, seminaris de caps d’estudis, 
etc. 
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ANNEXOS 
 
ANNEX 1 
 
1. ELEMENTS COMUNS A TENIR EN COMPTE EN LA 
REDACCIÓ DE TEXTOS 
 
1.1.  Adequació  del discurs d’acord amb el tema, el receptor i el context 
comunicatiu (selecció del lèxic, registre lingüístic, variació lingüística). 
Pragmàtica. 
 

1.2.  Coherència en el processament i organització de la informació. 
Organització de les idees, dels conceptes, argumentació, jerarquització, 
relació causal; relació antitètica; presentació, desenvolupament, conclusió. 
Deïxi (o dixi). Anàfora, catàfora i retòrica de l’organització del discurs. 
(subjecte narratiu, personatges, tema, trama, història). 
 
1.3. Cohesió  en relació amb l’ús de les peces gramaticals: 

• concordança ,  
• ordre de la frase ,  
• puntuació ,  
• ús dels connectors per classificar idees i fets  (d’entrada, finalment, 

igualment, d’una banda); per desenvolupar una idea (és a dir, també, 
en efecte, ara bé); per oposar idees o fets (però, en realitat, amb tot, 
això no obstant, tanmateix); per establir una relació-conseqüència 
(perquè, per tant, doncs, a causa de, atès que); per establir relacions 
de condició i finalitat (si, a fi que, perquè) 

• temps verbals  
• predicació 
• pronominalització 
• sinonímia, el.lipsi, zeugma i altres figures retòri ques que afecten 

la sintaxi . 
 
1.4. Estil en relació a la riquesa i precisió lèxica, sintàctica, retòrica,  (frases 
fetes, metàfores, comparacions, sinonímia, ironia, varietat organitzativa del 
discurs i ritme narratiu); mode narratiu (estil directe, indirecte, indirecte lliure, 
veu de la consciència), perspectiva narrativa (intern [personatge, testimoni], 
extern [omniscient, quasiomniscient]) 
 
1.5. Presentació  en relació amb l’ortografia, la disposició del text en l’espai, 
l’ús d’imatges, de subratllats, d’ombrejats, de majúscules i minúscules, 
(domini del programes de tractaments de textos) 
 
2. TIPOLOGIA TEXTUAL (textos continus) 
 
Segons la predominança de l’eix principal –de la se qüència principal- 
del discurs tenim: 
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2.1. Descripció : L’eix principal del discurs són les  propietats dels 
objectes, persones, situats en l’espai .  
  
• Característiques:  expressió de la manera de percebre el món a través 

dels sentits i a través de la nostra ment que recorda, associa, imagina i 
interpreta. Importància del punt de vista , del context  en què apareix la 
comunicació i el propòsit, el qual és predominantment informatiu (encara 
que també conté elements discursius i/o argumentatius). Les preguntes a 
què respon la descripció són què és?, com és?, quines parts té?, per a 
què serveix?, què fa?, com es comporta?, a què s’as sembla? . 

 
• Procediments compositius i discursius : tema, aspecte (qualitats, 

propietats, parts), relació de situació (lloc, temps), d’associació (analogia, 
comparació, metàfora). Predomini de substantius i adjectius, 
desplegament del SN (aposicions, oracions adjectives, complementació; 
verbs presentadors d’entitats i atributs [ser, estar, haver(hi), semblar, tenir, 
constituir, disposar, contenir, fer l’efecte de]); locatius i temporals. Temps 
de present i d’imperfet d’indicatiu i, també, el potencial. Enumeracions, 
enunciats juxtaposats, elisió verbal; del que és general al que és 
particular, del tot a les parts; referents espacials (dalt-baix, esquerra-dreta, 
fora-dins, gran-petit, els punts cardinals), els cinc sentits. Possibilitat 
d’acompanyament de representacions icòniques i fins i tot de discurs 
discontinu (diagrames, esquemes, mapes, símbols lògics i xifres). 

 
2.2. Narració : (responem a les preguntes quan  i en quin ordre? ) L’eix 
principal del discurs són les propietats dels objectes situats en el temps . 
 
