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Minilliçons de lectura i escriptura: escrivim notes! 

 

 
Objectius  
• Fomentar el coneixement de l’estructura d’un tipus determinat de text, la nota, per ajudar a 

comprendre’n d’altres d’estructura similar. 
• Posar els infants en contacte amb la llengua escrita presentant diferents tipus de text. 
• Observar models de textos escrits de tipologia diversa des d’un punt de vista funcional. 
• Iniciar els alumnes en la lectura comprensiva de diferents tipologies textuals. 
• Copsar-ne les característiques més formals i evidents; dels indicadors més visuals als més 

estructurals. 
• Enriquir el vocabulari i els recursos lingüístics de la llengua oral i escrita. 
• Aplicar les normes ortogràfiques pròpies del cicle. 
• Afavorir la reflexió i recursos sobre l’escriptura d’un tipus de text i la seva realització 

pràctica. 
 
Descripció de la proposta  
Les tipologies textuals i, com a punt de partida el gènere textual de la nota en les etapes més 
primerenques, formen part de la vida quotidiana dels nostres infants. Sovint ens enfrontem en 
diferents contextos, dins i fora de l’entorn escolar, i hem de facilitar, als infants,  les eines 
necessàries per tal que aquestes formin part del seu creixement i els permetin entendre el seu 
entorn i comunicar-se sense dificultats. 
La nostra proposta, tot i que fa referència al treball de l’expressió escrita, pretén integrar també 
la  comprensió lectora i la comunicació oral per tal de treballar totes les dimensions de l’àrea de 
llengua i literatura catalana. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
La nota és un gènere textual molt adequat per començar a tractar les tipologies textuals a 
primària, ja que per les seves característiques de tipus formal permet als nens i nenes de 
primer curs iniciar-se en les produccions textuals.  
Les activitats estan preparades per realitzar-se en tres fases: planificació, producció i revisió. La 
primera fase, és a dir, la planificació és vital per aconseguir una bona producció textual. Totes 
però són necessàries. 
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Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
Processos: 
• Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari. (competència 5) 
• Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de 

text, a les intencions i al destinatari. (competència 6) 
• Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la 

situació comunicativa. (competència 7) 
Continguts clau:   
• Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports 
• Elements per a la planificació d’un text 
• Estratègies i recursos per a la producció de textos  
• Organització del text: coherència i cohesió 
• Adequació del registre 
• Revisió ortogràfica: diccionaris i correctors de textos 
• Presentació formal 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
Les activitats estan adreçades als alumnes de cicle inicial. En cas que es presenti alguna 
dificultat rebran l’acompanyament del mestre i dels companys. 
 
Documents adjunts  
• Material per al professorat  
- Orientacions per a la dinamització de l’activitat a l’aula: 
“Material per a l’alumnat: Posem-nos a escriure notes! Procediment per al tractament de textos 
diferents” (pdf). Núm.411 – Gener 2015. Realitat, vida i mesura. Revista GUIX. Elements 
d’Acció Educativa 
- Proposta de treball per a l’alumnat: 
"Posem-nos a escriure notes! Procediment per al tractament de textos diferents" (pdf). 
Núm.411 - Gener 2015. Realitat, vida i mesura. Revista GUIX. Elements d’Acció Educativa 
- Comentari CB 
 
• Material per a l’alumnat  
 Activitats alumnes Cicle inicial: 

- Nota La castanyera 
- Debat 
- On deixarem una nota 
- Parts de la nota 
- Notes per composar 
- Expressió oral 
- Nocions espacials 
- Nota per a les famílies  
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- Nota Tabalet 
- Nota als companys 
- Avaluació final 
- Autoavaluació 

 
Autoria 
Sònia Fernández Pena, Àngels Sanz Berge i Mar Zapater Santamaria, mestres de la ZER La 
Coma (Escola el Roser de Sudanell i Escola Sant Isidre de Montoliu de Lleida). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


