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EXEMPLE DE SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA COMPETENCIAL  

 

Títol de la unitat o 
seqüència didàctica. 

“Escriptura d’un text expositiu” 

Àrea o matèria Llengua catalana i medi 

Etapa Primària 

Cicle o nivell EE (Cicle superior) 

Centre educatiu Escola Jungfrau 

Autora Ester Ortiz Reverte 

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

 

● Analitzar l’estructura interna d’un text expositiu, “El Xot”, per extreure’n un guió que 
serveixi de model per elaborar un nou text. 

● Categoritzar la informació que dóna cada paràgraf del text per orientar l’elaboració del 
guió que servirà de model. 

● Elaborar el guió del contingut del text model “El Xot” 
● Utilitzar estratègies de comprensió lectora que permetin la comprensió de mots sense 

utilitzar el diccionari: fer inferències de significat pel context, pel que l’alumne sap i per 
l’estructura interna dels mots. 

● Seleccionar informació específica d´un text a partir de les categories extretes 
anteriorment. 

● Seleccionar informació sobre un animal que agradi els alumnes en diverses fonts amb la 
consigna que aquesta informació sigui entenedora. 

● Utilitzar estratègies de selecció de la informació trobada tot categoritzant-la amb colors 
a partir del guió que han confeccionat anteriorment. 

● Ordenar la informació obtinguda segons el guió. 
● Redactar la informació en esborrany tot utilitzant connectors que garanteixin una 

correcta expressió del text. 
● Revisar el text que s’ha escrit amb col·laboració del mestre, tot pactant les esmenes i 

modificacions. 
● Presentar el text amb correcció i polidesa tot respectant les millores que s’han pactat en 

l´esborrany. 
● Reflexionar sobre la tasca feta tot fent una descripció del procés i valorant què és que 

han après i quines dificultats han tingut durant la seqüència didàctica. 
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COMPETÈNCIES 

 

 
Dimensió d’expressió escrita:  
 

● Competència 5. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari 
● Competència 6. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que 

s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari 
● Competència 7. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal 

en funció de la situació comunicativa... 
 
 

Dimensió comprensió lectora 
 

● Competència 2. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i 
valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 
lectura 

● Competència 3. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere 
textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques 
més habituals  

● Competència 4. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement propi.... 
 

 

CONTINGUTS 

 

● Estructura interna d’un text expositiu sobre un animal. 
● Categorització de la informació que conté un paràgraf. 
● Elaboració d´un guió previ a la realització d´un escrit. 
● Cerca i selecció d´informació. 
● Tractament de la informació. 
● Característiques d’un text expositiu. 
● Estratègies de revisió d’un text expositiu. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

   

● Analitzar l´estructura interna d’un text expositiu breu categoritzant la informació que 
contenen els diferents paràgrafs. 

● Elaborar un guió a partir de l´anàlisi de l´estructura interna del text model. 
● Utilitzar algunes estratègies de comprensió de mots difícils del text com inferències per 

context, per estructura interna del mot o pel que el propi alumne sap. 
● Cercar informació significativa sobre un animal atenent a les categories que es 

demanen. 
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TEMPORITZACIÓ          

       

9 sessions d’ 1h. 

  

BREU DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT O SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA   

   

 

ABANS DE LLEGIR 

 

FASE DE COMPARTIR OBJECTIUS, D’ ACTIVACIÓ DE CONEIXEMENTS PREVIS: 

 

SESSIÓ 1 

Explicarem als alumnes l´objectiu d´aquesta activitat: què farem, com i per què ho farem.  

Demanarem, donat que es tracta d’un text breu, que un alumne/a es prepari a casa la lectura 

per fer la lectura oral a classe. 

Abans de començar la lectura els explicarem què pretenem treballar amb aquest text. Volem 

veure quin és el seu contingut, quina informació ens dóna per categoritzar-la  i  observar 

com està estructurat. Després, hauran d’escriure un text expositiu breu sobre un animal que 

els agradi seguint la mateixa estructura d´aquest text i utilitzant com a base informació que 

hauran buscat prèviament. 

 

ABANS DE LLEGIR EL TEXT: 

 
PREGUNTA  INSTRUMENTAL 

 Quina informació concreta em dóna cada paràgraf? 

 Quin ordre té aquesta informació? 
 