• Característiques : els constituents bàsics de la seqüència narrativa són: 

Temporalitat  –successió d’esdeveniments en un temps que avança-. 
Unitat temàtica  garantida per un subjecte-actor i la constel.lació de 
personatges i d’accions i fets que s’hi relacionen.. 
Transformació/expansió  (els estats o predicats són canviants i/o 
acumulatius). Unitat d’acció  o estructura del relat –plantejament, nus, 
desenllaç. Causalitat –que sol crear intriga-.. 

 
• Procediments discursius i compositius : El temps verbal  és molt ric: 

tots els de passat  preferentment; també el present històric. Així com la 
combinació de passat-present-futur i els marcadors adverbials i 
pronominals anafòrics o catafòrics. Complexitat oracional . Combinació 
de narració amb diàleg , descripció, exposició i argumentació. 
Connectors i marcadors preferentment temporals, causals,  consecutius, 
finals i, també, espacials. Importància del punt de vista i el mode 
narratiu . Seqüenciació lineal o fragmentada: relacions entre història  i 
trama . 

 
2.3. Exposició : (responem a la pregunta com? ) El discurs es refereix 
bàsicament a una presentació de conceptes, idees, d’elements de què 
s’infereixen o dedueixen conceptes i la seva interrelació. Entre els 
procediments discursius tenim: (se sol partir d’una interrogació implícita) la 
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definició, la classificació, la reformulació, l’exemplificació, l’analogia i la 
citació. Els temps verbals principals són el present d’indicatiu i el condicional 
per a les hipòtesis.  
 
2.4. Argumentació : (responem a la pregunta per què? ) L’eix del discurs 
són les relacions justificades entre conceptes, idees i les propostes que se’n 
poden derivar. Se sol partir d’una interrogació (implícita/explícita).Tesis, 
antítesis, conclusió. Connectors argumentatius  ho són la majoria de 
connectors. 
 
2.5. Prescripció : L’eix del discurs és el mandat que proporciona 
instruccions i inclou regles, normes i procediments d’ús o de comportaments. 
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ANNEX 2 
 
   
Decàleg didàctic de l'ensenyament de la composició 
 
(Daniel Cassany. Universitat Pompeu Fabra)   
 

Presentació   

Com que la millor prèdica és l’exemple, valgui l’exposició un pèl detallada de 
la gestació d’aquest text com a mostra del que suposa construir un escrit. 
Aquest decàleg de l’ensenyament de la redacció va anar prenent cos en 
distintes xerrades i cursos de formació amb docents, arreu de Catalunya, 
Espanya i Llatinoamèrica, com a recurs per resumir en unes poques 
consignes, que resultessin útils i pràctiques, la investigació actual sobre 
didàctica de la composició. A vegades és que una xerrada de poc més d’una 
hora, entre un quart d’una i la una i deu, només et permet l’oportunitat 
d’enunciar els aspectes més bàsics d’una proposta; altres cops és que 
després d’un curs llarg ple de reflexions i citacions de recerques i resultats, el 
docent acaba preguntant: ‘però al capdavall que és el millor que puc fer a 
classe demà’. Per això em vaig animar a formular aquests deu principis o 
recomanacions que primer van disseminar-se en forma de fotocòpia i amb 
format d’esquema.  

No va ser fins al 1999 que vaig desenvolupar el comentari de cada punt per 
escrit per publicar-lo com a conclusió en un article divulgatiu a Alegria de 
enseñar (revista colombiana per a mestres i pares i mares, núm. 40, 22-28, 
setembre), amb el títol “Actituds i valors sobre la composició escrita”. A l’estat 
espanyol, va aparèixer aquesta versió només amb alguns afegitons 
circumstancials i amb un to més informal, per fomentar la crítica i el debat  a 
Glosas didácticas, revista virtual de la Universitat de Múrcia 
(http://sedll.org/doc-es/publicaciones/glosas/n4/danielcass.html).  
Finalment, estic content de poder presentar i publicar aquesta versió 
catalana, novament estiraganyada, eixamplada i millorada. 

 No negaré que primer he traduït automàticament en 5 segons l’original 
castellà amb interNOSTRUM, el programa de traducció assistida en línia de 
la Universitat d’Alacant, en fase experimental (http://www.torsimany.ua.es), i 
que a continuació l’he corregit, rescrit i adaptat per a aquesta publicació. És 
cert que els escrits sols ja mostren plenitud o immaduresa, però conèixer la 
història del que tens als dits també ajuda a fer comprendre millor tot el que 
entra en joc.  

