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Resum 

El canvi vers un enfocament orientat cap a la competència comunicativa obliga a 

replantejar l’ensenyament de la gramàtica a la classe de llengua. Superant la tradició 

escolar que promou l’apropament a la gramàtica d’una forma absolutament 

descontextualitzada de la pràctica comunicativa, tot dificultant la incorporació d’aquests 

continguts teòrics a l’ús oral i escrit de la llengua, els experts proposen programar de 

manera que s’interrelacionin les tasques de producció i comprensió de textos, d’una 

banda, i les tasques específiques dirigides a l’aprenentatge de les formes que la llengua 

adquireix, de l’altra. Amb aquest objectiu, es presenta una proposta de seqüència 

didàctica que, més enllà de la transmissió d’uns continguts curriculars propis del curs 

per al qual ha estat dissenyada, busca crear un espai en què els usos es facin manifestos i 

en què els coneixements sistematitzats es facin operatius per a la composició i 

producció d’un text. 

Paraules clau: educació secundària obligatòria, enfocament comunicatiu, ensenyament 

de la gramàtica, morfosintaxi, oracions compostes, text descriptiu. 

 

Abstract 

Changing towards a communicative approach requires rethink the teaching of grammar 

in language class. Overcoming the educational tradition that promotes an absolutely 

decontextualized grammar practice communication, which hinders the incorporation of 

these theoretical contents to the oral and written uses of the language, experts propose 

programming with the objective of interrelate tasks of production and understanding of 

texts, on the one hand, and the specific tasks aimed at learning the ways that language 

acquires, on the other hand. With this objective, this work proposes a didactic sequence 

which, beyond the transmission of the curricular contents, seeks to create a space in 

which the uses become manifest and the systematized knowledge become operational 

for the composition and production of a text. 

Key words: High school, communicative approach, teaching grammar, 

morphosyntaxis, compound sentences, descriptive text. 
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1. Introducció i objectius 

L’aplicació d’una unitat didàctica sobre morfosintaxi en el Pràcticum II va permetre’m 

observar que la gran majoria de llibres de text de secundària inclouen l’ensenyament de 

la gramàtica com un conjunt de normes teòriques allunyades de la mateixa pràctica 

comunicativa. Una situació que, en definitiva, dificulta la incorporació d’aquests 

continguts teòrics a l’ús oral i escrit de la llengua. 

De l’observació d’aquest problema neix l’objectiu d’aquest treball: dissenyar una 

seqüència didàctica en què s’atorgui un context comunicatiu a la gramàtica, tot afavorint 

la reflexió sobre el propi ús de la llengua. El projecte neix de la base que l’ensenyament 

de la gramàtica, en la mesura que és un saber sobre el funcionament de la llengua, ha 

d’esdevenir en un espai d’interacció entre l’ús lingüístic i la reflexió metalingüística i, 

per tant, la metodologia ha de girar a l’entorn del disseny d’unes activitats que, de forma 

guiada i afavorint la reflexió, permetin establir aquest pont d’unió entre ús i estructura. 

Així, els aspectes formals de la llengua han de ser presentats, no de manera ocasional, 

sinó d’acord amb la seva aparició en els textos orals, escrits o llegits. 

Per fer-ho, s’ha dissenyat una proposta en què s’insereixen els continguts 

morfosintàctics impartits durant les pràctiques (l’oració composta) dins d’una seqüència 

didàctica amb una finalitat comunicativa (construir un text descriptiu). D’aquesta 

manera, a través d’un enfocament orientat a la producció d’un text escrit, la proposta té 

com a objectiu promoure la reflexió sobre el propi ús del llenguatge, tot oferint als 

alumnes nous continguts curriculars i noves eines que, en definitiva, amplien el seu 

metallenguatge i, per tant, les habilitats metalingüístiques. Això és important, ja que el 

grau de coneixement sobre els codis lingüístics d’un idioma és directament proporcional 

a les capacitats comunicatives del parlant: 

El coneixement que es manifesta a partir del control sobre la pròpia activitat d’ús de la 

llengua es fa evident en la tria de paraules i d’estructures lingüístiques adequades a la 

situació d’ús, en la detecció d’inadequacions en aquesta mateixa tria, pròpies o alienes, en 

la reconsideració i reformulació de les peces lingüístiques usades en cas d’errades o 

entrebancs en la comunicació amb els altres, en la comprensió dels missatges produïts per 

altres persones, i, en general, en un munt d’accions inherents a l’ús del llenguatge que els 

parlants fem quotidianament (Camps, 2005, p. 9). 

Amb aquest objectiu, el treball consta d’un primer apartat estrictament teòric que 

resumeix l’estat actual de la reflexió sobre l’ensenyament de la gramàtica en l’àmbit 

acadèmic. A continuació, es presenta breument la seqüència didàctica proposada 

introduint el que esdevé l’apartat principal d’aquest treball: la seqüència pròpiament dita 

i que pot observar-se a través del dossier del professorat. La limitació espacial del 

treball ha obligat a situar una part de la seqüència a l’annex; com que és al dossier del 

professorat on es pot observar d’una manera més clara com s’ha inserit l’ensenyament 

de la gramàtica en un enfocament comunicatiu, ha estat la Programació –espai on es 

detallen els objectius de la unitat, les competències que es treballen o les orientacions 

per a l’avaluació– la que s’ha reservat per a l’annex. En darrer lloc, les conclusions que 

posen fi al treball permeten introduir un breu balanç sobre l’assoliment dels objectius.  
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2. Marc teòric de la proposta 

Amb el nou enfocament comunicatiu aplicat a l’ensenyament de llengües, l’estudi de la 

gramàtica ha quedat desdibuixat. Certament, era necessari repensar l’antic model que 

situava la gramàtica al centre de l’ensenyament, però l’actual, que subordina 

l’aprenentatge de la gramàtica al domini dels usos verbals orals i escrits, no ha sabut 

incorporar-la plenament en un context comunicatiu. S’han prioritzat els continguts 

referits a aspectes textuals i discursius que es relacionen de manera clara amb els 

objectius d’ús que es proposen en els currículums, però d’altres continguts sembla que 

han quedat al marge de la reflexió i el debat i segueixen apareixent als llibres de text de 

forma absolutament descontextualitzada de l’ús de la llengua. Aquest és el cas de 

l’ensenyament de la sintaxi, que sembla que no troba el seu lloc en aquest nou marc 

metodològic. 

El difícil encaix de la gramàtica en un model centrat en l’ús de la llengua ha despertat 

algunes veus que es postulen en contra del seu ensenyament: «Porque el objetivo 

prioritario de esa materia debería ser el de aprender a leer y a escribir (y, 

consecuentemente, a pensar) como Dios manda, y el estudio técnico de la lengua, 

mientras no se demuestre otra cosa, únicamente sirve para aprender lengua» (Landero, 

1999). La seva reflexió és senzilla: si hi ha un coneixement pràctic i un de teòric sobre 

la llengua, per tal de millorar les habilitats comunicatives el que cal és transmetre als 

estudiants un coneixement estrictament pràctic. Darrerament, però, la lingüística ha 

començat a trencar aquesta concepció dual entre estructura i ús de la llengua i s’estén la 

idea que, al capdavall, són les condicions de l’ús de la llengua les que determinen les 

estructures mateixes (Camps i Zayas, 2009, p. 20). 

Sigui com sigui, són moltes les veus que segueixen defensant l’ensenyament de la 

gramàtica: «No deberíamos dejar de mostrar a los estudiantes que la lengua en la que se 

expresan constituye un riquísimo sistema, producto de una capacidad exclusivamente 

humana, que deberían conocer en alguna medida por la sola razón de que les pertenece» 

(Bosque i Gallego, 2016, p. 81). De fet, el pas a un enfocament orientat cap a la 

competència comunicativa ha anat acompanyat d’un canvi de perspectiva que ha obligat 

a plantejar, no només la metodologia de l’ensenyament de la gramàtica, sinó també  la 

seva utilitat. I és aquí on els seus defensors troben les millors justificacions: «Articular 

la lengua en el uso es emplear de manera eficiente lo que sabemos sobre sus 

propiedades» (Demonte, 2017) i, per tant, l’ensenyament de la gramàtica esdevé una 

eina imprescindible per arribar a ser un parlant plenament competent. 

Des d’aquesta perspectiva, la incorporació de la gramàtica a l’aula de llengua passa per 

la reflexió metalingüística, en tant que «La gramàtica descriu o explica el que els 

parlants ja fan» (Camps i Zayas, 2009, p. 154). Prendre la llengua com a objecte 

d’estudi ofereix al parlant la capacitat d’adaptar les possibilitats que el codi ofereix al 

context i d’entendre i aplicar les normes gramaticals coherentment. Així, el concepte de 

metallenguatge ha pres protagonisme i esdevé un punt de partida per a la reflexió sobre 

l’ensenyament de la gramàtica, especialment i justament, per a les activitats 

encaminades a l’aprenentatge de l’ús de la llengua. De fet, una de les grans defenses de 
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l’estudi de la gramàtica és l’adquisició progressiva d’un metallenguatge que permeti la 

comunicació entre alumnes i professor. 

Incorporar la reflexió metalingüística a l’aula sovint s’ha descrit com un procés a través 

del qual fer explícit allò implícit: «L’ensenyament ha de fer emergir a la consciència de 

l’aprenent el coneixement implícit que té de la llengua i convertir-lo en un saber 

conscient, explícit i sistemàtic» (Camps, 2005, p. 21). Generalment, el coneixement 

sobre la llengua es fa invisible al mateix parlant i és l’activitat metalingüística la que el 

fa aflorar. Conèixer-lo ajuda a millorar la pràctica: aquesta és la base sobre la qual se 

sustenta l’ensenyament de la gramàtica i, consegüentment, el disseny de les activitats 

per treballar-la. 

A partir d’aquestes reflexions, les aportacions que s’estan fent en el camp de 

l’ensenyament de la gramàtica passen per promoure la relació entre el coneixement 

reflexiu de les formes lingüístiques i els usos de la llengua. D’aquesta manera, les 

activitats ja no aniran dirigides a adquirir unes habilitats, sinó més aviat unes estratègies 

encaminades a millorar la comprensió i l’anàlisi de l’idioma: «No es solo transmitir 

conocimiento (para eso bastan los libros), sino “llevar a pensar” y “poner en cuestión”» 

(Demonte, 2017). L’objectiu passa, doncs, per bastir un pont entre les activitats d’ús i el 

coneixement sistemàtic de la llengua i, per això, els aspectes formals de la llengua han 

de ser presentats, no de manera descontextualitzada, sinó d’acord amb la seva aparició 

en els textos que es llegeixen o amb la seva necessitat per als textos que s’escriuen. 

Des d’aquest nou paradigma, s’han difós noves propostes metodològiques que, partint 

de la reflexió sobre el propi ús de la llengua, aconsegueixen unir gramàtica i 

comunicació. Els resultats, tot i ser engrescadors, no sembla que estiguin rebent 

l’atenció que es mereixen: un canvi de model és sempre lent i feixuc, però, tal com 

alerten I. Bosque i A. Gallego, les propostes actualment més esteses són, precisament, 

les que afavoreixen menys «la capacidad de los estudiantes para observar, argumentar, 

reflexionar y, en definitiva, comprender las estructuras gramaticales» (Bosque i 

Gallego, 2016, p. 63). A grans trets, el futur de l’ensenyament de la gramàtica passa per 

superar les activitats d’identificació i repetició i per promoure el plantejament 

d’activitats que suscitin la reflexió i no l’automatisme. Així, hi haurà una preferència 

per la construcció d’exemples i per plantejar problemes que suscitin l’observació 

dirigida per descobrir, en definitiva, com funciona el sistema. 

