
Taula de la seqüència didàctica “Benvolgut director” Ruth Coso

Objectius Activitats Materials Organitz
ació 
d’aula

Fase 1

Contextualitza
ció

Dia 1

Presentar breument la
SD. Explicar que 
aprendrem a 
argumentar a través 
d’un gènere concret: 
La Carta al Director.
Explicar el potencial 
de canviar la societat 
a través de l’exposició 
de la nostra opinió i 
com això permetrà 
que alguna cosa 
canviï en la seva vida: 
prendre consciència 
com a ciutadans 
actius i crítics.
-Presentar la web on 
trobaran material i 
activitats i on penjaran
els seus treballs finals.
- Guiar els alumnes en
el procés Informar- 
se’n / Reflexionar/

Opinar-

argumentar/

Expressar

Activitat 1
1. 1. Mostrar documents per 
veure la importància i 
sobretot repercussió 
d’expressar opinió 
argumentada.
1.1 Introduir vídeo 
eurodiputat: Com a societat 
creieu que ens preocupem 
per l’exclusió? Respectem la 
diversitat?
Mirar vídeo.
1.2. Repartir textos, notícies. 
Com es fa referència en 
aquesta notícia a les 
reaccions que provoquen les 
paraules de Nart? Per què 
creus que s’ha donat tanta 
importància a aquesta 
qüestió?
1.3. Escoltar podcast de la 
ràdio. Programa Jordi Basté 
parlant sobre el tema. 
Reflexionar sobre: Quins 
raonaments dóna l’acadèmia 
per canviar accepció? Quins 
arguments donen els 
afectats? Coneixes algun cas
semblant al teu entorn?
1.4 Introducció del Diari 
d’Aula. Reflexions finals de 
la sessió que hauran de 
contestar al wikispace (Diari 
d’aula).
Quina valoració fas del 
procés que hem observat a la
classe? Recorda que 
comença amb les 
declaracions de Javier Nart i 
acaba amb els de la sessió 
que hauran de contestar al 
wikispace (Diari d’aula).
Quina valoració fas del 
procés que hem observat a la
classe? Recorda que 
comença amb les 
declaracions de Javier Nart i 
acaba amb els canvis 
etimològics al diccionari.

Vídeo youtube 
eurodiputat 
parla de 
“subnormals” 
per referir-se a
persones amb 
Síndrome de 
Down

Textos- 
notícies sobre 
aquest fet

Podcast RAC1

Tot el 
grup

En 
parelles

Individua
l

https://www.rac1.cat/info-rac1/20170407/421506298613/dir-subnormal-o-mongolic-per-referir-se-a-una-persona-amb-sindrome-de-down-ja-es-normativament-obsolet.html
https://www.youtube.com/watch?v=qXCsyJF-uWk


Taula de la seqüència didàctica “Benvolgut director” Ruth Coso

Objectius Activitats Materials Organització
d’aula

Fase 2
Anàlisi del

gènere
Dia 2

-Analitzar
l’estructura de la
carta al director

-Aprendre  la
diferència  entre
part  d’un  text  i
paràgraf  perquè
no
necessàriament
coincidiran

Recordar procés que 
vam seguir a la sessió 
anterior. Recordem 
objectius.

Activitat 2. Explicar 
estructura Carta al 
Director: Introducció / 
Tesi / Argumentació 
/Conclusió. Anàlisi de 
models.

Activitat 3. 
Els alumnes llegeixen 
la seva carta i elaboren
la fitxa de l’estructura.

Activitat 4. 
La posen en comú amb
un altre company.

Activitat 5. Posada en 
comú general entre tota
la classe. Un portaveu 
de cada número 
explica les conclusions 
i les anotem en un 
document en un drive.
Pregunta del Diari 
d’Aula. Podries 
descriure què has fet 
avui a classe? Explica 
com has treballat, en 
què ha consistit la teva 
feina i què destacaries 
del que hem après 
avui?

