
PLA DE ZONA D’EXPRESSIÓ ESCRITA  

2013-2014 

versió 5 (10/10/2013) 

OBJECTIUS  

1. Incrementar l’expressió escrita 
2. Produir textos col·lectivament en primer lloc, per després elaborar-los 

individualment  
3. Treballar especialment l’estructura del text  
4. Planificar el procés de l’escriptura tal com es descriu en l’apartat “tasques 

essencials dels mestres” 
5. Debatre prèviament la disposició de les idees, triar el vocabulari des d’una 

perspectiva preferentment grupal 
6. Facilitar constantment models  perquè els alumnes els segueixin 

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

7. S’hi impliquen tots els mestres, especialistes inclosos, assignats per cicles 
8. L’agrupament d’alumnes es deixa a criteri del centre (en grup, en parella o 

individualment) 

TEMPORALITZACIÓ  

9. Una sessió setmanal en què s’elaborarà un text per trimestre i curs. També 
es pot optar per mitja hora diària.  

10. El temps dedicat a expressió escrita ha de figurar explícitament a l’horari 
del grup i del/la  mestre/a. Les hores es poden obtenir de qualsevol 
matèria, llevat de matemàtiques i anglès. 

TASQUES ESSENCIALS DELS MESTRES 

11. Abans d’introduir la primera tipologia textual es treballaran genèricament 
els aspectes essencials del text: guió per escriure un text, estructura dels 
textos, signes de puntuació, connectors, sinònims, presentació de textos i 
correcció 

12. Després d’aquestes tasques, el primer text que s’haurà de presentar serà 
la descripció. Es facilitaran materials per cicle. 

13. Se suggereix que les descripcions de cicle inicial es facin de persones, 
objectes o animals; a cicle mitjà persones i paisatges i, a cicle superior 
persones i ambients 

14. Modelatge. La mestra ha d’ensenyar ordenadament els següents passos: 

a. com tria el tema 
b. com s’estableix l’estructura en tres parts (inici, nucli central i tancament ).  



c. com s’organitzen les idees de cada part 
d. com selecciona el vocabulari (substantius, adjectius) 
e. com utilitza els connectors 
f. com redacta el text  
g. com el revisa 
h. com el presenta (títol, marges esquerre i dret, lletra, puntuació, majúscules i 

minúscules) 

15. Estructures de referència per cursos: 

• Primer: textos de 2 línies (unes 10 paraules) 
• Segon: textos de 4 línies (unes 25 paraules). 
• Tercer: textos de 6 línies (unes 50 paraules) 
• Quart: textos de 9 línies (unes 80 paraules)  
• Cinquè: textos entre 10 i 12 línies (unes 110 paraules) 
• Sisè: textos entre 12 i 15 línies (unes 140 paraules) 

16. Cada centre establirà el seu procés de correcció. Es facilitarà un model 
genèric que cada cicle haurà d’adaptar.  

17. Ús del diccionari: Cerqueu informació prèvia en llibres, enciclopèdies o a la 
xarxa. Tingueu a mà un bon diccionari de sinònims.  

18. L’ortografia només s’ha d’explicar en relació al text . 
19. En la programació de l’expressió escrita cal incloure temes de totes les 

àrees 

MODELS DE SUPORT 

20. A la pàgina web dels CRP de Santa Coloma a la icona “xarxa de producció 
de textos” hi trobareu les següents carpetes, cadascuna de les quals 
inclourà material per a cada cicle: 

1.- Pla de la Xarxa de producció de textos 2013-2014 
2.- Presentació d’un text 
3.- Guió per escriure un text 
4.- Puntuació 
5.- Sinònims 
6.- Connectors 
7.- Signes de correcció 

  
PRESENTACIÓ  DELS MATERIALS ELABORATS PELS ALUMNES  

21. Amb la freqüència que s’estableixi, els mestres de cada curs i els 
especialistes  seleccionaran tres textos produïts pels alumnes amb 
l’esborrany inicial i el text definitiu 

22. Hi haurà d’haver un text de bona qualitat, un de normal o mitjana qualitat i 
un darrer fluix amb aspectes a millorar que poden servir per treballar 
detalls concrets 



23. El text ha de suprimir el nom i cognoms dels alumnes 
24. Els textos que elaborin els alumnes es lliuraran al cap d’estudis en suport 

informàtic.  

SEGUIMENT del CAP D’ESTUDIS  

25. Rebre en suport informàtic els textos elaborats per mestres, especialistes i 
alumnes i enviar-los a l’adreça electrònica de l’ALIC.  

26. Proposar anualment en nom del centre les dues tipologies textuals que es 
prioritzaran cada curs 

 SEGUIMENT DE L’EQUIP LIC   

27. L’equip LIC supervisarà els documents rebuts i conjuntament amb 
l’inspector revisaran els textos elaborats pels centres i els penjaran a la 
xarxa. 

28. L’assessorament als centres es realitzarà preferentment per cicles, prèvia 
demanda. 

 AVALUACIÓ  

29. L’avaluació de l’expressió escrita es deixa a criteri de les escoles. Hi ha 
centres que han elaborat indicadors de progrés.  

  

  