Avui en dia és fàcil trobar publicacions que recullen, d’una manera més concisa, com 

portar aquestes propostes a l’aula. Anna Camps, per exemple, planteja que, per tal que 

el treball gramatical fomenti el descobriment del funcionament de la llengua, cal 

treballar damunt dels textos i de les frases mitjançant: 

Operacions com ara: comparar elements que tenen el mateix significat, la mateixa forma, 

etc.; relacionar per diferents criteris: concordança, compatibilitat semàntica, etc.; incloure 

o inserir frases; reconèixer elements iguals o diferents, estructures semblants; classificar; 

compondre textos, frases; segmentar, amb diversos criteris, grups sintàctics, paraules, 

etc.; recompondre a partir dels elements resultants de la segmentació; canviar d’ordre; 
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suprimir i elidir; completar i ampliar; substituir un element per un altre: nominalitzar, 

pronominalitzar, etc. (Camps, 2005, p. 46). 

Ara bé, una de les reflexions més importants versa sobre l’organització de la classe: en 

situacions de treball en col·laboració l’activitat metalingüística es manifesta 

explícitament. Efectivament, el treball en grup afavoreix: 

La cooperació i la comunicació entre els alumnes, que poden discutir les solucions, que 

s’intenten convèncer, que es posen d’acord; és a dir, que parlen de la llengua, que l’estan 

utilitzant en la seva funció metalingüística, que estan fent seu un llenguatge gramatical 

que, de mica en mica, els va essent familiar, no per imposició, sinó per la necessitat del 

treball que estan portant a terme (Camps, 2005, p. 22). 

L’observació és engrescadora, ja que facilita que els alumnes parlin de la llengua, una 

idea bàsica per a la renovació de l’ensenyament gramatical. 

Aquest canvi metodològic, que situa l’alumne i la reflexió metalingüística entre iguals 

al centre del procés, implica, necessàriament, repensar el paper del professor a l’aula. Si 

el que es busca és la construcció de sabers sobre la llengua per part de l’alumnat, la 

feina del professor consistirà, no a transmetre aquests coneixements, sinó a suscitar i 

guiar la reflexió dels alumnes i el diàleg entre ells. D’altra banda, més enllà d’erigir-se 

com a guia, el professor haurà de triar i reelaborar els coneixements gramaticals per tal 

d’adaptar-los a les necessitats dels alumnes. Efectivament, la transposició didàctica 

reclama la sistematització, d’acord amb els objectius perseguits, dels coneixements 

gramaticals en un model bàsic adequat al nivell dels escolars. Estretament relacionat 

amb això, però, és oportú introduir una reflexió feta per I. Bosque i A. Gallego: si bé 

sempre és necessària una actualització pedagògica i una bona formació dels docents, per 

a la pràctica gramatical d’activitats no rutinàries o automàtiques la preparació del 

professor esdevé fonamental. Certament, no és el mateix oferir als alumnes unes 

oracions adaptades que cal identificar i etiquetar que proposar una activitat inversa i 

convidar els alumnes a construir ells mateixos aquestes oracions. La llengua és viva i el 

parlant utilitza tots els recursos que té a l’abast per expressar-se: l’era de les frases 

construïdes en un laboratori s’ha acabat. 
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3. La proposta: «Llegim un quadre. Dibuixem un text» 

3.1. Presentació 

«Llegim un quadre. Dibuixem un text» és una seqüència didàctica, dissenyada per a un 

curs de quart d’ESO i per ser aplicada al llarg d’onze sessions, que proposa treballar 

l’oració composta a través de l’ús de la llengua i mitjançant la redacció d’un text 

descriptiu. Així, els continguts morfosintàctics es relacionen amb les necessitats 

comunicatives, establint un pont entre les activitats d’ús i el coneixement sistemàtic de 

la llengua. L’objectiu, doncs, és clar: treballar l’ensenyament de la gramàtica des d’un 

enfocament comunicatiu. Per fer-ho, s’ha dissenyat un fil conductor, la descripció d’una 

obra pictòrica, que esdevé l’element vertebrador del qual pengen la resta de continguts 

curriculars: les oracions compostes i els connectors espacials. 

La seqüència s’estructura en tres fases i comença, a mode de contextualització, 

presentant un paral·lelisme entre les obres pictòriques i l’estructura dels textos: de la 

mateixa manera que les diferents escenes d’un quadre ajuden a construir la història que 

l’artista vol immortalitzar, en un text les oracions s’enllacen entre elles per construir un 

relat. La comparació serveix per captar l’atenció de l’alumne i l’activitat de comprensió 

lectora que l’acompanya, per introduir els continguts formals que es treballaran de 

forma detallada al llarg de la unitat. A continuació, s’aprofundeix en els aspectes 

formals en l’etapa de descontexualització. Al llarg d’aquesta fase, i a través de la 

construcció progressiva d’un text descriptiu, es van introduint gradualment els diferents 

continguts curriculars. D’aquesta manera, s’alterna teoria i pràctica per afavorir 

l’assimilació progressiva dels continguts formals per part de l’estudiant i promoure la 

reflexió sobre els seus usos i possibilitats. Finalment, en l’etapa de recontextualització, i 

com a activitat de síntesi, l’estudiant ha de revisar el text resultant de la fase anterior en 

funció d’unes directrius que busquen recollir la pràctica dels continguts curriculars 

treballats al llarg de les etapes anteriors. A tall de cloenda, i amb la voluntat de difondre 

els textos realitzats, els alumnes transcriuran el seu text al Google Sites. Tanmateix, i 

per posar fi al procés reflexiu que ha acompanyat tota la seqüència, aquesta etapa consta 

d’una segona activitat de síntesi que, recorrent de nou al paral·lelisme amb la pintura, 

posa sobre la taula els beneficis de conèixer com s’estructura la llengua per esdevenir un 

parlant plenament competent. 

Pel que fa a les activitats de la seqüència, han estat dissenyades per tal que l’alumne 

prengui consciència del seu propi ús de la llengua i desenvolupi una actitud activa i 

reflexiva. Així, es busca que l’estudiant aprengui a experimentar, a argumentar, a 

detectar problemes i a buscar solucions, a observar com el llenguatge crea estructures 

complexes construïdes a partir d’altres més simples i com la necessitat de comunicar fa 

que s’aprofitin tots els mecanismes que el codi lingüístic ofereix. Per aconseguir-ho, 

algunes d’aquestes activitats inclouen exercicis d’anàlisi inversa, en què l’estudiant ha 

de construir ell mateix oracions que s’ajustin a les condicions fixades en comptes 

d’identificar-ne unes de ja fetes; exercicis on cal justificar les respostes per promoure la 

reflexió; exercicis que inclouen el treball col·laboratiu per tal que l’activitat 

metalingüística es manifesti explícitament i faci aflorar l’ús d’un metallenguatge; i, fins 
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i tot, exercicis que introdueixen parells mínims, un reconegut «buen recurso didáctico 

para hacer notar al alumno la relevancia de la distinción que se desea introducir» 

(Bosque i Gallego, 2016, p. 79). No obstant això, és pertinent subratllar que s’ha 

conservat una activitat d’identificació (la primera sobre les oracions compostes, vegeu 

la pàgina 16), ja que, si no se n’abusa, aquestes ofereixen la possibilitat de comprovar 

ràpidament si l’alumne ha entès els continguts. 

Totes aquestes activitats estan organitzades dins d’una seqüència didàctica en què el 

professor i el dossier de treball personal esdevenen guies i no simples transmissors de 

coneixements. Així, el professor, més enllà d’adaptar els continguts a l’alumnat, 

s’erigeix com un suport i un guia per a la pròpia reflexió sobre el fenomen comunicatiu. 

Tanmateix, la seva figura segueix essent necessària per a la introducció d’algunes 

explicacions teòriques, per organitzar i dirigir els debats o per moderar les correccions 

conjuntes de les activitats. 

Un cop presentats el fil conductor, els continguts i l’estructura és escaient situar la 

seqüència didàctica dins l’Àrea de Llengua i Literatura Catalana. Tanmateix, la relació 

que s’estableix amb les obres pictòriques i amb l’ús de les TIC en l’última etapa de la 

seqüència permeten relacionar-la també amb l’Àrea de Ciències Socials i l’Àmbit 

Digital. D’altra banda, els continguts treballats contribueixen a reforçar algunes de les 

competències bàsiques fixades pel Currículum d’ESO. A grans trets, es treballa la 

competència comunicativa lingüística i audiovisual i la competència artística i cultural  

–mitjançant l’estudi de la llengua, eina bàsica de la comunicació–, la competència 

d’autonomia i iniciativa personal i, evidentment, la competència d’aprendre a aprendre 

–ambdues relacionades amb la necessitat que l’alumne reguli el propi aprenentatge a 

través del seu dossier personal–. A banda d’aquestes competències bàsiques, la 

seqüència enforteix competències pròpies de l’Àrea de Llengua i Literatura Catalana. 

Així, l’elaboració d’un text descriptiu i l’estudi morfosintàctic ofereixen coneixements 

bàsics per millorar la dimensió escrita, la sessió dedicada a la comprensió lectora 

confereix tot el protagonisme a fomentar la dimensió lectora i les activitats que 

promouen la reflexió col·laborativa ajuden a enfortir la dimensió de comunicació oral. 

En conjunt, doncs, aquesta seqüència didàctica permet millorar el coneixement 

competencial en les diverses dimensions de l’àrea en la qual s’inscriu. 

Convé fer un últim apunt per ressaltar que, amb la voluntat d’atendre els diferents 

ritmes de treball dels alumnes, s’han creat un seguit de requadres que, sota el títol «Per 

saber-ne més», permeten ampliar i enriquir els continguts formals. Així, per exemple, 

s’inclouen alguns usos dels dos punts per tal que puguin ser incorporats al text 

descriptiu, s’amplia l’explicació de les oracions subordinades o, fins i tot, s’introdueix 

què és la pintura de gènere. 

En conjunt i més enllà de la transmissió d’uns continguts curriculars propis del curs per 

al qual ha estat dissenyada, aquesta seqüència didàctica busca crear un espai en què els 

usos es facin conscients, i en què els coneixements sistematitzats es facin operatius per a 

la composició i producció d’un text.  
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3.2. Quadern del professor 

En l’apartat anterior s’ha anotat que la seqüència didàctica gira a l’entorn de 

l’elaboració d’un quadern de treball personal que recull tant els continguts teòrics com 

el conjunt d’activitats pràctiques. Tanmateix, com a guia per al professor, s’ha dissenyat 

un quadern específic que, amb la mateixa estructura i contingut que el dossier de 

l’alumne, inclou les respostes de les activitats i algunes indicacions per als exercicis de 

reflexió (en cursiva). Així, i com que el dossier també permet incloure informació 

relativa a la programació de la seqüència (en majúscula es marquen les diverses fases i 

els diferents apartats teòrics i pràctics), aquest dossier és el que s’adjunta a continuació 

en lloc del dossier dissenyat per als alumnes. 

LLEGIM UN QUADRE. DIBUIXEM UN TEXT 

CONTEXTULITZACIÓ 

Llegim un quadre 

«Les pinzellades adquireixen una il·lació i 

coherència com les paraules en una oració o en una carta». 

Vincent van Gogh 

 

Observa el quadre i descriu què hi veus en deu línies: 

            

             

Fixa’t que per descriure el quadre has hagut de parar atenció a les escenes aïllades que 

ha representat l’autor: la transacció que dona nom al quadre, les dues dones cosint, 

l’home tocant la guitarra, diferents bodegons i naturaleses mortes, la petita bassa amb 

els ànecs o, fins i tot, l’esquemàtic paisatge que s’entreveu al fons de la composició, a 

través de la doble porta entreoberta. Totes aquestes imatges, que podem interpretar i 

 

Joaquim Sorolla,Venent melons, 1890. 

