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  Material de formació  

Fase – Bloc – Activitat 

 

Seqüència didàctica: “Un dia molt especial” 

GRUP: Preparació a la Prova d’accés a Grau Mitjà 

ÀREA: Llengua Catalana 

TEMPORITZACIÓ: Començaments del 1r trimestre 

NOMBRE DE SESSIONS: 3 (1h 30’ cadascuna) 

MARC DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: 
 
A final del curs l’alumne de Preparació a la Prova d’Accès al Grau Mitjà ha de conèixer i saber aplicar les diferents 
formes d’organització textual (descriptiva, narrativa, directiva, argumentativa i expressiva) i saber-les combinar, tot 
produint textos clars i ben estructurats tractant temes complexos, i sabent desenvolupar punts concrets de manera 
elaborada, amb idees complementàries, justificacions i exemples pertinents a fi d’arribar a una conclusió adequada.  
Es tracta d’un objectiu que s’ha d’anar desenvolupant al llarg del curs, tot treballant l’expressió escrita proposant als 
alumnes periòdicament diferents tasques. La proposada en aquesta seqüència didàctica és la primera del curs. 
Veureu que en aquest primer moment no farem gaire èmfasi en la correcció ortogràfica ni en l’ús del connectors; ens 
interessa més la coherència, l’adequació i la claredat en el text.  
 
TASCA: 
 
Aquestes redaccions s’inclouran en la revista escolar del centre, sota el títol “Un Dia molt especial” 
 
 
1. CONTINGUTS:   

 
- L’estructuració d’un text narratiu senzill (introducció, nus, i conclusions o desenllaç). 
- La diferencia entre els registres col·loquial i estàndard de la llengua escrita. 

 
 
2.  FUNCIONALITAT DEL CONTINGUTS:  
 
Per a  aconseguir la claredat en un text, cal, entre d’altres, que estigui ben estructurat i cohesionat. L’alumne ha de 
començar a fer ús dels elements que indiquen la relació i la progressió de les idees i ha de començar a reflexionar 
sobre l’estil, que ha de ser adequat a l’objectiu, al destinatari i al context. 
 
 
 
3. OBJETIU FINAL DE LA SEQÜÈNCIA 
 
ESCRIURE UNA BREU REDACCIÓ (de 100 a 150 paraules) EXPLICANT UN ESDEVENIMENT VENTURÓS (el 
naixement d’un fill, el casament, aprovar el carnet de conduir, el primer dia de feina, el primer dia de classe...) DE 
MANERA COHERENT I FENT SERVIR UN VOCABULARI ADEQUAT  AL CONTEXT.   
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4. QUÈ HA DE SABER I SABER FER L’ALUMNE PER A ACONS EGUIR L’OBJETIU? 
 
Què ha de saber... Què ha de saber fer... 
La necessitat de fer una lletra intel·ligible i 
presentar els textos de forma adequada (títol, 
marges) 
 
Els temps verbals: Present d’indicatiu, Pretèrit 
imperfecte d’indicatiu, Pretèrit Perfecte 
d’indicatiu i Pretèrit perifràstic 
 
 
 

Discriminar en una narració breu l’inici o 
presentació, el nus o desenvolupament i les 
conclusions o desenllaç.  

Diferenciar entre alguns registres de la 
llengua (col·loquial i stàndard). 

Revisar críticament narracions, fent-ne les 
correccions que es considerin apropiades. 

Planificar una narració, tot fent-ne un breu 
esquema, i seguir aquest esquema a l’hora 
d’escriure-la. 

Escriure com a mínim un esborrany, i revisar-
lo, abans d’elaborar la redacció definitiva. 

 
 
5. SEQÜENCIACIÓ D’ACTIVITATS 
 
1a sessió: 
 
- Expliquem a l’alumne quina serà la tasca que haurà de fer al llarg de les properes sessions, i quina és 

la seva finalitat. Una de les preguntes de l’examen que hauran de fer a final de curs és un exercici 
d’expressió escrita; evidentment, cal fer el millor possible aquest exercici (i la resta) per tal de treure 
una bona nota, però, a més la forma en què ens expressem tant oralment com per escrit és molt 
important i diu molt de nosaltres; cal que els alumnes se n’adonin. 
 