Cartes:
1.Mare nena 
Síndrome Down
2.Jove critica 
l’eliminació 
filosofia 
3.Tracte 
degradant a 
persona sense 
sostre
4.Carta
homòfoba
contra periodista
Toni Cruanyes

De forma 
individual

En parelles

Posada en 
comú de tot 
el grup

Individual

https://haztequeer.com/el-diario-el9nou-publica-una-carta-homofoba-contra-toni-cruanyes/
https://haztequeer.com/el-diario-el9nou-publica-una-carta-homofoba-contra-toni-cruanyes/
https://haztequeer.com/el-diario-el9nou-publica-una-carta-homofoba-contra-toni-cruanyes/


Taula de la seqüència didàctica “Benvolgut director” Ruth Coso

Objectius Activitats Materials Organització
d’aula

FASE 2
Anàlisi del

gènere
Dia 3

-Diferenciar  entre
tesi  i
argumentació

-Detectar els
tipus
d’arguments:  la
fal·làcia,
l’argument
d’autoritat  i  el  de
causa-
conseqüència

Explicar  la  diferència  entre
tesi i argument. A partir d’un
exemple  (ús  del  mòbil  al
cotxe),  analitzar  la
diferència  entre  tesi  i
arguments.

Activitat 6
6.1. Mostrar vinyetes per fer
veure  als  alumnes  la
diferència entre la tesi  que
es defensa i els arguments
que es donen per sustentar
aquesta tesi.
6.2.  Visionar  anuncis
publicitaris  i  fer  veure  als
alumnes  la  quantitat
d’arguments que hi ha en el
llenguatge de la publicitat.

Activitat 7
Analitzar  textos  que
incloguin  fal·làcia,
arguments  d’autoritat  i  de
causa-conseqüència. 
Els expliquem que al wiki hi
haurà un quadre amb altres
exemples  que  els  poden
ajudar  a  redactar  la  seva
carta.
Pregunta del Diari d’aula: 
1-Analitzeu  la  vinyeta  i
definiu la tesi.
2-Teniu decidit ja el tema de
la  vostra  carta?  Anoteu  el
tema, la tesi, la posició que
defenseu i  dos  arguments:
un a favor i un en contra.

Anuncis i 
vinyetes 
El Roto, 
(traduïdes al 
català)

Anuncis

Textos 
seleccionats 
que inclouen 
arguments 
d’autoritat, de
causa- 
conseqüènci
a i fal·làcies.

De forma 
oral, tota la 
classe

En parelles

Individual

Objectius Activitats Materials Organització
d’aula

FASE 2
Anàlisi del

gènere 
Dia 4

-Conèixer eines
imprescindibles

per estructurar el
text: els

connectors.

Activitat 8. 
Textos amb connectors 
manipulats, els han de 
corregir.

Textos
seleccionats

En parelles



Taula de la seqüència didàctica “Benvolgut director” Ruth Coso

Objectius Activitats Materials Organització
d’aula

FASE 3
Taller

d’escriptura 
Dia 5

-Aprendre a 
planificar- 
organitzar idees- 
arguments: 
elaborem 
l’esborrany.

-Desenvolupar la 
capacitat per 
avaluar els 
companys

 -Revisar i corregir
els textos dels 
companys

Activitat 9. 
Comencen a escriure 
l’esborrany. Pauta de 
treball.

Activitat 10. 
Cada parella haurà de 
revisar el text d’una altra 
parella de companys. 
Faran servir la pauta de 
revisió que inclou també 
consells.

Pregunta del Diari 
d’Aula: Avui els vostres 
companys us han revisat 
la carta.
Han estat útils els 
consells que us han 
donat?
Creieu que els vostres 
companys tindran en 
compte les correccions 
que heu fet al seu text?

Pauta de 
treball

Pauta 
avaluació

Rúbrica

En parelles

En parelles

En parelles

Individual

Objectius Activitats Materials Organització
d’aula

FASE 3
Taller

d’escriptura 
Dia 6

-Aprendre a revisar
el  text  a  partir  de
les  anotacions  de
la rúbrica.

-Realitzar  la  tasca
final.

Activitat 11. 
Els alumnes hauran de 
revisar i corregir el text a 
partir de les anotacions 
de la rúbrica.

Activitat 12
Els alumnes passen a 
net el text.

Activitat 13
Reflexió sobre 
l’aprenentatge

Rúbrica En parelles