 

 

 

 

SESSIÓ 1 

Inicialment , el company/a que s’ha preparat la lectura a casa fa una lectura sencera del text i 

posteriorment, en fa una lectura per paràgrafs per poder comentar el vocabulari i assegurar-ne , 

així, la comprensió total. No és un text difícil a nivell lèxic, però permet treballar l’ estratègia 

lectora de fer inferències de significat per  context, per derivació... i aprofitarem per treballar-les. 

(documents 1-text model i 2-fitxa de vocabulari) 

 

SESSIÓ 2 

Un cop hem entès tota la informació que ens dóna el text passarem a veure com està 

organitzada la informació. És important que els alumnes s’adonin que aquesta informació té un 

ordre concret. Tornem a llegir per paràgrafs i decidim entre tots quin és el tema de cada un, és 

DURANT LA LECTURA 
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a dir, fem una categorització ( 1r paràgraf ---Què és? 2n paràgraf---- Característiques físiques, 

3r paràgraf---- Hàbitat, 4t paràgraf--- Alimentació). En aquesta activitat es treballa una 

estratègia important en la comprensió de textos i en la selecció d’informació que és saber fins 

on hem de continuar la nostra lectura; és a dir decidir quan parem de llegir per decidir quina 

categoria donar-li. Ho fem primer fent un modelatge en el primer paràgraf i part del segon. La 

resta ho fan independentment per parelles. (documents 3-taula per paràgrafs i 4 taula per 

seleccionar la informació) 

 

 

DESPRÉS DE LA LECTURA 

 

SESSIÓ3 

Amb aquesta categorització ja veiem com està estructurat aquest text i per tant en podem 

extreure el guió. Entre tots l´escrivim i el comentem. Cal posar-li un títol que informi del 

contingut que hi trobarem. (document 5- Guió del text) 

 

Es proposa una tasca individual de buidat d´informació en una graella on figuren les categories 

que hem decidit entre tots. Pretenem treballar la selecció d´informació específica d´un text. 

Posteriorment es fa la correcció col·lectiva. 

 

SESSIÓ 4 

Començarem a treballar les estratègies de cerca i selecció de la informació. Demanarem als 

alumnes que busquin informació sobre un animal que els agradi: els demanem que la busquin 

en un llibre monogràfic, en una enciclopèdia, en un diccionari, a Internet... Els donem les 

consignes següents: 

- Ha de ser informació que entenguin. No han de donar per bona informació 

que no puguin comprendre. 

- Han de buscar informació que respongui a les categories del nostre guió: 

Què és, característiques, hàbitat i alimentació. Poden aportar alguna 

informació més que trobin interessant, però obligatòriament les anteriors. 

- No volem gran quantitat d´informació ja que el text que hauran d’ escriure és 

similar al que hem treballat i l´extensió haurà de ser semblant, és a dir, breu. 

És important que la mestra comprovi que els materials que portin s´adeqüin a les consignes 

donades. Si no és així, en buscaríem d’altres.  

 

Els donarem una pauta que els ajudarà a treballar la informació que han trobat i els ajudi a 

seleccionar la que els resultarà útil per elaborar el seu text. Seleccionarem la informació 

subratllant de colors diferents la informació que ens interessi. Vermell tota la informació que es 

refereixi a la definició d’aquest animal (Què és?), en verd les característiques físiques, en blau 

l’hàbitat, en rosa l´alimentació (Document  6- Exemple de selecció d’informació “El jaguar”). 
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SESSIÓ 5/ 6 

El mestre dóna una rúbrica que comentarem col·lectivament que servirà per orientar l’alumne 

de com ha d’elaborar el seu text de forma correcta. (Document 7-Rúbrica) 

Els alumnes comencen a elaborar el seu text amb el guió, la rúbrica i el full amb la selecció 

d’informació. Han de fer-ho en un full en esborrany. A mida que van escrivint el text a classe 

els alumnes han d’ensenyar-lo a la mestra per tal d´orientar-los i pactar les modificacions. 

Les rectificacions que es facin queden reflectides en l’esborrany. Quan l’alumne i la 

mestra pacten que el text està correcte es passa a net. (Document 8: exemple de text en 

esborrany “Els conills” i Document 9: exemple text final “Els guepards de la sabana africana”) 

 

La mestra farà la seva avaluació a partir de la rúbrica sobre el text final, l’alumne també. 

Aquestes avaluacions es posaran en comú a la classe amb algun dels textos projectats a la 

pissarra digital per fer la comparació i també la coavaluació amb la resta de companys. 

