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TÍTOL: Llengua catalana: tipologia textual. Per treballar textos i coeducació.

INTRODUCCIÓ:
• Justificació: Són múltiples els treballs que es poden fer des de l'àrea de llengua per treballar 

qualsevol tema que ens interessi. En aquest treball el nostre objectiu és treballar diferents 
tipus de textos i aprofitar l'ocasió per tractar diferents temes de coeducació. 
El  centre  on  treballo  té  un  gran  nombre  d'alumnat  d'origen  estranger,  molts  d'ells 
nouvinguts, és per això que crec que s'ha de treballar molt per la igualtat d'oportunitats entre 
noies i nois, ja que sovint, les seves realitats familiars i del barri on viuen no els permeten 
veure altres maneres de fer. 
El professorat del centre és l'únic referent que tenen de la cultura d'acollida i és per això que  
els models que mostrem són molt importants per la seva integració en la nostra societat.
Així doncs, a banda d'ensenyar llengua intentarem fer una mica de reflexió.

• Ubicació, marc curricular: En tots els cursos de l'ESO dins l'àrea de llengua es treballa la 
tipologia textual. El text: descriptiu, narratiu, argumentatiu, expositiu, instructiu, literari, la 
notícia, el comentari, ... Nosaltres proposem aquesta selecció de textos per alumnes de segon 
cicle de l'ESO o Batxillerat. 

• Competències bàsiques, objectius associats i continguts que es treballen.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS CONTINGUTS
1. Competència comunicativa:

• comunicativa i  lingüística i 
audiovisual

2. Competències metodològiques:
• Tractament  de  la 

informació  i  competència 
digital.

• Aprendre a aprendre.

3. Competències personals
• Autonomia  i  iniciativa 

personal
• Coneixement  i  interacció 

amb el món físic.

1.1  Saber  comunicar  oralment 
(conversar, escoltar i expressar-se)
1.2 Saber comunicar-se per escrit
1.4  Saber  escoltar  (respectar 
intervencions)
1.5 Respectar opinions diferents
1.6 Utilitzar el llenguatge genèric

2.1  Utilitzar  el  processador  de 
textos.
2.2 Reflexionar sobre les diferents 
experiències personals del grup.

3.1  Reconeixement  d'identitats 
personals diverses
3.2 Considerar la diferència sexual
3.3 Eliminar estereotips de gènere
3.4  Acceptar  la  pròpia  realitat,  i 
saber  manifestar  i  compartir  les 
emocions
3.5 Valorar la corresponsabilitat en 
l’  espai  compartit  amb  d’altres 
persones
3.6  Incloure  els  coneixements  i 
sabers de les dones
3.7  Potenciar  actituds 
responsables i solidàries

El text descriptiu
El text narratiu
Els textos informatius.
El text instructiu



4.  Competències  específiques 
centrades en conviure  i  habitar  el 
món

• Social i ciutadana
• Emocional

3.8  Afavorir  l’autoconeixement,  la 
construcció  i  acceptació  de  la 
pròpia realitat

4.1  Reconèixer  les diferències de 
gènere  com a  element  enriquidor 
de les relacions interpersonals 
4.2  Considerar  els  valors  de 
l’entorn.  Adonar-se  de  la 
importància  d'una  bona 
presentació estètica
4.3  Posar  bases  perquè  puguin 
prendre  decisions  personals  i 
professionals  sense  condicionants 
d’ordre sexista

• Bases  prèvies  necessàries:  No  són  necessàries  unes  bases  prèvies  gaire  exigents.  Els 
alumnes han de tenir la suficient competència comunicativa en llengua catalana per poder 
entendre els textos que es presenten i redactar uns textos d'acord al seu nivell de llengua.

• Enfocament: es presenten diferents situacions inicials que pretenen fer reflexionar l'alumnat. 
A partir d'aquí s'expliquen les diferents tipologies textuals i es fan diferents pràctiques per 
tal que l'alumnat redacti un text propi.



SEQÜÈNCIA D'ACTIVITATS

1. El text descriptiu: La descripció de persones: física i psicològica. (2 hores)
 L'activitat comença amb el visionat del conte El dilema de la Teresa (Una mà de contes). Després 
agrupem l'alumnat en grups de tres, tenim especial cura perquè els grups siguin heterogenis, han de 
decidir amb quina parella es quedarà la Teresa i fer la descripció d'aquesta persona (veure fitxa 
d'activitat 1).

Una segona part de l'activitat podria ser imaginar com li ha anat la vida a la Teresa amb la parella 
que va triar. Aquí treballem els textos narratius.

La tercera part de l'activitat serà triar les característiques de la parella ideal de cada alumne/a. 

2. El text instructiu: La violència de gènere. (2 hores)
Escrivim a la pissarra les paraules “Violència de gènere” i demanem a l'alumnat que ens digui que 
considera què és i que s'ha de fer en aquesta situació. Un cop hem recollit la informació passem a 
llegir el text La violència de gènere. S'aprofita la lectura per posar en ordre les idees que han sorgit 
anteriorment, parlar dels diferents tipus de violència, dels diferents recursos que hi ha per fer front a 
una situació d'aquesta mena, ... 
Un cop hem treballat tots els dubtes i qüestions que han sorgit passem a treballar les característiques 
formals dels textos instructius. 
Demanem a  l'alumnat  que  faci  un  recull  d'organismes  i  associacions  que  ajuden  les  dones  en 
situació de violència. (fitxa d'activitat 2)