Oli sobre tela, 52,2 x 78,6 cm; Museu Carmen Thyssen, Màlaga. 
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descriure independentment de la resta, aporten informació al conjunt del quadre i ajuden 

a crear un relat de conjunt: l’interior d’un mas valencià. De fet, cada figura, cada 

element arquitectònic i cada objecte estan descrits amb tanta minuciositat que el conjunt 

sembla més susceptible de ser llegit que de ser observat. 

En aquesta seqüència didàctica estudiarem les oracions i experimentarem amb els 

diversos tipus d’oracions compostes tot intentant descriure una obra pictòrica. De la 

mateixa manera que les diverses escenes d’un quadre s’uneixen per explicar un relat, 

nosaltres enllaçarem oracions per construir un text. 

Objectius 

 Reflexionar sobre l’ús de la llengua i la seva gramàtica. 

 Redactar un text descriptiu. 

 Conèixer alguns connectors espacials i saber-los utilitzar per situar objectes en 

l’espai. 

 Diferenciar oracions simples i oracions compostes. 

 Saber elaborar i conèixer les característiques, les funcions i els elements de les 

oracions compostes coordinades, juxtaposades i subordinades. 

 Familiaritzar-se amb el treball cooperatiu. 

 Difondre l’activitat de síntesi mitjançant l’ús de les TIC. 

Comprensió lectora 

Observa el quadre, llegeix el text atentament i respon les preguntes. 

Una de les comèdies 

humanes més 

perfectes de Bruegel 

és el seu famós 

quadre del banquet 

d’unes noces 

camperoles. Com la 

majoria de les obres, 

aquesta perd molt en 

la reproducció: tots 

els detalls 

s’empetiteixen i es 

perd la vivesa dels colors. Per això és precís que el contemplem amb doble cura. 

La festa té lloc a un graner, amb feixos de palla penjats a la paret; la núvia està 

asseguda davant d’una tela blava, amb una mena de corona al cap; s’agafa les 

mans i un somriure d’evident satisfacció es dibuixa al seu estúpid rostre. El vell 

de la cadira i la dona que és al seu costat probablement siguin els pares, mentre 

que l’home que hi ha més enllà, molt atrafegat engolint el menjar amb la cullera, 

deu ser el nuvi. Els altres mengen i beuen afanyadament, i advertim que això és 

tan sols el principi. A la cantonada de l’esquerra, un home està omplint una gerra 

de cervesa –un bon número d’atuells buits encara són a la cistella–, mentre uns 

 

Pieter Bruegel el Vell, Noces camperoles, 1568. 

Oli sobre taula, 114 x 164 cm; Museu d’Art Històric, Viena. 
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altres dos, amb davantals blancs, porten deu plats més, plens d’una mena de 

potatge, en una gran safata improvisada. Un dels visitants passa els plats a la 

taula. Però és molt més el que ha de seguir. Al fons es veu una multitud intentant 

entrar; hi ha músics, un d’ells amb una patètica i ansiosa mirada als ulls veient 

passar el menjar davant seu; hi ha també dos estranys a l’extrem de la taula, el 

frare i el magistrat, absorts en una conversa; i hi ha el nen, en primer pla, que ha 

agafat un plat; duu una gorra massa gran pel seu cap, i està totalment absort 

assaborint el deliciós menjar, representació de la gola innocent. Però més 

admirable que tot el valor anecdòtic, d’enginy i observació, és la manera com 

Bruegel ha organitzat el quadre perquè no sembli apinyat i confús. Ni el mateix 

Tintoretto hagués pogut produir una pintura d’un espai ple de gent més ple de vida 

que aquesta en què el seu autor fa ús del recurs de retrocedir la taula fins al fons, 

així com el moviment de la gent, que s’inicia amb al grup que s’aglomera a la 

porta del graner, s’acosta al primer terme amb els que transporten el plats i 

retrocedeix, altre cop, amb el gest de l’home que els col·loca a la taula, conduint 

directament la nostra mirada a la figura de la somrient núvia. 

E. H. Gombrich. La Historia de l’Art, 1950. 

Infereix 

1. Relaciona les paraules en negreta del text amb el seu significat. 

Aplegar:      Aglomerar     . 

Receptacle:      Atuell     . 

Manat:      Feix     .. 

Autoritat:      Magistrat     . 

Desitjosa:      Ansiosa     . 

Apassionadament:      Afanyadament     . 

Apetit desordenat de menjar i beure:      Gola     . 

Guisat:      Potatge     . 

Activitats de comprensió lectora 

2. Per què diu Gombrich que cal observar el quadre amb doble cura? 

Perquè, com la majoria de les obres, aquesta perd molt en la reproducció: tots els 

detalls s’empetiteixen i es perd la vivesa dels colors.      

3. Explica quins són els elements que permeten a Gombrich identificar la núvia. 

La núvia està asseguda davant d’una tela blava, amb una mena de corona al cap; 

s’agafa les mans i un somriure d’evident satisfacció es dibuixa al seu estúpid rostre.  

4. Explica el sentit de la frase «i advertim que això és tan sols el principi» en el text. 

L’autor fa ús d’aquesta frase per indicar que el quadre ha immortalitzat l’inici de la 

celebració: tot i que alguns convidats ja mengen, encara falten moltes gerres de 

cervesa per servir i molts dels plats plens de menjar no han arribat a taula.   

5. Qui o què és una «representació de la gola innocent»? Per què? 

El nen que hi ha en primer pla, ja que menja afanyadament i totalment absent del que 

passa al seu voltant.           

6. Quin és el recurs que, segons Gombrich, ha utilitzat Bruegel perquè el quadre no 

sembli «apinyat i confús»? 
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La composició del quadre i la posició en què es troben els diferents elements, que 

ajuden a organitzar el relat tot dirigint el recorregut de la mirada de l’observador.  

Activitats d’anticipació 

7. De textos n’hi ha de molts tipus i, generalment, els classifiquem segons la finalitat 

comunicativa amb què el parlant els empra. Quina creus que és la finalitat d’aquest text? 

Descriure un quadre.           

8. Digues si la següent frase extreta del text és una oració i justifica la teva resposta. 

«Una de les comèdies humanes més perfectes de 

Bruegel és el seu famós quadre del banquet d’unes 

noces camperoles.» 

Sí, perquè conté un verb (és) al voltant del qual 

s’estructuren la resta de mots.   

9. Tenint en compte la seva estructura, sabries dir 

quina diferència hi ha entre aquestes dues oracions 

del text? 

«El vell de la cadira i la dona que és al seu costat 

probablement siguin els pares, mentre que l’home 

que hi ha més enllà, molt atrafegat engolint el 

menjar amb la cullera, deu ser el nuvi.» 

«Un dels visitants passa els plats a la taula.» 

La primera oració consta de més d’un verb, mentre que la segona només en conté un.  

10. Sabries dir quina funció fan els dos punts de la frase següent? Intenta substituir-los 

per una o més paraules sense que canviï el sentit de la frase. 

«Com la majoria de les obres, aquesta perd molt en la reproducció: tots els detalls 

s’empetiteixen i es perd la vivesa dels colors.» 

Els dos punts serveixen per unir dues oracions i, en aquest cas, per introduir un 

aclariment. Els podríem substituir per la locució conjuntiva de subordinació «ja que».  

11. A l’hora de descriure un quadre, és molt útil 

utilitzar connectors espacials per situar els 

diferents elements que es volen descriure i facilitar 

l’organització del relat. Gombrich, per exemple, 

ens diu que «A la cantonada de l’esquerra, un 

home està omplint una gerra de cervesa» i el 

connector que introdueix l’oració ens ajuda a 

localitzar el personatge. Sabries trobar algun altre connector espacial que aparegui al 

text? 

Al fons, en primer pla.          

 

Recorda! 

Una oració és un mot o un 

conjunt de mots disposats en un 

ordre determinat que 

s’organitzen a l’entorn d’un o 

més verbs. 

Podem estudiar les oracions 

tenint en compte diferents 

elements, com la intenció del 

parlant, la naturalesa del verb o 

la seva estructura, és a dir, el 

nombre de verbs que conté 

l’oració. 

Recorda! 

Un connector és una paraula o 

una locució que relaciona 

paraules o grups de paraules, és 

a dir, que organitza el text. 
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DESCONTEXTUALITZACIÓ 

CONTINGUTS TEÒRICS: L’ORACIÓ SIMPLE I LA DESCRIPCIÓ 

Dibuixem un text 

L’oració 

Una oració és grup de paraules disposades en un ordre determinat, que s’organitzen a 

l’entorn d’un o més verbs. 

D’oracions n’hi ha de molts tipus, però si tenim en compte la seva estructura, és a dir, 

el nombre de verbs que conté, podem dividir-les en oracions simples i oracions 

compostes. 

Les oracions simples són aquells grups de paraules que s’organitzen a l’entorn d’un 

únic verb: La Maria llegeix una novel·la; Els infants dormen; Calleu! 

Les oracions simples són per tot arreu, ara bé, a l’hora d’escriure un text sovint no són 

prou vàlides i hem de recórrer a les oracions compostes. Provem-ho! 

Per fer-ho mirarem de descriure un quadre utilitzant, tan sols, oracions simples. A 

continuació trobareu quatre quadres força diferents, tot i que tots representen escenes 

costumistes. Escolliu-ne un. 

Per saber-ne més 

La pintura costumista, també anomenada de gènere, representa temes i escenes de la 

vida quotidiana, generalment de les classes populars o de la burgesia: festes 

camperoles, balls populars, tasques domèstiques, feines del camp o dels oficis 

artesanals, etc. La seva finalitat no és altra que reflectir els costums i els usos d’una 

època i lloc determinats i és per això que resulta tan útil: és una font important per 

saber com vestien, quines eines utilitzaven, què menjaven, com celebraven les festes, 

com eren els ambients de mercat, cortesans o camperols, etc. Tot i que trobem 

antecedents d’aquesta temàtica a les miniatures d’alguns còdexs medievals, no va ser 

fins al segle XVII, als Països Baixos, que es va consolidar com a gènere pictòric. 
 

  

 

Jan Steen, La parella dansant, 1663. 

Oli sobre tela, 102,5 x 142,5 cm; National 

Gallery of Art, Washington. 

 

Joachim Beuckelaer, Mercat de peix, 1568. 

Oli sobre taula, 128 x 174 cm; Metropolitan 

Museum of Art, Nova York. 
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La descripció 

Descriure és representar i explicar detalladament com són les persones, els objectes, 

les accions, els ambients, etc. Les descripcions normalment formen part d’altres textos 

més extensos: és fàcil trobar fragments descriptius d’espais, personatges, ambients o 

sensacions en novel·les i contes, en receptes, reportatges i notícies o, fins i tot, en 

guies i llibres de viatge. 

La finalitat principal del text descriptiu és aconseguir que el lector pugui crear una 

imatge mental d’allò descrit. Per això és important utilitzar un seguit de recursos 

lingüístics que permetin una precisió lèxica: verbs en present o en imperfet, mots de 

significat precís (com els substantius), adjectius qualificatius que matisen i perfilen els 

substantius, adverbis que situen els objectes en l’espai, comparacions, etc. 

Descriure un quadre 

1. Observar atentament el quadre 

Un cop feta l’elecció, i abans de començar a escriure, és necessari que us fixeu bé en 

el quadre, ja que la pintura de gènere sol comptar amb una infinitud de detalls que 

enriqueixen el tema principal de l’obra. 

