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Benvolgut director 

 

 
 

Objectius  
• Elaborar un text escrit argumentatiu, en aquest cas, el text periodístic de la carta al 

director o carta dels lectors 
• Conèixer les característiques del gènere carta al director 
• Diferenciar la tipologia d’arguments a partir de la publicitat 
• Reflexionar sobre el procés d’escriptura a partir de diverses eines de revisió dels 

textos: pauta de treball, pauta de revisió entre iguals i rúbrica 
• Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge a partir del diari d’aula 
• Fomentar l’esperit crític: els estudiants triaran el tema que vulguin denunciar, exposar 

o manifestar a la seva carta al director 
 
Descripció de la proposta  
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. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
La seqüència d’activitats té tres fases i de forma transversal s’emprarà un diari d’aula que 
pretén servir de reflexió de totes les activitats que es fan a l’aula. D’aquesta manera, al finalitzar 
cada sessió els alumnes trobaran en aquest diari una o diverses qüestions sobre els continguts 
treballats. 
Exemple: final de la 1a sessió, els alumnes han comprovat que la carta al director escrita per 
una dona ha impulsat uns canvis al diccionari (DIEC i RAE). La pregunta del diari d’aula 
d’aquell dia és: Quina valoració fas del procés que hem observat avui a classe? Recorda que 
comença amb les declaracions d’un eurodiputat i acaba amb els canvis etimològics al 
diccionari. 
Les altres eines d’avaluació són: 
-Pauta de treball: està prevista a la fase de realització d’esborranys. Els alumnes tindran 
aquesta pauta com si fos una mena de guia que els ajudi a comprovar que tenen tots els 
elements per començar a construir el seu text. 
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-Pauta de revisió entre iguals: es tracta d’una pauta que els estudiants utilitzaran per avaluar 
els seus companys. Com els escrits són en parella, les revisions es faran també en grups de 
dos. 
-Rúbrica: serà l’instrument que utilitzarem els docents, però també els alumnes. L’aplicarem per 
revisar l’esborrany i en sortiran unes anotacions o revisions que els estudiants hauran de tenir 
en compte per realitzar la tasca final. Qualsevol comentari que pugui ser útil al professorat a 
l’hora de portar la proposta a l’aula i que no s’hagi esmentat en els apartats anteriors:  
agrupament de l’alumnat, aspectes tècnics a tenir en compte, observacions sobre l’avaluació.  
 
Recursos emprats  
-Cartes al director reals per analitzar l’estructura d’aquest tipus de text i les principals 
característiques 
-Anuncis de publicitat per treballar diferents tipus d’argumentació: argument d’autoritat (espots 
fets per persones reconegudes o amb prestigi); argument causa-conseqüència (publicitat que 
anima a comprar un producte per aconseguir un benefici); fal•làcia 
-Il·lustracions gràfiques: vinyetes per treballar la diferència entre tesi i arguments 
 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  

El motor d’aquesta seqüència radica en el fet que els alumnes prenen consciència de la 
importància que ha de tenir el seu producte final (carta al director) perquè escullen el tema i 
són conscients que pot aparèixer publicat en un diari. No es tracta d’un text acadèmic per 
aconseguir una puntuació numèrica sinó que s’engeguen tots uns processos de reflexió al 
voltant de l’escriptura que aconsegueixen motivar els alumnes. A més a més, el procés està 
guiat per uns documents i pautes que ajuden els estudiants a participar del procés 
d’aprenentatge i a reflexionar sobre la importància de la revisió i la reescriptura. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
Aquesta proposta didàctica s’adreça especialment a alumnes de 4t d’ESO, ja que el seu nivell 
permet aprofundir en aspectes de l’argumentació i reflexió que seria infructuosa en cursos 
inferiors. També es pot implementar a 1r de Batxillerat. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
Àmbit social i tutoria 
 
Documents adjunts  

• Orientacions per a la dinamització a l’aula 
• Planificació de la SD 
• Dossier alumnes 

 
Autoria  
Ruth Coso, professora de l’institut Lauro de Les Franqueses del Vallès 