 

1. L’aprenent escriu en classe.   

Molts docents creuen que s’empra millor el temps de classe explicant regles 
gramaticals i estudiant el llibre de text, mentre que la pràctica de la 
composició, en ser una tasca suposadament individual i silenciosa, pot 
realitzar-la l’aprenent a casa seva, com si fossin deures de l’assignatura. Així, 
potser sense adonar-nos-en, hem estigmatitzat l’habilitat d'escriure amb totes 
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les connotacions negatives (avorriment, obligació, solitud, càrrega 
complementària) que tenen els deures. I també hem impedit que l’aprenent 
pugui mostrar com escriu a l’aula (que pugui socialitzar els seus processos 
cognitius d’escriptura), que pugui veure com escriuen altres companys i el 
docent, que pugui col·laborar amb els seus companys en l’elaboració del que 
alguns psicòlegs consideren que és una activitat de dificultat cognitiva 
complexa. Si el més important és aprendre a comunicar, a significar, com 
suggereix la literatura psicopedagògica i lingüística i fins i tot els currículums, 
oi?, doncs deixem escriure els alumnes a classe, perquè realment practiquin i 
aprenguin a fer-ho. No només aprendran escriptura; aprendran molt més: a 
reflexionar, a desenvolupar idees, a compartir, a analitzar la llengua.  

 

2. L’aprenent escriu cooperativament: col·labora am b els companys.   

Les tasques d’escriptura haurien de fomentar la interrelació entre aprenents. 
Si acceptem que el llenguatge és social i que l’adquirim i el desenvolupem a 
partir de la interacció amb la comunitat, les tasques haurien de fomentar 
l’ajuda entre aprenents. Els companys poden ajudar un autor aprenent a 
buscar idees, a organitzar-les, a revisar els esborranys, etc. Quin sentit té 
prohibir copiar, o aïllar  l’aprenent dels seus companys, si, com diu el filòsof, 
no parlem a través de la llengua, sinó que la llengua parla a través nostre? 
Quin profit té ensenyar a usar l’escriptura de manera individual, si després la 
comunitat exigeix autors cooperadors que sàpiguen treballar en equip?  

 

3. L’aprenent parla del que escriu amb companys i d ocents.   

Parlar i escoltar, conversar, és el principal instrument d’aprenentatge. La 
interrelació entre els aprenents i el docent es realitza fonamentalment amb la 
parla, de manera que de cap manera s’ha de reprimir parlar del procés de 
composició o de l’escrit. Els coautors o els companys poden intercanviar 
idees sobre el text, les tècniques usades per elaborar-lo, la planificació, la 
textualització, etc. El silenci afavoreix l’aprenentatge de l’escriptura? No! 
Dialogar, conversar, escoltar, són formes de copsar idees, de desenvolupar-
les, d’interpretar-les, de preparar-les per a l’escrit. La parla col·loquial no 
contamina l’escriptura: els nois i les noies discriminen bé el que s’ha dit i la 
manera com s’ha dit del que s’escriu i de la manera com s’escriu, si se’ls 
ofereixen contextos reals d’escriptura, amb destinataris plausibles.  

 

4. L’aprenent llegeix el que escriu, amb objectius i procediments 
diversos.   

La lectura també forma part del procés d’escriptura. L’autor llegeix diverses 
vegades les seves produccions intermèdies (esquemes, esborradors, 
revisions, etc.) amb molta més atenció i reflexió que la que s’utilitza per llegir 
els escrits socials corrents: periòdics, llibres de text, cartes. Quan llegim el 
que estem escrivint, no només hem d’entendre’n el significat, sinó que també 
hem de verificar que el que diu sigui el que volíem dir, el que havíem pensat 
que volíem comunicar, el que pot entendre el lector, el que és convenient de 
dir en aquest text, el que s’ha de dir en aquesta forma d’escrit (no és el 
mateix el que es diu en una carta que en un sermó, que en un currículum, 
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etc.). La lectura d’esborranys és per a la composició el que l’autoescolta és 
per a la parla. Escriure sense llegir els esborranys és com parlar quan 
escoltem música ben alta amb uns auriculars: no podem controlar ni el volum 
ni el to de les nostres paraules.  