2. Seleccionar allò que es considera més interessant 

Després d’estudiar el quadre, cal ordenar les diferents escenes i establir un ordre 

d’importància: quin és el tema principal de l’obra, quines escenes l’expliquen, quines 

acompanyen el relat, etc. Recordeu que el títol del quadre us pot donar informació 

rellevant, ja que sovint sintetitza l’escena principal que l’artista ha volgut retratar. 

3. Estructurar i ordenar la informació 

L’estructura del text és molt important i el primer que cal fer per tal de situar el lector 

és presentar el tema, és a dir, el títol de l’obra, el seu autor i l’escena principal del 

quadre. A continuació, a la part anomenada expansió, ja es pot començar a detallar el 

conjunt d’escenes que conformen el relat de l’obra. Per acabar, és necessari finalitzar 

 

Bartolomé Esteban Murillo, Nens jugant als 

daus, 1665-1675. 

Oli sobre tela, 140 x 108 cm; Alte 

Pinakithek, Munic. 

 

 

Diego Velázquez, Vella fregint ous, 1618. 

Oli sobre tela, 100,5 x 119,5 cm; National 

Gallery of Scotland, Edimburg. 
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la descripció amb una frase conclusiva en què se sintetitzi allò descrit prèviament. 

La pintura de gènere sol comptar amb un gran nombre d’escenes i personatges i, a 

l’hora de descriure’ls, és convenient seguir un ordre clar que permeti situar-los dins 

l’obra. Per fer-ho cal que el relat tingui un ordre lògic intern: és útil començar per 

una banda i anar avançant per sectors segons l’odre dels elements descrits, per 

exemple, d’esquerra a dreta, com si llegíssim un text. No obstant, també pot resultar 

de gran utilitat oferir una impressió general i acostar-se progressivament als detalls, 

anar de baix a dalt o de dins a fora. La composició del quadre determinarà quina és la 

millor solució per estructurar la descripció. El més important és utilitzar connectors 

espacials que ajudin a crear una imatge mental d’allò que estem descrivint. 

Els connectors espacials són molt freqüents en les descripcions ja que ajuden a 

situar els diferents elements en l’espai, alhora que faciliten l’organització del text. 

Alguns exemples són: dins, davant, més amunt, a la dreta, a l’esquerra, al 

mig/centre, a l’interior, sobre, a dalt, prop, pertot, al davant, a la vora, enllà, fora, 

darrere, endarrere, més avall, als costats/extrems, a baix, lluny, als afores... 

4. Redactar la descripció 

Un cop hem observat el quadre, seleccionat la informació més rellevant i estructurat el 

text, ja podem començar a escriure. 

A. Dibuixem un text amb oracions simples 

Seguint l’estructura marcada, prova de descriure el quadre d’una forma clara, coherent i 

amb un vocabulari entenedor i precís. Recorda, però, que tan sols pots utilitzar oracions 

simples! 

Autor, nom del quadre i any 

Joachim Beuckelaer va pintar, el 1568, el quadre Mercat de peix.     

Presentació del tema principal del quadre 

El tema del quadre és la venda de peix en un mercat.       

Descripció de les escenes i dels detalls 

En primer terme, hi ha la parada de peix. La parada és plena de peixos grans i petits. A 

l’esquerra del quadre hi ha el peixater. Sembla un home d’edat avançada. El peixater 

està tallant un peix a rodanxes. Al centre del quadre, darrere el taulell, hi ha dues 

dones. Les dues porten un cabàs. Ambdues esperen el seu torn. Més al fons, hi ha un 

grup de tres persones. Les tres persones comenten l’espectacle del mercat. Una d’elles 

també du un cistell. A la porta del mercat hi ha tres homes. Els homes carreguen uns 

grans cistells de vímet. Dos d’ells entren al mercat. L’altre surt. Més enllà de l’arc de 

la porta d’entrada al mercat s’insinua la silueta d’una església. El cel és gris. A la 

dreta del quadre, just davant la parada de peix, hi ha dues dones. Semblen mare i filla. 

La mare mira el peixater. La filla busca alguna cosa al terra.     
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Descripció del conjunt del quadre 

En conjunt, el quadre representa una escena quotidiana al mercat.    

A. Activitats de comprovació 

1. Copia a continuació una oració simple del text i explica què fa que ho sigui. 

«En conjunt, el quadre representa una escena quotidiana al mercat.» És una oració 

simple perquè conté un sol verb.         

A. Activitats de reflexió 

Comenteu amb el vostre company què us ha semblat l’experiència i mireu de respondre 

les preguntes següents. 

1. Heu pogut descriure l’obra amb detall? Per què? 

És interessant que els alumnes es fixin en la poca capacitat de càrrega informativa de 

les oracions simples i en la rigidesa del text resultant.      

2. Ha estat fàcil explicar què feien els diferents personatges que apareixen al quadre? 

Per què? 

Els alumnes haurien de fixar-se en la impossibilitat de descriure més d’una acció o 

estat en una mateixa oració simple.         

3. Creieu que és viable descriure un quadre utilitzant tan sols oracions simples? Per 

què? I escriure qualsevol altre text? 

És interessant que els alumnes entenguin la necessitat de poder enllaçar oracions 

simples per tal d’evitar repeticions (de subjecte) i construir textos més concisos i amb 

una major capacitat de càrrega informativa.       

Gràcies a aquest exercici hem pogut comprovar que les oracions simples no són 

suficients per poder escriure un text, ja que les limitacions que imposen deriven en un 

text rígid i repetitiu. 

A continuació veurem com les oracions compostes ens permeten enriquir els textos i ens 

ajuden a donar més informació sobre allò que volem descriure d’una forma àgil i 

coherent. 

CONTINGUTS TEÒRICS: L’ORACIÓ COMPOSTA 

Les oracions compostes són grups de paraules que s’estructuren a l’entorn de dos o 

més verbs. 

La Maria llegeix una novel·la i l’Arnau dorm. 

La Maria, que és molt curiosa, llegeix moltes novel·les. 

La Maria llegeix moltes novel·les; viurà grans aventures. 

Les oracions compostes estan formades per dues (o més) oracions simples, que 

anomenem clàusules. Aquestes clàusules estan unides per mitjà d’un nexe, és a dir, 

per un element que fa d’enllaç (la conjunció i, el pronom relatiu que i el punt i coma 
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dels tres exemples anteriors). 

Segons el tipus de nexe que uneix les clàusules i la relació que s’estableix entre elles, 

les oracions compostes es poden dividir en: 

 Coordinades. Les clàusules s’uneixen per mitjà de conjuncions o locucions 

conjuntives de coordinació i no depenen l’una de l’altra: si les separem, obtenim 

oracions simples amb significat i estructura completa. 

La Maria llegeix i l’Arnau dorm. 

 La Maria llegeix. 

 L’Arnau dorm. 

 Subordinades. Les clàusules s’uneixen per mitjà de nexes diversos (conjuncions 

de subordinació, pronoms, adverbis...) i una d’elles, la subordinada, manté una relació 

de dependència respecte de la clàusula principal, que té autonomia semàntica i 

sintàctica. 

Els joves van anar de viatge quan van fer divuit anys. 

 Els joves van anar de viatge (clàusula principal). 

× Quan van fer divuit anys (clàusula subordinada). 

 Juxtaposades. Les clàusules s’uneixen pel sentit i per mitjà de signes de 

puntuació (coma, punt i coma i dos punts). 

La Maria té la cama trencada; no anirà a l’excursió. 

× La María té la cama trencada; li agraden les pomes. 

La segona oració no és correcta, ja que les dues clàusules no tenen relació de sentit. 

ACTIVITATS D’EXERCITACIÓ: L’ORACIÓ COMPOSTA 

1. Digues si les oracions compostes següents són juxtaposades, coordinades o 

subordinades. 

a) El nou govern ha anunciat que aplicarà noves mesures econòmiques. Subordinada . 

b) No confia en ningú; de petit el van enganyar sovint.    Juxtaposada   . 

c) Li ho preguntes tu o ho faig jo?   Coordinada   . 

d) Ella menteix, però ell la creu.   Coordinada   . 

e) Fes-me cas: reclama avui mateix.    Juxtaposada   . 

f) Li va caure l’ànima als peus quan va entrar a casa.   Subordinada   . 

g) Va aixecar la copa i va brindar pel seu futur.   Coordinada   . 

CONTINGUTS TEÒRICS: L’ORACIÓ COORDINADA 

L’oració coordinada 

L’oració coordinada està formada per clàusules independents relacionades per mitjà 

d’una conjunció o una locució conjuntiva de coordinació. No hi ha una clàusula més 
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important que l’altra i cada una podria funcionar com una oració simple. 

Tanmateix, i malgrat que una clàusula no depèn de l’altra, per tenir un significat 

complet és imprescindible que mantinguin una relació lògica de significat. 

 L’estiu passat vaig anar a Turquia i aquest estiu aniré a Tailàndia. 

× L’estiu passat vaig anar a Turquia i aquest estiu menjaré un tall de pastís. 

Classificació 

Les oracions coordinades poden ser de diversos tipus segons el nexe que les uneix i el 

significat que aquest aporta a l’oració: 

Tipus Valor Nexes Exemple 

Copulativa Suma d’idees i, ni 
En Pere balla i la 

Maria el mira. 

Disjuntiva Exclusió d’idees o, o bé, o si no 
Marxem o posem-nos 

a treballar. 

Adversativa Oposició d’idees 

però, sinó, sinó que, 

tanmateix, no 

obstant això, 

altrament, així i tot, 

més aviat, en canvi, 

etc. 

Té ganes de sortir a 

ballar, però no 

s’atreveix a fer-ho. 

No ho rebutgem, sinó 

que ho acceptem 

agraïts. 

Distributiva 

Distribució entre 

les clàusules 

(cada clàusula 

va introduïda 

per un nexe) 

o... o, ara... ara, ni... 

ni, d’una banda... de 

l’altra, els uns... els 

altres, aquí... allà, 

no solament... sinó 

(que), entre... i, etc. 

Ara riu, ara plora. 

Ni dorm ni deixa 

dormir. 

Il·latives o 

consecutives 
Conseqüència 

(i) per tant, així (és) 

que, doncs, 

conseqüentment, en 

conseqüència, etc. 

Demà plourà, així que 

anirem a la platja 

dimarts. 

Explicatives Aclariments és a dir, o sigui 
Anirem a Sort, és a 

dir, al Pallars Sobirà. 

Continuatives Continuïtat 

i encara, així mateix, 

(i) fins i tot, (i) no 

tan sols, i tot, a més. 

Vaig anar a la platja i 

ni tan sols va sortir el 

sol. 

. 

ACTIVITATS D’EXERCITACIÓ: L’ORACIÓ COORDINADA 

1. Construeix una oració coordinada de cada tipus i subratlla’n el nexe. 

a) Copulativa: No practica cap esport ni vol practicar-ne cap.     
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b) Disjuntiva: Sigues sincera o calla.  

c) Adversativa: No només ha aprovat el curs sinó 

que ha tret la nota més alta.    

d) Distributiva: O marxaré a les vuit amb tren o 

marxaré a dos quarts de nou amb cotxe.  

e) Il·lativa: No ha dinat, així que tindrà gana. 

f) Explicativa: S’ha comprat un vestit de seda 

natural, és a dir, vol impressionar algú.  

g) Continuativa: Va acabar-se tots els plats i 

encara va repetir de pastís.    

