
Orientacions metodològiques per a la dinamització de la seqüència d’activitats

Els alumnes han d’escriure una carta al director sobre un tema que vulguin fer
públic,  manifestar  o  denunciar.  És  un  treball  d’expressió  escrita  d’un  text
argumentatiu a partir d’un cas real en què es comprova l’eficàcia de les accions
(com escriure una carta dels lectors) per aconseguir petits canvis en la societat.
Es treballa a partir del gènere discursiu concret i s’analitza l’argumentació, entesa
com una eina per atreure lectors i sustentar la tesi de l’escrit. La proposta conclou
amb l’escriptura de la carta al director a partir d’unes pautes que ajuden a guiar el
procés de redacció.

Contextualització:

Els alumnes, a partir de la lectura d’una carta al director on s’exposa, de manera
argumentada, una queixa amb motiu d’una situació d’exclusió social, comproven
l’eficàcia d’accions, com escriure una carta als lectors d’un diari, per aconseguir
petits canvis en la societat. Per aquest motiu es proposa que escriguin una carta
al director sobre un tema que vulguin fer públic,  manifestar o denunciar que
posteriorment s’enviaran a diferents diaris per ser publicades.

Gènere textual: 

Text argumentatiu/text d’opinió, carta al director

Tasca final:

Els alumnes escriuen una carta al director

Projecció:

Els textos s’envien als diaris i poden ser publicats.



Seqüència d’activitats

La proposta didàctica té tres fases: 

Primera fase: s’abordarà una contextualització en què es presenta la seqüència
didàctica, el producte final que hauran de fer: escriure una carta al director. En
aquesta primera sessió es comença a treballar a partir d’un exemple real, el cas
d’una mare que protestava per l’ús de la paraula “subnormals” per part  d’un
eurodiputat per referir-se als malalts de Síndrome de Down. Amb la carta va
aconseguir un ressò mediàtic important i  es fa un seguiment del cas a partir
d’àudios de la ràdio i notícies que aquest fet va generar. Al final es comprova
que la queixa de la dona a través d’una carta al director ha comportat canvis en
les definicions que apareixen als diccionaris, tant al del DIEC com al de la RAE.

Segona fase: es farà  l’anàlisi del gènere discursiu i tipologia textual (carta al
director/text  argumentatiu)  a  partir  de  textos  reals  publicats  als  diaris.  Es
plantegen  activitats  perquè  les  cartes  siguin  el  fil  conductor  que  ajudin  a
reflexionar sobre quina és l’estructura d’aquests textos. A més a més, a través
de la publicitat i d’il·lustracions gràfiques, es treballarà l’argumentació, centrant-
nos  tant  la  diferència  entre  tesi  i  arguments  com  els  diferents  tipus
d’argumentació.

Tercera fase: Taller d’escriptura seguint el procés de planificació / esborrany /
escriptura / revisió i reescriptura. La pauta de treball i de revisió seran eines on
podran comprovar i refermar el procés.

Vegeu document annex Planificació SD


	Contextualització:
	Tasca final:
	Projecció:
	Seqüència d’activitats