3. El text informatiu: El tríptic (2 hores)
Donem a cada alumne/a el tríptic informatiu  Benvinguda a les dones que arriben a Catalunya, el 
llegim  i  observem  la  seva  forma  i  contingut,  observem  si  s'ha  entès  i  aleshores  demanem  a  
l'alumnat, en grups de 3, que elabori un tríptic informatiu per les dones nouvingudes que arriben al 
barri. 
En aquest tríptic ha de constar tota la informació que ells considerin necessària per la seva vida 
quotidiana. Per exemple: on pot aprendre l'idioma, on s'ha d'empadronar, oficina de treball, oficina 
d'estrangeria,... (fitxa d'activitat 3)

AVALUACIÓ

Com  hem explicat  a  la  seqüència  d'activitats,  totes  les  activitats  comencen  amb  una  activitat 
d'avaluació  inicial.  Aquestes  activitats  ens  serveixen  per  saber  els  coneixements  de  l'alumnat  i 
també per introduir i motivar les activitats posteriors.

Les tres activitats que proposem tenen com a objectiu l'elaboració d'un text per part dels alumnes. A 
l'hora de valorar els treballs tindrem en compte el contingut i la forma dels textos. En aquest cas 
tenim present que els alumnes amb més mancances lingüístiques faran uns textos més simples que 
la resta de companys/es.

Ens interessa també valorar l'actitud positiva envers els temes que tractem i intentar corregir o fer 
veure algunes conductes inapropiades o comentaris fora de lloc que es poden produir en el transcurs 
de les activitats.

http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/111
http://www20.gencat.cat/docs/icdones/Documents%20web%20antiga/Arxius/benvinguda_castella.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/BP_Tarragona/Documents/Arxiu/Webs_guies_tematiques/Altres_guies/violencia.pdf


METODOLOGIA

La metodologia que utilitzem és participativa i vivencial. A partir de les situacions que presentem 
fem que l'alumnat visqui aquella situació com a pròpia i participi de forma activa en la construcció 
del seu propi text.
Les dinàmiques de grups són de grup-classe per les presentacions i grups reduïts de dos o tres per la 
confecció dels textos. 

RECURSOS DIDÀCTICS

Els recursos necessaris són: un projector, i com a mínim un ordinador per grup amb connexió a  
internet per poder elaborar els diferents materials que els demanem.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Quan  parlem d'atenció  a  la  diversitat  al  centre  on  treballo,  estem parlant,  en  gran  mesura,  de 
dificultats  lingüístiques. És per això que l'atenció que preveiem es tractarà sobretot de demanar 
textos més senzills de contingut a aquest tipus d'alumnat.

BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONTS DOCUMENTALS

• El dilema de la Teresa  , Una mà de contes.

• Escandel, Adelina Els tallers de llengua a cicle superior , dins Recursos de Coeducació de 
l'XTEC.

• Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Contra la violència de gènere

• Institut  Català  de  les  Dones,  Benvinguda  a  les  dones  que  arriben  a  Catalunya.  Tríptic 
informatiu.

• Martín, N., altres autors Llengua catalana i literatura, 1r de Batxillerat, ed. Cruïlla, 2008 

http://www20.gencat.cat/docs/icdones/Documents%20web%20antiga/Arxius/benvinguda_castella.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/BP_Tarragona/Documents/Arxiu/Webs_guies_tematiques/Altres_guies/violencia.pdf
http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/recursos.htm
http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/111


ANNEX

Fitxa d'activitat 1: La descripció.

1. Després de veure el vídeo El dilema de la Teresa ompliu la següent graella amb els ítems que  
us proposem i els que vosaltres vulgueu afegir.

treballador – detallista – romàntic – previsor – estalviador – divertit – temperamental – avorrit – infantil – 
protector – sensible – agressiu – tradicional – paternal – esbojarrat – llepafils – panxacontent – golafre –  

elegant – refinat – garrepa - .... 

L'aventurer L'empresari ?

2. Trieu la parella ideal de la Teresa i feu-ne una descripció física i psicològica.

3. A partir de la parella que heu triat per la Teresa escriviu una breu narració on expliqueu que ha 
estat de la vida de la protagonista a partir d'aquesta tria.



4. La Teresa ja ha triat. Ara et toca a tu. Quines qualitats hauria de tenir la teva parella ideal. Tria 
les característiques de la llista que et proposem i afegeix les que creguis que falten. Comenta 
el resultat amb el grup.

La meva parella ideal hauria de ser: 

Més alta/baixa  que jo – més gran/jove que jo (d'edat) – ha de tenir millor/pitjor sou que jo – ha de treballar  
fora de casa – tradicional – moderna – simpàtica – emprenedora – aventurera – li han d'agradar les criatures 

– ha de tenir més/menys estudis que jo -  ha de fer les tasques de casa – ha de tenir les mateixes aficions que 
jo – ha de tenir les mateixes amistats que jo – submisa -  riallera – divertida – comprensiva – dòcil – curiosa – 

esportista – espavilada - ...



Fitxa d'activitat 2: El text instructiu. Contra la violència de gènere.

 

1. Indica qui és l'emissor i el receptor del text.
2. Digues quina intenció té el text.
3. Assenyala quin tipus de text és, el registre i la funció del llenguatge. 

Justifica la teva resposta.
4. Fes una cerca a internet  i  crea un llistat  d'organismes,  recursos i  associacions on poden 

acudir les dones en situació de violència.



Fitxa d'activitat 3. El tríptic informatiu 

1. Crea un tríptic informatiu on es trobin les dades que creguis més importants per una dona que 
acaba d'arribar al teu barri. Han de constar els recursos i associacions que creguis més rellevants. Per  
tenir assistència sanitària, feina, aprendre l'idioma, empadronar-se...