2. Llegeix el text i respon les preguntes que hi ha a continuació. 

La il·lustració mostra el famós 

quadre de Millet, Les 

espigoladores. Aquí no hi ha 

representat cap accident dramàtic, 

és a dir, no hi ha res que pugui 

ser considerat anecdòtic. No es 

tracta de res més que de tres 

enfeinades jornaleres en una plana 

que s’està segant. No són guapes 

ni criden l’atenció. No hi ha cap 

suggeriment d’un idil·li campestre 

en el quadre, sinó que aquestes 

camperoles es mouen lentament, 

entregades de ple a la seva feina. 

D’una banda, Millet ha procurat ressaltar la seva robusta constitució, de l’altra, ha 

volgut plasmar els seus meditats moviments sota la brillant llum solar. Així, les 

tres camperoles adquireixen una gravetat espontània i, fins i tot, semblen més 

versemblants que els herois acadèmics. 

Text adaptat d’E. H. Gombrich. La Historia de l’Art, 1950. 

a) «No són guapes ni criden l’atenció» és una oració coordinada         copulativa        i 

l’element que fa de nexe és      ni       . 

b) Busca una oració coordinada distributiva, copia-la i subratlla’n el nexe. 

D’una banda, Millet ha procurat ressaltar la seva robusta constitució, de l’altra, ha 

volgut plasmar els seus meditats moviments sota la brillant llum solar.    

c) La locució és a dir, subratllada en negreta, serveix per introduir una        explicació o 

aclariment        i ens permet localitzar una oració coordinada       explicativa        . 

d) Els nexes propis de les oracions coordinades adversatives permeten expressar una 

oposició d’idees, localitza’n un al text i copia l’oració:  

 

Jean-François Millet, Les espigoladores, 1857. 

Oli sobre tela, 83.8 x 111 cm; Museu d’Orsay, 

París. 

Recorda! 

La conjunció i mai no es canvia 

per e, encara que el mot 

següent comenci amb la vocal 

i: El foc escalfa i il·lumina. 

La conjunció o mai no es 

canvia per u, encara que el mot 

següent comenci amb la vocal 

o: Hi ha prou melmelada o 

obrim un altre pot? 
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No hi ha cap suggeriment d’un idil·li campestre en el quadre, sinó que aquestes 

camperoles es mouen lentament, entregades de ple a la seva feina.    

e) La darrera oració del fragment és una oració coordinada continuativa, sabries 

substituir la locució conjuntiva fins i tot per un altra conjunció continuativa? 

Així, les tres camperoles adquireixen una gravetat espontània i, a més, semblen més 

versemblants que els herois acadèmics.        

Fixa-t’hi! 

Sovint es produeixen confusions a l’hora d’escriure sinó i si no perquè fonèticament 

sonen igual. Es tracta, però, de conjuncions diferents que cal no confondre. 

Observa les dues oracions següents: 

No vull sopa, sinó pasta. 

Truca si no pots venir. 

- Què creus que indica la conjunció sinó de la primera oració? 

Oposició d’idees.          

- I el si no de la segona? 

Introdueix un condicional.         

Fes un cop d’ull a la taula d’oracions coordinades i completa les oracions següents: 

Sinó és una conjunció adversativa que indica    oposició    entre els elements que posa 

en relació. 

Si no, en canvi, és la combinació de la conjunció si i de l’adverbi no, introdueix un 

condicional i serveix per expressar  exclusió d’idees   . 

3. Completa les oracions següents amb sinó o si no. 

a) No he dit pas que estic malalta,    sinó  que estic refredada. 

b) Vés-te’n,    si no  vols fer-me cas. 

c) Això no ho he fet jo,    sinó    el meu gos. 

d) Anem-hi amb cotxe,     si no   no hi arribarem mai. 

e) No he dit que te’l quedis,   sinó  que te’l miris. 

f) Si no  em fes tanta mandra, em llevaria ara mateix. 

g) No vull que em cridis,     sinó  que m’escoltis. 

h) No ho farem     si no   ho veiem clar. 

i) L’ordinador no el va triar ell,   sinó     la seva cap. 

j) Els combustibles fòssils s’exhauriran,    si no  trobem altres fonts d’energia. 

B. Dibuixem un text amb oracions coordinades 
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Ara que ja hem après què són les oracions coordinades prova de refer la descripció del 

quadre que havies seleccionat. Per fer-ho, pots enllaçar dues oracions simples del text 

mitjançant una conjunció de coordinació (oració simple + conjunció + oració simple) o 

bé pots aprofitar i afegir informació a la descripció convertint una oració simple en una 

de composta. Procura afegir cinc o més oracions coordinades que siguin, com a mínim, 

de tres tipus diferents (copulatives, disjuntives, adversatives, distributives, il·latives, 

explicatives o continuatives). 

Recorda utilitzar la mateixa estructura del text anterior: primer presentar el títol de 

l’obra, l’autor i el tema principal, després descriure les escenes del quadre seguint un 

ordre lògic i, finalment, acabar la descripció amb una frase que torni a sintetitzar el 

contingut de l’obra pictòrica. 

Joachim Beuckelaer va pintar, el 1568, el quadre Mercat de peix i el tema del quadre és 

la venda de peix en un mercat.           

En primer terme, hi ha la parada de peix i és plena de peixos grans i petits. A 

l’esquerra del quadre hi ha el peixater. Sembla un home d’edat avançada, però se’l veu 

fort físicament. El peixater està tallant un peix a rodanxes, és a dir, a medallons. Al 

centre del quadre, darrere el taulell, hi ha dues dones. Les dues porten un cabàs i 

esperen el seu torn. Més al fons, hi ha un grup de tres persones. Les tres persones 

comenten l’espectacle del mercat. Una d’elles també du un cistell, per tant, també ha 

vingut a comprar. A la porta del mercat hi ha tres homes i carreguen uns grans cistells 

de vímet. Dos d’ells entren al mercat. L’altre surt. Més enllà de l’arc de la porta 

d’entrada al mercat s’insinuen la silueta d’una església i d’una ciutat. El cel és gris, 

però no plou. A la dreta del quadre, just davant la parada de peix, hi ha dues dones i 

semblen mare i filla. La mare mira el peixater i la filla busca alguna cosa al terra.  

En conjunt, el quadre representa una escena quotidiana al mercat.    

B. Activitats de comprovació 

1. Copia a continuació tres oracions coordinades del text i indica’n el nexe i el tipus 

d’oració de què es tracta. 

Joachim Beuckelaer va pintar, el 1568, el quadre Mercat de peix i el tema del quadre és 

la venda de peix en un mercat. Oració coordinada copulativa.     

El peixater està tallant un peix a rodanxes, és a dir, a medallons. Oració coordinada 

explicativa.            

El cel és gris, però no plou. Oració coordinada adversativa.     

B. Activitats de reflexió 

Comenteu amb el vostre company com ha anat aquest segon intent i mireu de respondre 

les preguntes següents. 

1. Ha estat més fàcil descriure l’obra? Per què creieu que ha estat així? 

És interessant que els alumnes observin que les oracions coordinades permeten relligar 

més fàcilment la informació i, per tant, és possible descriure més detalladament el 

quadre sense caure en repeticions.         
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2. Heu pogut incorporar més informació sobre els personatges sense haver de repetir el 

subjecte? Per què creieu que coordinar oracions us hi ha ajudat? 

Els alumnes han de fixar-se que, com que les oracions coordinades permeten unir dues 

oracions simples, ofereixen la possibilitat de descriure diverses accions o estats d’un 

mateix subjecte.           

3. Tot i utilitzar oracions coordinades, us heu sentit lliures a l’hora d’escriure? Per què 

creieu que ha estat així? 

Els alumnes haurien de reflexionar sobre com, tot i poder utilitzar conjuncions de 

subordinació, els han faltat elements per escriure lliurement.     

Gràcies a aquest segon exercici hem pogut comprovar que, tot i que les oracions 

coordinades permeten introduir més informació que no pas les oracions simples i 

agilitzen l’escriptura del text, tampoc són suficients per poder descriure un quadre d’una 

manera completa: no és fàcil enumerar les característiques d’un mateix personatge o els 

diferents elements que apareixen en una escena. 

CONTINGUTS TEÒRICS: L’ORACIÓ JUXTAPOSADA 

L’oració juxtaposada 

L’oració juxtaposada està formada per clàusules relacionades mitjançant un signe de 

puntuació: coma, punt i coma o dos punts. 

No vaig a la festa, no em ve de gust. 

No badis: cauràs! 

En realitat, el signe de puntuació que les enllaça equival a un nexe propi de les 

oracions coordinades o de les subordinades. Així, la relació entre les clàusules tant 

pot ser de coordinació com de subordinació. 

La Maria porta la cama enguixada; no podrà anar a l’excursió. 

La Maria porta la cama enguixada, per tant, no podrà anar a l’excursió 

(oració coordinada il·lativa) 

La Maria porta la cama enguixada; va caure esquiant. 

La Maria porta la cama enguixada ja que va caure esquiant 

(oració subordinada causal) 

ACTIVITATS D’EXERCITACIÓ: L’ORACIÓ JUXTAPOSADA 

1. Observa les oracions juxtaposades següents. Totes elles poden transformar-se en 

oracions coordinades. Per fer-ho, canvia els signes de puntuació pel nexe adequat per tal 

d’obtenir les oracions subordinades que s’indiquen entre parèntesis. 

a) M’agraden les pel·lícules de lladres i serenos; estàs amb l’ai al cor tot l’estona. 

(Adversativa) 

M’agraden les pel·lícules de lladres i serenos, però/tanmateix estàs amb l’ai al cor tot 

l’estona.            
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b) Va destapar l’olla; va esquitxar tota la pica. (Copulativa) 

Va destapar l’olla i va esquitxar tota la pica.       

c) Aviat m’instal·laré a Londres: milloraré el nivell d’anglès. (Il·lativa) 

Aviat m’instal·laré a Londres, (i) per tant/així que milloraré el nivell d’anglès.   

d) Viu en una casa cantonera: viu en dos carrers diferents alhora. (Explicativa) 

Viu en una casa cantonera, és a dir, viu en dos carrers diferents alhora.    

e) L’Oleguer no sap tocar la guitarra, l’esgarrapa amb totes les seves forces. 

(Adversativa) 

L’Oleguer no sap tocar la guitarra, però/tanmateix, l’esgarrapa amb totes les seves 

forces.             

2. Llegeix el text i respon les preguntes que hi ha a continuació. 

A Les Menines, veiem el mateix 

Velázquez treballant en un gran quadre. 

Després d’una observació més 

minuciosa, descobrim què és el que està 

pintant: el mirall de la paret del fons de 

l’estudi reflecteix les figures del rei i la 

reina posant per al seu retrat. De manera 

que el que estem veient és allò que ells 

veuen: un grup de gent que ha entrat a la 

cambra. Es tracta de la seva filla petita, 

la infanta Margarida, flanquejada per 

dues dames d’honor, una de les quals li 

ofereix un refresc mentre l’altra fa una 

reverència a la parella reial. Sabem els 

seus noms, també coneixem els dels 

nans (la noia lletja i el nen que juga amb el gos), l’objectiu dels quals era divertir. 

Els adults seriosos dels fons semblen vigilar que els visitants es comporten 

correctament. Què significa tot exactament? Potser mai ho sabrem; m’agrada 

pensar que Velázquez va retenir un instant del temps molt abans de la invenció de 

la càmera fotogràfica. 

a) Observa l’oració següent: 

«Després d’una observació més minuciosa, descobrim què és el que està pintant: el 

mirall de la paret del fons de l’estudi reflecteix les figures del rei i la reina posant per al 

seu retrat.» 

Què creus que indiquen aquí els dos punts? Per què els podríem substituir? 