 

 

SESSIÓ 7/8 

Com a cloenda, passarem una graella que serveixi com a referent del que s’ha fet. Es pretén 

fer una revisió del procés que s’ha seguit i una reflexió sobre com s’ ha treballat, què 

creuen què han après amb aquesta seqüència d´activitats, què pensen que encara no 

entenen prou bé o el que els ha costat més de fer i per últim per què creuen que han fet 

aquestes activitats. (Document 10-Revisió procés i Document 11-Reflexió sobre la seqüència) 

 

SESSIÓ 9 

Un cop tenim tots els textos definitius, la mestra en selecciona un per fer-ne una coavaluació 

conjunta a la classe utilitzant la rúbrica que havíem utilitzat durant l´elaboració del text. 

Posteriorment, la resta d’alumnes s’avaluaran el seu propi text amb un company i farem una 

posada en comú amb els resultats. 

 

     

 

 

 

VALORACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ        

 

Aquesta seqüència s’ha dut a terme en un grup reduït d’ EE de 6è. És un grup de 8 alumnes 

amb importants dificultats d’aprenentatge que han valorat molt positivament les tasques que 

han hagut de dur a terme. 

 

De tota la seqüència, trobo especialment interessants les activitats de revisió del procés, la 

reflexió sobre punts forts i febles i la utilització de la rúbrica com a mètode d´autoavaluació. 

 

Durant la vuitena sessió vam fer la reflexió sobre la feina feta, va ser una sessió oral en la qual 

els alumnes van expressar què els havien semblat les activitats, què els havia costat més i què 
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consideraven que feien ja prou bé. Tots van valorar molt positivament el fet que era un treball 

que els havia permès anar a poc a poc i entendre millor tot el que havien de fer. I que el que 

havien après els serviria per fer futurs treballs. Incidien molt en el que els havia costat més, 

però conduint la conversa vam arribar a ser conscients que també hi havia aspectes que feien 

bé. Vam parlar de l´error i les dificultats com quelcom positiu que ens permet veure què és el 

que hem de millorar i, també, de la necessitat de treure profit d’allò que fem amb més facilitat. 

 

L’activitat de revisió del procés, donat que la seqüència d’ activitats és molt llarga, els va ajudar 

a fer memòria i a situar en quin moment del procés estaven. Vam fer aquesta aturada en dos 

moments de la seqüència.  

 

Pel que fa a l’ús de la rúbrica va ser molt profitosa la sessió de coavaluació. Cada alumne va 

fer la valoració dels diferents aspectes que hi figuraven. Vam fer l´anàlisi dels diferents 

aspectes de forma conjunta amb aportacions dels alumnes i meves. Els vaig demanar que 

argumentessin la puntuació que posaven.  

 

L’ús de la rúbrica és especialment interessant ja que permet veure els criteris que ens porten a 

decidir si el text és prou correcte o no; què està bé i què cal millorar. Vam avaluar el text que he 

posat a la documentació sobre el “Guepard”. És important remarcar que aquest grup d´alumnes 

dins del  gran grup tendeixen a sentir-se força “incompetents” ja que sovint no poden donar una 

resposta encertada o tendeixen a no participar oralment per por d’equivocar-se. Va ser molt 

enriquidor veure com entre tots trobaven allò que es podia millorar o que eren capaços de 

trobar alguna incorrecció. D’ altra banda, la situació es va viure amb total normalitat pel grup i 

per l´alumne al qual corregíem el text, que va assumir amb naturalitat i amb acord absolut tant 

les possibles millores com els punts forts del seu text. 

 

Com a valoració global, dir que aquesta seqüència em sembla força útil com a eina per 

aprendre diverses estratègies de lectura, d’organització, d’escriptura, etc...que podran aplicar 

en d’altres situacions. 
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1- Text model 

 

 

 

 

(torna al text) 
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2- Fitxa de vocabulari 

 
(torna al text) 
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3-Taula per paràgrafs  

 

 

(torna al text) 
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4- Taula de selecció d’informació

 

 

(torna al text) 
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5- Guió del text 

 
 

(torna al text) 
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6- Exemple de selecció d’informació 

  

(torna al text) 
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7- Rúbrica  

 

(torna al text) 
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8- Exemple de text en esborrany

 

(torna al text) 
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9- Exemple de text final 

(torna al text) 
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10- Revisió del procés 

(torna al text) 
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11- Reflexió sobre la seqüència

(torna al text) 
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