- Els donem la fitxa següent (veure fitxa 1). Es tracta d’un text molt poc clar, poc cohesionat; a més el seu 
autor/a ha fet servir un llenguatge completament inapropiat per a un treball de classe. No hi ha faltes 
d’ortografia (la seva detecció i correcció no és un dels objectius de la seqüència). Comentem amb els 
alumnes aquest escrit i introduïm els conceptes de llengua estàndard i llengua col·loquial: el vocabulari 
del text,és adequat al context (una tasca escolar)? Els alumnes han de buscar totes les paraules i 
expressions susceptibles de ser canviades, i han de proposar alternatives (treball per parelles) 
 

- A continuació demanem als alumnes que comentin els canvis proposats i comencem a valorar l’ordre 
en l’escrit. Demanem als alumnes que classifiquin les idees del text a la graella de l’exercici 3. (treball 
per parelles) 

 
- Per acabar la sessió els alumnes han de re-escriure el text, amb les correccions que creguin 

oportunes. Llegim en veu alta les seves produccions i ens adonem dels canvis. 
 
 
2a sessió: 
 
- Treballem l’estructuració d’un text narratiu. Els donem un model correcte de narració senzilla, dividit en 

tres curts paràgrafs desordenats. Els alumnes l’ordenen, i comentem amb ells quines han estat les 
pistes que els han permès fer aquesta activitat correctament: connectors, temps verbals? (veure fitxa 2). 
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- Introduïm el concepte de temps verbal: el present. Els demanem que escriguin unes quantes frases 
explicant, de forma molt senzilla,com se senten, què fan... 

 

- Treballem el passat (pretèrit imperfecte d’indicatiu, pretèrit perfecte d’indicatiu i perifràstic). Els 
demanem que escriguin fets del seu passat. 

 

- Per finalitzar, comencen a pensar sobre la narració que hauran d’escriure com a tasca final. Quin tema 
tractaran? Com l’estructuraran? Els demanem que facin un esquema segons el model donat a la última 
activitat de la fitxa. Com a feina a casa, han d’escriure la redacció (de 100 a 150 paraules, o bé de 10 a 
15 línees). Els recordem la necessitat de fer una lletra intel·ligible i de presentar correctament la feina 
(deixant marges, respectant els paràgrafs, escrivint un títol...) 

 

3a sessió: 
 
- Els alumnes lliuren les redaccions fetes a casa. A continuació els donem una graella de correcció, i els 

repartim les redaccions i l’esquema previ, mirant de que tothom tingui la d’un company/a. Hauran de 
revisar el vocabulari i expressions que ha fet servir l’autor/a de la narració. S’adequa al context? Hi ha 
alguna paraula massa col·loquial? Parlem de l’estructura i la cohesió... s’adequa el text a l’esquema 
que l’autor/a havia fet prèviament? Hi ha tres paràgrafs?... I més preguntes que hi ha a la graella. Es 
diu als alumnes que aquesta mateixa graella és molt semblant a la que farem servir per avaluar el seu 
treball final i que ells, suggerint millores poden ajudar els companys a enriquir la seva tasca i, per què 
no, a obtenir millor nota! 

 
- Retornem a cada alumne la seva redacció amb les propostes de millora dels companys. Ara es tracta 

ja de que facin la redacció definitiva, segons s’especificava a la tasca, ESCRIURE UNA BREU 
REDACCIÓ (de 100 a 150 paraules) EXPLICANT UN ESDEVENIMENT VENTURÓS (el naixement 
d’un fill, el casament, aprovar el carnet de conduir, el primer dia de feina, el primer dia de classe...), 
tenint en compte les aportacions dels companys i les pròpies reflexions després d’haver revisat altres 
narracions. 