 

5. L’aprenent pren responsabilitats discursives sob re el seu escrit: 
decideix què vol escriure i com i tendeix a autoreg ular-se.   

Decidir què es vol escriure, com, quan i quant forma part del procés 
d’escriure. Corregir, també. Els investigadors suggereixen que la tasca que 
denominem ‘escriure’ es compon de ‘planificar’, ‘textualitzar’ i ‘revisar’. Quan 
planifiquem decidim el que escriurem, com ho farem, a qui, quines idees 
inclourem, en quin ordre, etc. Quan revisem, rellegim el text, el modifiquem, 
corregim els errors. L’alumne ha d’aprendre a fer aquestes activitats, que 
formen part del procés d’escriure, de manera autònoma perquè pugui usar 
l’escriptura en el món laboral i universitari, sense el suport de cap docent o 
‘ajudant’.  

 
Si els docents detallem als alumnes el que han d’escriure, impedim que 
puguin planificar ells mateixos l’activitat. Quan especifiquem, per exemple, 
escriu una carta de 150 paraules al director d’una empresa de vídeos per 
demanar cintes per poder filmar un vídeo-clip (o, amb més petits, escriu un 
conte d’una pàgina sobre una fada enfadada), estem fent nosaltres la feina 
de planificar el text que haurien de fer els alumnes. Si totes les consignes 
d’escriptura són d’aquest tipus, doncs ens trobem que l’aprenent perd 
l’oportunitat d’experimentar a l’aula situacions de planificació. 

 
De la mateixa manera, si els docents corregim també sempre, 
exhaustivament els escrits dels aprenents, aquests perden oportunitats 
d’aprendre a corregir-los. La feina del docent no és tant corregir els escrits, 
com ajudar als alumnes a aprendre a corregir-se’ls. Per això, és millor que el 
docent doni pautes i orientacions a l’aprenent, que no pas que corregeixi ell o 
ella l’escrit; que marqui els errors comesos, més que no pas que doni la 
solució correcta; que ensenyi a usar un diccionari o una gramàtica més que 
no pas que consulti ell aquests manuals.  

 
En resum, l’aprenent ha de prendre decisions sobre el seu escrit. Deixem que 
l’alumne planifiqui el seu escrit (què escric?, a qui?, per a què?, com?) i que 
el revisi (què està bé?, què està malament?, com puc millorar l’escrit?). 
Ajudem-lo a fer-ho. No li ho impedim.  

 

6. L’aprenent usa materials i recursos contemporani s.  

L’aula on escriu l’aprenent hauria de disposar dels recursos més corrents 
avui: diccionaris, gramàtiques, enciclopèdies, ordinadors. Qui és capaç avui 
d’escriure un text digne, coherent, cohesionat, correcte, elaborat, interessant, 
sense disposar de tots aquests recursos?  Com podem demanar a l’aprenent 
que faci el que nosaltres som incapaços de fer? Escriure és una tècnica 
diferida en el temps, que es caracteritza per la planificació i l’elaboració; 
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durant aquest procés, deixem que els aprenents usin tot el que els redactors 
usem en el dia a dia de la nostra feina.  

 
L’ús dels ordinadors és especialment rellevant. Avui ja queden ben poques 
institucions, i cada dia menys persones,  que no facin servir l’ordinador per 
escriure. Ens agradi o no, l’ús escrit està experimentant una emigració dels 
usos analògics (paper, bolígraf, goma, etc.) als digitals (ordinador, internet, 
processadors de textos, etc.). Quines ganes ha de tenir l’aprenent d’escriure 
a l’escola o a l’institut si ho ha de fer amb llapis i paper  i prou s’adona que ja 
ningú escriu d’aquesta manera al seu entorn?  L’ideal seria que la classe 
d’escriptura es fes en una aula informàtica, i que els alumnes escrivissin i 
llegissin a la pantalla. Si això no és possible, podem alternar activitats de 
lectura i comentari de textos i de preparació d’escriptura (pluja d’idees, 
esquemes, etc.), amb activitats de textualització a l’ordinador, amb els 
alumnes organitzats en petits grups o en delegats que introdueixin les dades 
a la màquina.  