Especifiquen com descobrim què pinta Velázquez i els podríem substituir per la locució 

conjuntiva de subordinació «ja que» .         

 

Diego Velázquez, Les Menines, 1656. 

Oli sobre tela, 318 x 276 cm; Museu 

del Prado, Madrid. 
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b) Sovint els dos punts serveixen per explicar més detalladament allò que acabem de 

dir. Busca una altra frase al text que serveixi d’exemple i proposa un nexe de 

coordinació que pugui substituir-los. 

De manera que el que estem veient és allò que ells veuen, és a dir, un grup de gent que 

ha entrat a la cambra.          

c) En l’oració juxtaposada següent, la coma substitueix una conjunció de coordinació, 

sabries dir quina? 

«Sabem els seus noms, també coneixem els dels nans». 

La conjunció copulativa i, que serveix per unir idees.      

d) En la darrera oració del text, també s’ha substituït una conjunció de coordinació pel 

punt i coma, convertint una oració coordinada en una de juxtaposada. Sabries tornar 

transformar-la en una oració coordinada? Digues de quin tipus és l’oració coordinada 

resultant. 

Potser mai ho sabrem, però m’agrada pensar que Velázquez va retenir un instant del 

temps molt abans de la invenció de la càmera fotogràfica. Oració coordinada 

adversativa.            

C. Dibuixem un text amb oracions juxtaposades 

Les oracions juxtaposades són molt útils per descriure una escena, objecte o persona 

amb detall, ja que ens permeten afegir enumeracions, explicacions o aclariments al text 

d’una forma concisa. Vegem-ho. 

Les comes ens permeten unir diferents oracions simples i aprofundir en la descripció 

d’un objecte o persona: La dona du un barret al cap, un mocador lligat al coll, una 

jaqueta llarga fins als peus i un cistell de vímet penjat al braç. 

- Observa l’exemple donat i justifica per què es tracta d’una oració composta. 

Cal que els alumnes es fixin en l’elisió del verb.       

Per saber-ne més! 

Els dos punts (:) són un signe gràfic que serveix per introduir informació. S’utilitzen 

per separar del text que precedeix una transcripció o citació textuals (a) i per afegir 

una enumeració d’elements (b), un exemple (c), una causa o una conseqüència (d). 

(a) El poeta va dir: “tot està per fer i tot és possible”. 

(b) El vent va destrossar tot el jardí: va trencar el pi, va arrencar les dàlies i va 

deixar el llimoner escombrat. 

(c) Les paraules esdrúixoles s’accentuen sempre: càlida, fàbrica, única, etc. 

(d) No hem podeu condemnar pel que he dit: la veritat no és cap delicte. 

És per això que, a l’hora d’escriure un text descriptiu, són especialment útils per 

presentar amb detall els elements d’una escena o d’un personatge concret. 

Al fons s’insinua el perfil d’una ciutat: hi ha un campanar, una quants edificis més 
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baixos i un carreró que s’endinsa entre les cases. 

Tingues en compte que el primer mot que segueix els dos punts comença sempre amb 

minúscula. 

Ara que ja coneixem les oracions juxtaposades, prova d’afegir-ne dues a la descripció 

del quadre. Recorda que les comes ens poden ajudar a afegir enumeracions i que els dos 

punts són útils per introduir aclariments al text. 

Pas a pas 

Per introduir un aclariment és útil escollir una oració on s’exposi l’acció d’un 

personatge i justificar-la. Observa l’exemple: 

Una noia balla: està de puntetes, aixeca els braços enlaire i el moviment fa volar la 

seva faldilla. 

Joachim Beuckelaer va pintar, el 1568, el quadre Mercat de peix i el tema del quadre és 

la venda de peix en un mercat.           

En primer terme, hi ha la parada de peix i és plena de peixos grans i petits: hi ha 

salmó, bacallà, sardines, etc. A l’esquerra del quadre hi ha el peixater. Sembla un home 

d’edat avançada, però se’l veu fort físicament. El peixater està tallant un peix a 

rodanxes, és a dir, a medallons. Al centre del quadre, darrere el taulell, hi ha dues 

dones. Les dues porten un cabàs i esperen el seu torn. Més al fons, hi ha un grup de tres 

persones. Les tres persones comenten l’espectacle del mercat: estan reunides en 

rotllana i dues d’elles miren l’escena principal. Una d’elles també du un cistell, per 

tant, també ha vingut a comprar. A la porta del mercat hi ha tres homes i carreguen uns 

grans cistells de vímet. Dos d’ells entren al mercat, l’altre surt. Més enllà de l’arc de la 

porta d’entrada al mercat s’insinuen la silueta d’una església i d’una ciutat. El cel és 

gris, però no plou. A la dreta del quadre, just davant la parada de peix, hi ha dues 

dones i semblen mare i filla. La mare mira el peixater i la filla busca alguna cosa al 

terra.               

En conjunt, el quadre representa una escena quotidiana al mercat.    

C. Activitats de comprovació 

1. Copia a continuació les dues oracions juxtaposades del text i indica quin nexe poden 

estar substituint els signes de puntuació utilitzats. 

En primer terme, hi ha la parada de peix i és plena de peixos grans i petits: hi ha 

salmó, bacallà, sardines, etc. Els dos punts poden ser substituïts per la conjunció de 

subordinació ja que i les comes per la conjunció copulativa i.     

Les tres persones comenten l’espectacle del mercat: estan reunides en rotllana i dues 

d’elles miren l’escena principal. Els dos punts poden ser substituïts per la conjunció de 

subordinació ja que.          
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C. Activitats de reflexió 

Comenteu amb el vostre company què us ha semblat l’experiència i mireu de respondre 

les preguntes següents. 

1. Hem vist que amb les oracions juxtaposades podem eliminar les conjuncions de 

coordinació o de subordinació. Si penseu en les enumeracions, creieu que és útil aquest 

recurs? Per què? 

És convenient que els alumnes parin atenció al fet que l’elisió de nexes evita la seva 

repetició.            

2. Afegint oracions juxtaposades al text, heu pogut aprofundir en la descripció d’algun 

personatge o d’alguna escena del quadre? Per què creieu que ha estat així? 

Els alumnes haurien de fixar-se que poden precisar certa informació donada gràcies a 

les explicacions i les enumeracions.         

 3. Debateu amb el company si la següent oració és una oració simple o composta i si és 

composta, dieu si és coordinada o juxtaposada: 

La nevera és mig buida: hi ha dos iogurts, tres pomes i mig enciam. 

És interessant que els alumnes reflexionin sobre l’elisió de verbs i la transformació 

d’una oració coordinada en una de juxtaposada per evitar la repetició de la conjunció 

copulativa i.           

A poc a poc, anem construint el nostre text. Cada vegada tenim més recursos al nostre 

abast i podem aprofundir més en la descripció del quadre. No obstant això, encara la 

podem enriquir molt més, ja que les oracions subordinades ens permetran augmentar la 

quantitat d’informació de les oracions. 

CONTINGUTS TEÒRICS: L’ORACIÓ SUBORDINADA 

L’oració subordinada 

L’oració subordinada està formada per dues clàusules: una principal, que té sentit per 

ella mateixa, i una subordinada, que depèn de la principal per tenir un significat 

complet. Les dues clàusules estan unides per mitjà d’un nexe que pot ser una 

conjunció o locució conjuntiva de subordinació (que, perquè, mentre, tot i que, si, ja 

que, segons...), un pronom (que, què) o un adverbi (on, allà on, com). 

Aquells nois, que no paren de cridar, no ens deixen dormir.  

Classificació 

Segons la posició que ocupen les oracions subordinades dins l’oració principal, es 

classifiquen en: 

Tipus Descripció Exemples 

Substantives 

Ocupen la posició d’un nom o 

sintagma nominal i, en relació 

a l’oració principal, fan les 

Digues al director que marxes. 

La clàusula subordinada es pot 

substituir per un nom o un SN (la 
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mateixes funcions 

sintàctiques (subjecte, CN, 

CD, CI, atribut, CRV, etc.) 

teva decisió) i fa la funció de CD. 

Adjectives 

Ocupen la posició d’un 

adjectiu o sintagma adjectival 

i fan la mateixa funció 

sintàctica (CN). 

L’home que he conegut viu a Vic. 

La clàusula subordinada es pot 

substituir per un adjectiu o SAdj. 

(conegut) i fa la funció de 

complement del nom. 

Adverbials 

pròpies 

Ocupen la posició de 

l’adverbi i fan la funció de 

complement circumstancial. 

Poden ser: de lloc, temporals 

i modals. 

Aniré on tu diguis. 

La clàusula subordinada es pot 

substituir per un adverbi (allà) i fa 

la funció de CC de lloc. 

Des que et conec, no dormo. 

Dormia com podia. 

Adverbials 

impròpies 

No equivalen a un adverbi i 

es reconeix pel nexe que 

uneix les clàusules. Poden 

ser: comparatives, causals, 

finals, consecutives, 

condicionals i concessives. 

L’Octavi feia molt exercici ja que 

tenia problemes d’esquena. El 

nexe ja que és propi de les 

oracions subordinades adjectives 

causals. 

. 

ACTIVITATS D’EXERCITACIÓ: L’ORACIÓ SUBORDINADA  

1. Substitueix els sintagmes nominals subratllats 

per subordinades substantives. Fixa’t en l’exemple. 

Cada vespre temo la pregunta. → Cada vespre 

temo que m’ho pregunti. 

a) Durant el cap de setmana espero el seu retorn. 

Durant el cap de setmana espero que retorni. 

b) Els han prohibit l’accés a l’habitatge. 

Els han prohibit entrar a l’habitatge.  

c) La claredat de l’exposició ha satisfet els oients. 

Que exposessin les idees amb claredat ha satisfet 

els oients.      

d) Ens han garantit el manteniment del preu. 

Ens han garantit que ens mantindrien el preu.       

e) Les anàlisis aclariran el seu estat de salut. 

Les anàlisis aclariran com està de salut.        

2. Substitueix els sintagmes adjectivals subratllats per subordinades adjectives. Fixa’t en 

l’exemple. 

Fou una lectura satisfactòria. → Fou una lectura que em satisféu. 

Per saber-ne més 

Les oracions subordinades 

substantives solen anar 

introduïdes per la conjunció 

completiva que (davant la qual 

se suprimeix qualsevol 

preposició), per un infinitiu, per 

nexes interrogatius (ja siguin 

pronoms –qui, que–, adverbis –

com, on, quan– o determinants        

–quin, quant–) o per un pronom 

relatiu (qui, el que...). 
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a) És una situació aclaparadora. 

És una situació que 

m’aclapara.   

b) La revista científica és 

de la biblioteca. 

La revista que tracta de 

temes científics és de la 

biblioteca.   

c) És una noia molt 

xerraire. 

És una noia que xerra 

molt.             

d) L’alumna danesa no ha assistit al curs. 

L’alumna que és de Dinamarca no ha assistit al curs.      

e) Ahir vaig veure una obra de teatre fascinant. 

Ahir vaig veure una obra de teatre que em va fascinar.      

f) Fa una calor insuportable. 

Fa una calor que no es pot suportar.         

g) La camisa ratllada t’afavoreix. 

La camisa que és de ratlles t’afavoreix.        

3. Substitueix les subordinades adverbials pròpies 

subratllades per un adverbi de temps, de lloc o de 

manera. Fixa’t en l’exemple. 

Es va comportar com si no hagués passat res. → 

tranquil·lament. 

a) En entrar a la cuina m’he adonat que havia 

deixat el foc encès. 

Llavors m’he adonat que havia deixat el foc encès. 

      

b) Van trobar les joies on els havia dit la seva àvia. 