 
 
A CONTINUACIÓ TROBAREU LA GRAELLA D’AVALUACIÓ I SEG UIDAMENT LES FITXES DE TREBALL. 
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CRITERIS 
D’AVALUACIÓ  

INDICADORS EVIDÈNCIES 

La presentació: 
● Deixa marges als costats (procura 
que siguin simètrics) i escriu línies 
rectes. 
 
● La seva lletra es pot entendre. 
 
● Marca les parts dels text amb 
espais i altres recursos: títol i 
paràgrafs 

 LA NARRACIÓ ÉS 
ADEQUADA A LA 
INTENCIÓ 
COMUNICATIVA 
 
 

L’ús del vocabulari apropiat: 
 
● Evita les expressions vulgars 

 

En general:  
 
● No escriu idees contradictòries o 
poc clares. 
 

● Ordena les dades de forma lógica 
fent servir correctament els 
tempsverbals 
 
● Evita la repetició d’idees. 
 

 

Paràgrafs: 
 
● Cada paràgraf presenta una idea 
diferent.  
 
● No escriu idees que haurien d’anar 
juntes en paràgrafs diferents. 
 

 

LA NARRACIÓ  
ÉS COHERENT 
 

Estructura  
Divideix la informació i les idees en 
tres parts principals: 
 
● La introducció: on planteja la 
qüestió de manera general. Com 
estaba, com se sentía abans? 
 
● El desenvolupament: on 
desenvolupa les idees principals a 
fons.Què va passar ? 
 
● El tancament o cloenda: en què 
expressa la seva opinió personal, 
explica el desenllaç  o tanca l’escrit 
amb una reflexió.. Com se sent ara? 
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SESSIÓ 1 
 
1: Llegeix i comenta el text que ha escrit en Ricar d quan el professor li ha demanat una narració al v oltant del 
tema: UN DIA MOLT ESPECIAL 
 
“Sóc en Richi i el millor dia de la vida era quan em vaig treure el carnet de conduir. Tinc un cotxe guapo guapo guapo 
i vaig els findes amb la xurri a la Zona Hermètica i ja no vaig més en tren, que n’estava fins el gorro, i el profe em va 
dir que molt bé que ho havia fet molt bé. Estava plovent però jo ho vaig fer molt bé i no em vaig equivocar ni una 
vegada no m’ho podia creure. El carnet em feia falta per la feina perquè si no tens carnet et fotien al carrer perquè per 
treballar de vegades havia d’anar a Sabadell a reparar màquines. Em vaig gastar tots els calés en el carnet però es 
necessari per a treballar.” 
 
2: Creus que en Ricard fa servir un vocabulari adeq uat? Quines paraules canviaries? Proposa alternativ es 
més adequat a una feina de l’escola,segons l’exempl e donat: 
 
Jo canviaria aquestes paraules... ... per aquestes altres... 
findes caps de setmana 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
3: Classifica les idees principals del text que ha escrit en Ricard segons aquest esquema: 
 
Què va passar el seu “dia especial”? 
 
 
 
 
 
Què passava abans d’aquest dia especial? 
 
 
 
 
 
Com va ser aquest dia especial? 
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Com es troba en el present? Què fa? Quines conseqüè ncies ha tingut el seu dia 
especial? 
 
 
 
 
 
 
4: Torna a escriure la redacció d’en Ricard fent se rvir un vocabulari més apropiat a la situació i ord enant les 
idees segons l’exercici anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESSIÓ 2 
1: En Joan ha escrit també una redacció. Llegeix-la  i comenta i si trobes alguna cosa estranya: 

• La Judit, la meva xicota, està estudiant un Cicle de Grau Superior; ella va ser la que em va animar a 
matricular-me a l’escola d’adults per a treure’m el GES. Jo, com que no trobava feina i estava 
avorrit d’estar a casa sense fer res, li vaig fer cas. El primer dia estava molt nerviós perquè jo no 
tenia un bon record de l’ institut. Pensava que els professors serien molt seriosos i que em seria tot 
molt difícil i que no sabria fer res. Però de seguida m’hi vaig trobar molt a gust. 