 

7. El docent escriu a l’aula: en públic, davant la classe, amb l’aprenent…   

Resulta molt més fàcil aprendre a cuinar sent marmitó d’un xef expert que 
llegint llibres de receptes o assajant sol a la cuina. La millor manera 
d’aprendre a escriure és també poder ‘veure en acció’ un expert que 
exemplifica les distintes tècniques i tasques mentals i físiques que cal 
resoldre, és poder ‘participar’ amb un expert en la producció d’un text en una 
situació comunicativa real. El docent és el millor , l’únic  ‘expert’ que hi ha a 
l’aula. Per això, cal que es posi a escriure amb els seus alumnes, sense 
dilació: escrivint el seu propi text davant ells, exemplificant per a ells el 
funcionament d’una tècnica, ajudant aprenents concrets a desenvolupar el 
seu propi text, etc. No tinguem por d’escriure amb els alumnes, de mostrar 
les nostres limitacions, també, i les nostres necessitats (consultar el 
diccionari, revisar, etc.). Així oferirem una imatge real a l’aprenent, que és 
ben probable que mai no hagi vist un escriptor escrivint i que, per això, pot 
pensar-se que escriure és una activitat tan espontània com parlar. Escrivint 
amb els alumnes fem el camí de l’alfabetització.  

 

8. El docent actua com a lector, col·laborador, ass essor, no com a 
àrbitre, jutge o cap.   

Una altra bona ajuda que pot oferir el docent a l’aprenent és llegir els textos i 
reaccionar com a lector expert que és, explicant a l’autor el que entén, el que 
no entén, les impressions i les sorpreses que experimenta durant la lectura 
del text de l’alumne, etc. Aquesta reacció autèntica, viscuda, resulta molt més 
formativa que una ‘correcció’ més directa i autoritària (‘això està bé, això està 
mal’), que potser especifica el que el docent pretén que l’alumne faci o les 
divergències del seu text respecte un ‘ideal’ del professor, però que no ofereix 
sensacions reals a l’aprenent autor sobre l’impacte que causa la seva obra. 
La millor manera que té el professor de transmetre les seves reaccions de 
lector a l’aprenent és la conversa. El professor pot llegir l’escrit davant de 
l’alumne i verbalitzar-li les seves sensacions; l’aprenent llavors pot exposar 
les seves intencions, el seu punt de vista.  
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En definitiva, el diàleg és el millor instrument mediador per posar en comú les 
impressions de l’autor i del lector i perquè l’un pugui aprendre de l’altre.  

 

9. Queda prohibit llençar o destruir productes inte rmedis.   

Per què només ens interessa la versió final? No són interessants també els 
dibuixos previs a una pintura, els plànols d’una casa, la maqueta d’un edifici? 
Bé ens els mirem en exposicions públiques, oi? Els esborranys ens mostren 
les interioritats de la nostra ment, ens mostren els camins que segueix i 
explora el nostre pensament. Parar esment a les produccions intermèdies 
(llistes, esquemes, esborradors, etc.) fomenta la concepció que l’escriptura és 
més coses que el producte final, que abasta tot el procés d’elaboració i 
textualització del significat. Per això, fomentar l’interès pels esborranys, pels 
esquemes i per les correccions permet posar èmfasi en el procés i construir 
una visió més realista i optimista del que és l’escriptura. No llencem els 
esborranys a la paperera! Valorem-los per tot el que valen i simbolitzen.  

 

10. Escrivim sobre tots els temes per fer i aconseg uir coses que ens 
interessin.   

L’escriptura és una manera de fer coses. Escrivint expressem idees, 
reclamem drets, presentem queixes, ens excusem, sol·licitem ajuts, 
demostrem els coneixements en un examen, recuperem la informació de la 
memòria, organitzem les nostres idees, aclarim les opinions confuses, 
aprenem coses que abans no sabíem, etc. En definitiva, escriure és una eina 
per sobreviure en un món alfabetitzat. Per això, les tasques d’escriptura de 
l’aula haurien d’oferir a l’aprenent oportunitats per poder experimentar tota 
aquesta diversitat de funcions, temes i àmbits.  