Van trobar les joies allà.     

c) Li estrenyia les mans com si volgués retenir-lo. 

Li estrenyia les mans fortament.         

d) Quan em colgo amb la manta, em sento segur. 

Ara em sento segur.           

Per saber-ne més 

D’oracions subordinades 

adverbials n’hi ha de dos tipus, 

les pròpies i les impròpies. 

Aquí, però, tan sols treballarem 

les oracions adverbials pròpies, 

aquelles que admeten la 

commutació per un adverbi i 

fan la funció de complement 

circumstancial del verb de 

l’oració principal. 

Per saber-ne més 

Les oracions subordinades adjectives de relatiu fan la 

funció, dins l’oració principal, de complement del nom 

i van introduïdes per un pronom relatiu. Aquest pronom 

relatiu remet a l’element nominal que l’oració 

subordinada complementa. 

El palau és molt bonic. + El palau data del segle XVIII. 

El palau que data del segle XVIII és molt bonic. 

El que està substituint El palau. 
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e) Algun estiu aniré on el meu germà em va recomanar. 

Algun estiu aniré allà.          

4. Aïlla entre claudàtors la clàusula subordinada de les següents oracions compostes i 

indica si és substantiva, adjectiva o adverbial. 

Fixa-t’hi! 

Com que les clàusules subordinades ocupen el lloc d’un nom, d’un adjectiu o d’un 

adverbi, per saber si es tracta d’una clàusula subordinada substantiva, adjectiva o 

adverbial les podem reemplaçar (commutar) per un nom, un adjectiu o un adverbi, 

respectivament. 

- Observa els exemples següents i digues quin tipus d’oració subordinada és cada una: 

[Qui guanyi el concurs] rebrà un premi. → [El guanyador] rebrà un premi.    Oració 

subordinada substantiva    . 

El noi [que té els cabells rossos] toca el piano de meravella. → El noi [ros] toca el 

piano de meravella.    Oració subordinada adjectiva    .  

Els pintors començaran a pintar la façana [quan haguem muntat la bastida]. → Els 

pintor començaran a pintar la façana [demà].     Oració subordinada adverbial    . 

a) L’examen que va passar la professora de matemàtiques era força difícil. 

L’examen [que va passar la professora de matemàtiques] era força difícil. Adjectiva.  

b) Avui ens han comunicat que farem un exercici a l’hora del pati. 

Avui ens han comunicat [que farem un exercici a l’hora del pati]. Substantiva.   

c) Enguany estiuejarem allà on va néixer el nostre avi. 

Enguany estiuejarem [allà on va néixer el nostre avi]. Adverbial.     

d) Fareu aquest exercici com us ha indicat la professora. 

Fareu aquest exercici [com us ha indicat la professora]. Adverbial.    

e) Han trobat la nena que s’havia perdut. 

Han trobat la nena [que s’havia perdut]. Adjectiva.      

D. Dibuixem un text amb oracions subordinades 

Les oracions subordinades ens ajuden a ampliar la informació que pot aportar un 

sintagma nominal, adjectiu o adverbial i seran, per tant, de gran utilitat per enriquir la 

descripció del quadre seleccionat. 

Fixa-t’hi! 

La quantitat d’informació que podem introduir mitjançant una oració subordinada és 

major que la que pot aportar un sintagma nominal, adjectival o adverbial. Observa els 

parells següents: 
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La dona vestida de verd és la meva mare. 

La dona que porta un vestit verd és la meva mare. 

El noi pigat va guanyar la prova. 

El noi que tenia el nas pigat va guanyar la prova. 

Si examinem atentament els exemples, veurem que l’oració subordinada adjectiva no 

només ens permet concretar que la dona du un vestit i que el noi té el nas pigat –i no 

tot el cos, per exemple–, sinó que el morfema variable del verb també permet 

expressar el temps de l’acció. 

Per acabar d’enriquir la nostra descripció, provarem d’afegir-hi oracions subordinades 

adjectives que ens ajudaran a incloure al text més informació sobre els personatges, 

objectes o escenes descrits. Com que sabem que les oracions subordinades adjectives 

ocupen el lloc d’un adjectiu, començarem enriquint el nostre text afegint-hi, com a 

mínim, cinc adjectius. 

Escull cinc personatges, objectes o escenes que apareguin al quadre i pensa un adjectiu 

o un sintagma adjectival que el qualifiqui i que ajudi el lector a crear una imatge mental 

d’allò descrit. Fixa’t en l’exemple. 

     El pintor    →  belga     

1.  parada de peix  →  impactant    

2.  peixater   →  barbut     

3.  cistell    →  ple     

4.  arc de la porta  →  de mig punt    

5.  mare    →  vestida de vermell   

Un cop seleccionats els adjectius que poden ajudar a descriure elements del quadre, 

transforma’ls en oracions subordinades adjectives. Fixa’t en l’exemple. 

     El pintor    →  que va néixer a Bèlgica    

1.  parada de peix  →  que impacta pel seu realisme    

2.  peixater   →  que du una barba llarga i canosa   

3.  cistell    →  que sembla ple fins dalt    

4.  arc de la porta  →  que és de mig punt     

5.  mare    →  que porta una jaqueta de color vermell  

Finalment, introdueix les oracions subordinades adjectives que has creat a la teva 

descripció. 

Joachim Beuckelaer, que va néixer a Bèlgica, va pintar, el 1568, el quadre Mercat de 

peix i el tema del quadre és la venda de peix en un mercat.      

En primer terme, hi ha la parada de peix, que impacta pel seu realisme, i és plena de 

peixos grans i petits: hi ha salmó, bacallà, sardines, etc. A l’esquerra del quadre hi ha 
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el peixater, que du una barba llarga i canosa. Sembla un home d’edat avançada, però 

se’l veu fort físicament. El peixater està tallant un peix a rodanxes, és a dir, a 

medallons. Al centre del quadre, darrere el taulell, hi ha dues dones. Les dues porten un 

cabàs i esperen el seu torn. Més al fons, hi ha un grup de tres persones. Les tres 

persones comenten l’espectacle del mercat: estan reunides en rotllana i dues d’elles 

miren l’escena principal. Una d’elles també du un cistell, que sembla ple fins dalt, per 

tant, també ha vingut a comprar. A la porta del mercat hi ha tres homes i carreguen uns 

grans cistells de vímet. Dos d’ells entren al mercat, l’altre surt. Més enllà de l’arc de la 

porta d’entrada al mercat, que és de mig punt, s’insinuen la silueta d’una església i 

d’una ciutat. El cel és gris, però no plou. A la dreta del quadre, just davant la parada 

de peix, hi ha dues dones i semblen mare i filla. La mare, que porta una jaqueta de 

color vermell,  mira el peixater i la filla busca alguna cosa al terra.      

En conjunt, el quadre representa una escena quotidiana al mercat.    

D. Activitats de comprovació 

1. Copia a continuació dues oracions compostes que constin d’una oració subordinada 

adjectiva i identifica-les entre claudàtors. 

La mare, [que porta una jaqueta de color vermell],  mira el peixater i la filla busca 

alguna cosa al terra.           

A l’esquerra del quadre hi ha el peixater, [que du una barba llarga i canosa].   

D. Activitats de reflexió 

Comenteu amb el vostre company si creieu que aquest darrer pas ha millorat la vostra 

descripció  i mireu de respondre les preguntes següents. 

1. Fixeu-vos en la informació introduïda gràcies a les oracions subordinades adjectives: 

creus que enriqueixen el text? 

Els alumnes haurien de fixar-se que gràcies a les oracions subordinades adjectives han 

pogut introduir més informació a la descripció del quadre.      

2. Finalment, hem pogut utilitzar tots els tipus d’oracions compostes. Compareu la 

primera i la darrera versió de la descripció i expliqueu quin text creieu que és més 

agradable de llegir i quin ofereix una descripció més completa del quadre. 

És convenient que els alumnes parin atenció a la major rigidesa del primer text (per la 

repetició constant dels subjectes) i a la major riquesa i capacitat descriptiva del darrer.  

3. A l’hora d’escriure, quin dels dos textos creieu que s’acosta més a l’escriptura 

natural? Per què? 

Els alumnes haurien de reconèixer en el segon text l’aplicació dels codis estructurals 

més habituals de la llengua.          
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DESCONTEXTULITZACIÓ 

Recopilem 

Fins ara hem experimentat amb els diferents tipus d’oracions i hem vist que les 

oracions compostes no només conformen una unitat sintàctica superior a l’oració 

simple (consten de més d’un verb) sinó que també permeten transmetre una major 

quantitat d’informació (descriure diferents accions, introduir aclariments o definir 

més detalladament les qualitats d’un substantiu). 

Alhora, hem redactat un text descriptiu parant atenció a la seva estructura: el tema, 

que serveix per situar el lector; l’expansió, on es detallen tots els elements que es 

volen descriure; i, finalment, una breu conclusió que recull la idea global de l’obra 

descrita. 

Compartim les descripcions 

Ha arribat el moment de revisar el text resultant de tot aquest llarg procés per tal de 

compartir-lo amb els companys. 

1. Comprova que la teva descripció segueix correctament totes les directrius següents. 

Posa una creu al costat de les que hagis complert i corregeix o afegeix allò que no hagis 

fet bé. 

DESCRIPTORS 

El text... 

Utilitza la llengua catalana de manera correcta (sense faltes d’ortografia i 

amb un lèxic adient). 
 

Conté un enquadrament inicial (tema) que introdueix l’autor, el títol i el 

tema del quadre. 
 

La descripció dels elements que apareixen al quadre (expansió) segueix un 

ordre lògic (d’esquerra a dreta, de dalt a baix, etc.). 
 

Utilitza connectors espacials que ajuden a situar els diferents elements dins 

l’obra. 
 

Conté un acabament que recull l’escena principal de l’obra.  

Conté una oració simple (subratlla’n una).  

Conté una oració coordinada (subratlla’n una).  

Conté una oració juxtaposada (subratlla’n una).  

Conté una oració subordinada adjectiva (subratlla’n una).  
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Conté un títol adient.  

Permet crear una imatge mental de l’obra descrita.  

2. Un cop hagis reescrit la descripció, rellegeix-la: 

 Fixa’t que el dius tingui sentit i vigila que no hi hagi contradiccions. 

 Mira que les idees estiguin ben cohesionades. 

 Repassa la puntuació. 

 Fixa’t en l’ortografia i vigila que no hi hagi cap error (recorda diferenciar la 

conjunció sinó i la locució conjuntiva si no). 

 Evita la repetició de paraules (pots usar sinònims o fer elisions si és possible). 

3. Comparteix la versió definitiva amb els teus companys enllaçant-la al Google Sites: 

 Utilitza l’enllaç que et donarà el professor per entrar al Google Sites. 

 Selecciona el quadre que has descrit. 

 Copia-hi la teva descripció (no oblidis el títol i vigila no cometre errors 

tipogràfics). 

4. Llegeix les descripcions dels teus companys: 

 Escriu, com a mínim, dos comentaris explicant què t’ha semblat el text d’un 

company o anotant quin d’ells t’ha agradat més. 

Reflexionem sobre l’oració composta 

Fem memòria 

Al llarg d’aquesta seqüència didàctica hem après que, si tenim en compte l’estructura 

de l’oració, podem parlar d’oracions   simples   (consten d’un sol verb) i d’oracions   

compostes    (consten de dos o més verbs). També hem vist que les oracions compostes 

poden ser   coordinades  ,   juxtaposades   o   subordinades  . 

Les oracions coordinades estan formades per clàusules   independents  relacionades per 

mitjà d’una   conjunció o una locució conjuntiva de coordinació  . 