 

• Dels dies que recordo, és aquell que vaig començar de nou l’escola. Jo havia deixat els estudis 
quan tenia quinze anys. Després d’un any vagarejant vaig trobar feina en una obra, de paleta, i 
guanyava molts diners. Jo estava molt content. Però de seguida em vaig quedar a l’atur 

 

• Aquest any començo el segon curs. He aprovat primer amb notes molt bones i n’estic molt content. 
Els professors m’ajuden molt, i tinc uns companys molt amables. He fet nous amics i amigues, i, per 
primera vegada a la meva vida, m’agrada estudiar! 

 

2: Quin és el paràgraf que va en primer lloc? I en segon? I en tercer? Subratlla les paraules que t’ha n donat 
les pistes per a saber-ho 
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3: Ordena aquestes accions en la línia del temps: 
està estudiant – no trobava feina – estava avorrit – he aprovat – m’ajuden – he fet nous amics – no tenia un bon 
record – vaig trobar feina – li vaig fer cas – guanyava molts diners – m’agrada estudiar 
 
ABANS ARA 
 
 
 
 

 

 
4: El que fem o el que passa ara ho expressem en PRESENT: 
Estudio als vespres – Tinc una nena de tres anys preciosa – Treballo de cambrer – Sóc molt feliç amb la meva parella 
– M’esforço molt, però val la pena... 
I tu? Explica com et sents, què fas...  
 
 
 
5: Observa els verbs que has escrit a l’exercici 3 als apartats fa molt temps  i fa poc temps. Són accions que ja 
han succeït estan en PASSAT 
Jo tenia moltes ganes de tenir un fill – Quan em vaig casar tenia vint-i-vuit anys – Em vaig quedar a l’atur – Vaig 
conèixer la meva dona fa sis anys – M’agradava sortir de nit 
I tu? Què feies o què et va passar... 
l’any passat: 
 
en el 2009: 
 
fa dos mesos: 
 
6: Han demanat a la Sara que faci una narració de t ítol “Un dia especial”.Observa què ha fet abans de 
començar a escriure... 
Explicaré el meu primer dia de feina a la sabateria. 

-Primer explicaré que estaba a l’atur i com em sentía. 
-Després explicaré com vaig trobar la feina de dependenta i com va ser 
el primer dia de treball 
-Per últim explicaré que estic molt contenta a la feina i per què. 
 
 
7: I tu? Què has pensat? 
 
Explicaré… 
 
 
Primer explicaré … 
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Després explicaré … 
 
 
 
 
 
 
Per últim explicaré … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I…Comencem a escriure!! 
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SESSIÓ 3 
GRAELLA DE CORRECCIÓ 
CRITERIS 
D’AVALUACIÓ  

INDICADORS EVIDÈNCIES 

La presentació: 
● Deixa marges als costats (procura 
que siguin simètrics) i escriu línies 
rectes. 
 
● La seva lletra es pot entendre. 
 
● Marca les parts dels text amb 
espais i altres recursos: títol i 
paràgrafs 

 LA NARRACIÓ ÉS 
ADEQUADA A LA 
INTENCIÓ 
COMUNICATIVA 
 
 

L’ús del vocabulari apropiat: 
● Evita les expressions vulgars 

 

En general:  
 
● No escriu idees contradictòries o 
poc clares. 
 

● Ordena les dades de forma lógica 
fent servir correctament els 
tempsverbals 
 
● Evita la repetició d’idees. 

 

Paràgrafs: 
● Cada paràgraf presenta una idea 
diferent.  
 
● No escriu idees que haurien d’anar 
juntes en paràgrafs diferents. 
 

 

LA NARRACIÓ  
ÉS COHERENT 
 

Estructura  
Divideix la informació i les idees en 
tres parts principals: 
 
● La introducció: on planteja la 
qüestió de manera general. Com 
estaba, com se sentía abans? 
 
● El desenvolupament: on 
desenvolupa les idees principals a 
fons.Què va passar ? 
 
● El tancament o cloenda: en què 
expressa la seva opinió personal, 
explica el desenllaç  o tanca l’escrit 
amb una reflexió.. Com se sent ara? 
 

 

 
 