 
D’altra banda, escriure també és una eina per desenvolupar les idees i les 
capacitats cognitives, per reflexionar, seleccionar i organitzar idees, valorar 
críticament fets diversos, etc. Per tant, l’escriptura abasta totes les matèries 
del currículum i no només les ‘lletres’. La ciència també s’escriu en articles, 
reportatges i manuals, i els científics elaboren els seus experiments a través 
del llenguatge. Resulta ingenu restringir l’escriptura a la literatura o a les 
humanitats.  

Escriure pot ser una forma d’elaborar el coneixement disciplinari científic i 
humanista, si s’utilitza de manera eficaç seguint aquests consells.  
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ANNEX 4 
 
CRITERIS DE CORRECCIÓ DE LA REDACCIÓ (LLENGUA 
CATALANA I CASTELLANA)  
 

1. Criteris generals de correcció de la redacció (l lengua 
catalana i llengua castellana) 

 
•  Les redaccions que no arriben a les 5 ratlles no es corregiran. Es posarà un 
0 a cada apartat. 
•  Si han escrit més de 15 ratlles, a partir de la quinzena ratlla no es 
corregiran. 
•  S’aconsella marcar els errors de lèxic amb un requadre, els d’ortografia 
amb un cercle i els de morfosintaxi amb un subratllat. Així seran més fàcils de 
comptar al final. 
 
2. Coherència i adequació (2, 1, 0 punts) 
 
• 2 punts = Respon al tema demanat, incorporant els requeriments que es 

demanen. El text desenvolupa la idea ordenadament. 
• 1 punt = Respon al tema demanat, incorporant com a mínim un dels 

requeriments que es demanen. El text desenvolupa una idea de manera 
molt general i poc ordenada. 

• 0 punts = No respon adequadament al tema demanat o no incorpora cap 
dels requeriments que es demanen. 

 
3. Aspectes formals (1, 0 punts) 
 
• 1 punt = Cal·ligrafia entenedora. Línies rectes. Marges. 
• 0 punts = Cal·ligrafia molt poc comprensible. Línies massa tortes. Sense 

marges. 
 
4. Lèxic (2, 1, 0 punts) 
 
• 2 punts = L’ús del vocabulari és correcte. Utilitza paraules genuïnes. No hi 

ha cap interferència amb altres sistemes lingüístics. S’admet un error de 
lèxic. 

• 1 punt = L’ús del vocabulari és força correcte. Hi ha 1 o 2 interferències 
amb altres sistemes lingüístics. 

• 0 punts = L’ús del vocabulari és pobre, hi ha 3 o més interferències amb 
altres sistemes lingüístics. 

 

5. Ortografia (2, 1 i 0 punts) 
 
• Es corregiran totes les faltes d’ortografia que té la redacció. 
• La mateixa falta només es comptarà una vegada. 
• Si una paraula té més d’una falta, es comptarà com un sol error. 
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• Es corregiran els accents. 
• No es tindrà en compte si l’accent és agut o greu incorrectament en les es 

i os obertes i tancades. 
 
• 2 punts = L’escrit té 4 faltes o menys. 
• 1 punt = L’escrit té entre 5 i 8 faltes. 
• 0 punts = L’escrit té més de 9 faltes. 
 
6. Morfosintaxi (2, 1, 0 punts) 
 
Es comptabilitzen en aquest apartat: 
• les concordances gramaticals, l’ús correcte de temps verbals, les 

subordinacions i coordinacions, 
• les interferències lingüístiques (tenir que, hi ha que, caure’s, m’haig 

d’anar, etc., 
• la puntuació. 
 
• 2 punt = El text té les frases ben estructurades i puntuades. Utilitza 

estructures genuïnes. Pot haver-hi estructures complexes o subordinades. 
No hi ha errors morfosintàctics produïts per interferència d’altres 
llengües.S’admet un error de morfosintaxi. 

• 1 punt = El text té algun error de construcció i de puntuació. Les frases 
són simples, amb abundància de coordinació. Hi ha 1 o 2 interferències 
amb altres sistemes lingüístics. 

• 0 punts = Hi ha errors de concordança gramatical (subjecte i predicat). Els 
temps verbals són incorrectes. No hi ha puntuació o bé és molt escassa. 
Hi ha 3 o més interferències amb altres sistemes lingüístics. 

 
(Fixeu-vos que el total suma 9 punts. Podeu arrodonir-ho a 10 punts 
augmentant el valor ja sigui de l’apartat 1 o 6) 