Les oracions juxtaposades estan formades per clàusules relacionades mitjançant un   

signe de puntuació  . 

Les oracions subordinades estan formades per dues clàusules: una   principal  , que té 

sentit per ella mateixa, i una   subordinada  , que depèn de la principal per tenir un 

significat complet. Segons la posició que ocupen les oracions subordinades dins 

l’oració principal, es classifiquen en:   substantives, adjectives o adverbials  . 

Al llarg de la seqüència didàctica, i mentre elaboràvem un text descriptiu, hem anat 

introduint els diferents tipus d’oració composta. El text resultant és la suma d’un 

conjunt d’oracions simples, coordinades, juxtaposades i subordinades que ens han 

permès descriure de manera força precisa tots els elements que apareixen al quadre. 
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- Creus que utilitzes habitualment tots aquest tipus d’oracions? 

             

Per tal de comprovar la teva resposta, recupera el primer text de la seqüència didàctica, 

en el qual descrivies el quadre Venent Melons de Joaquim Sorolla. Llegeix-lo 

atentament i respon les preguntes següents: 

1. Hi ha alguna oració simple? Copia’n una. 

             

2. Hi ha oracions coordinades? Copia’n dues. 

             

3. Hi ha oracions juxtaposades? Copia’n una. 

             

4. Hi ha oracions subordinades? De quin tipus? Escriu-ne un exemple. 

             

5. Per què creus que has utilitzat tots aquests tipus d’oracions? 

És interessant que els alumnes reflexionin sobre l’ús de les oracions compostes.   

6. Observa la imatge, llegeix la reflexió següent i comenta-la amb el company. 

 Els pintors 

han utilitzat 

durant segles 

tots els 

recursos que 

tenien al seu 

abast per tal 

d’expressar 

una gran 

quantitat d’històries i emocions en un tros de 

paper, de tela o de paret: recórrer a la llum per 

dirigir la mirada de l’espectador, dibuixar un 

somriure enigmàtic per captivar la seva mirada, fer 

ús de l’escorç* per transmetre la duresa d’una 

escena... La pintura és, sens dubte, un mitjà 

importantíssim de comunicació que la humanitat ha utilitzat des de temps immemorials. 

No obstant, la llengua continua sent el vehicle principal de comunicació i els parlants, 

com els pintors, ens valem de totes les possibilitats que ens ofereix per transmetre tanta 

informació com sigui possible d’una manera clara i concisa. Conèixer a fons aquests 

recursos ens ajudarà a ser una parlants més competents.  

* Escorç: recurs pictòric que 

consisteix a distorsionar les 

dimensions d’un objecte o 

persona per efecte de la 

perspectiva. 
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4. Conclusions 

Moltes de les experiències d’integració de la reflexió gramatical i l’ús de la llengua en 

els àmbits discursiu i textual són, certament, engrescadores; no obstant això, cal 

remarcar que la complexitat de certs continguts en dificulten una integració eficient, 

almenys des de la perspectiva que aquí s’ha adoptat. 

Tot i que la proposta esdevé fàcilment aplicable i que ha mantingut un fil conductor 

clar, que ha permès anar introduint els continguts formals de forma progressiva, alhora 

que afavoria la reflexió pausada sobre els usos lingüístics, el cert és que l’ensenyament 

de les oracions compostes sota un fil conductor comunicatiu condiciona altament la 

seva presentació didàctica i, al mateix temps, en dificulta una introducció organitzada i 

coherent. Per tal de superar aquest entrebanc, la producció d’un text descriptiu ha hagut 

de perdre la seva centralitat: no s’ha deixat espai per a la reflexió sobre les seves 

característiques formals i, alhora, altres continguts curriculars directament relacionats 

amb el text descriptiu (ús de lèxic concret, d’adjectius qualificatius o de comparacions) 

s’han deixat de banda. En aquest estira i arronsa entre tipologia textual i morfosintaxi, 

hi ha jugat un paper molt favorable el curs per al qual estava dissenyada la seqüència, ja 

que, d’una banda, a quart d’ESO els alumnes han treballat i coneixen els textos 

descriptius i, de l’altra, el nivell d’aprofundiment morfosintàctic sobre les oracions 

compostes és baix i, bàsicament, introductori. De fet, una proposta més ambiciosa pel 

que fa al contingut morfosintàctic hauria topat amb una dificultat a l’hora d’introduir, a 

un curs com l’esmentat, els usos dels pronoms relatius o els sis tipus d’oracions 

subordinades adjectives impròpies; exemples com aquests poden esdevenir un repte 

didàctic de gran interès per al futur. 

També és convenient recordar que aquesta seqüència didàctica ha estat dissenyada en 

funció de l’experiència amb un grup molt concret d’alumnes. Tanmateix, les realitats 

dels centres escolars de Catalunya són molt diverses i és cert que en certs contextos el 

nivell requerit en aquesta seqüència didàctica supera en escreix les possibilitats dels 

alumnes. Saber adaptar els continguts a un alumnat concret és, de fet, una de les tasques 

més importants del professorat. 

Davant les dificultats amb què topa l’ensenyament compartit de la gramàtica i la 

pràctica textual, sovint s’opta per reservar els coneixements morfosintàctics més 

complexos a fi d’impartir-los de forma descontextualitzada. En paral·lel, són els 

continguts gramaticals que es relacionen de manera més intel·ligible amb l’ús de la 

llengua els que s’introdueixen amb relació als textos orals i escrits. Sigui com sigui, cal 

seguir reflexionant sobre quins són els continguts gramaticals més necessaris i adequats 

per a l’ensenyament de la llengua catalana a secundària i, sobretot, cal seguir treballant 

per aconseguir una unió eficient entre usos pràctics i continguts teòrics. En aquest 

procés, segur que el projecte presentat, per bé o per mal, hi ajuda. Com apunta Anna 

Camps: «Tenir elements de reflexió compartida sobre les bases que fonamenten 

l’ensenyament de la llengua és imprescindible per elaborar les opcions de programació 

més adequades a la realitat i a la situació de la recerca sobre l’ensenyament de llengües 

en el moment actual» (Camps, 2005, p. 6). 
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6. Annex 

6.1. Programació 

Títol de la proposta Llegim un quadre. Dibuixem un text 

Nivell 4t d’ESO 

Sessions 11 sessions 

Àrea principal i àrees 

relacionades 

Àrea de Llengua i Literatura Catalana (principal), 

Àrea de Ciències Socials i Àmbit Digital (ús de les 

TIC) 

 

Objectius d’aprenentatge Competències d’àrea i competències bàsiques 

Obj. 1. Reflexionar sobre l’ús de 

la llengua i la seva gramàtica. 

Competències bàsiques 

1. Competència comunicativa lingüística i 

audiovisual. 

2. Competència artística i cultural. 

5. Competència d’aprendre a aprendre. 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal. 

Competències d’àrea 

C2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el 

seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i 

morfosintàctics per comprendre’l. 

C4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació 

comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la 

generació d’idees i la seva organització. 

C9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord 

amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i 

acabar el discurs. 

A2. Implicar-se activament i reflexivament en 

interaccions orals amb una actitud dialogant i 

d’escolta. 

Obj. 2. Redactar un text 

descriptiu. 

Competències bàsiques 

1. Competència comunicativa lingüística i 

audiovisual. 

2. Competència artística i cultural. 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal. 

Competències d’àrea 

C4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació 

comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la 

generació d’idees i la seva organització. 

C5. Escriure textos de tipologia diversa i en 

diferents formats i suports amb adequació, 
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coherència, cohesió i correcció lingüística. 

C6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir 

cura de la seva presentació formal. 

C12. Escriure textos literaris per expressar 

realitats, ficcions i sentiments. 

Obj. 3. Conèixer alguns 

connectors espacials i saber-los 

utilitzar per situar objectes en 

l’espai. 

Competències bàsiques 

1. Competència comunicativa lingüística i 

audiovisual. 

Competències d’àrea 

C4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació 

comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la 

generació d’idees i la seva organització. 

C5. Escriure textos de tipologia diversa i en 

diferents formats i suports amb adequació, 

coherència, cohesió i correcció lingüística. 

Obj. 4. Diferenciar oracions 

simples i oracions compostes. 

Competències bàsiques 

1. Competència comunicativa lingüística i 

audiovisual. 

Competències d’àrea 

C2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el 

seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i 

morfosintàctics per comprendre’l. 

C4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació 

comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la 

generació d’idees i la seva organització. 

C5. Escriure textos de tipologia diversa i en 

diferents formats i suports amb adequació, 

coherència, cohesió i correcció lingüística. 

Obj. 5. Saber elaborar i conèixer 

les característiques, les funcions i 

els elements de les oracions 

compostes coordinades, 

juxtaposades i subordinades. 

Competències bàsiques 

1. Competència comunicativa lingüística i 

audiovisual. 

Competències d’àrea 

C2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el 

seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i 

morfosintàctics per comprendre’l. 

C5. Escriure textos de tipologia diversa i en 

diferents formats i suports amb adequació, 

coherència, cohesió i correcció lingüística. 

Obj.6. Familiaritzar-se amb el 

treball cooperatiu. 

Competències bàsiques 

1. Competència comunicativa lingüística i 

audiovisual. 

5. Competència d’aprendre a aprendre. 

8. Competència social i ciutadana. 

Competències d’àrea 
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C9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord 

amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i 

acabar el discurs. 

A2. Implicar-se activament i reflexivament en 

interaccions orals amb una actitud dialogant i 

d’escolta. 

Obj. 7. Difondre l’activitat de 

síntesi mitjançant l’ús de les TIC. 

 

Competències bàsiques 

1. Competència comunicativa lingüística i 

audiovisual. 

3. Tractament de la informació i competència 

digital. 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal. 

Competències de l’àmbit digital 

C2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, 

presentacions multimèdia i tractament de dades 

numèriques per a la producció de documents 

digitals. 

C7. Participar en entorns de comunicació 

interpersonal i publicacions virtuals per compartir 

informació. 

 

Criteris d’avaluació Objectius 

Dimensió comprensió lectora 
1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de text 

descriptius. 

Obj. 1 

Obj. 5 

Dimensió comprensió lectora 
2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos escrits captant el sentit 

global, identificant la informació rellevant, extraient informacions 

concretes, fent inferències, determinant l’actitud del parlant, i reconèixer 

alguns aspectes de la seva forma i el seu contingut. 

Obj. 1 

Dimensió comprensió lectora 
4. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre 

problemes de comprensió de textos escrits i multimèdia i per revisar 

progressivament i autònomament els textos propis i aliens. 

Obj. 1 

Obj. 2 

Dimensió expressió escrita 
5. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos 

adequats, coherents i cohesionats (planificant, textualitzant, revisant i 

reescrivint), i integrant la reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica i 

ús de l’escriptura. 

Obj. 1 

Obj. 2 

Obj. 3 

Obj. 5 
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Dimensió expressió escrita 
6. Escriure textos en relació amb l’àmbit d’ús de la vida acadèmica i en 

relació amb la finalitat que persegueixen (descriptius) seguint models. 

Obj. 2 

Dimensió expressió escrita 
7. Construir el propi entorn personal d’aprenentatge (EPA) i fer ús dels 

dossiers personals d’aprenentatge o portafolis digitals per a la gestió de la 

informació i el progrés de l’aprenentatge. 

Obj. 1 

Obj. 2 

Obj. 3 

Obj. 4 

Obj. 5 

Dimensió comunicació oral 
9. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat 

expositiva, l’adequació, coherència i cohesió del contingut de les 

produccions orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics. 

Obj. 1 

Obj. 6 

Dimensió actitudinal i plurilingüe 
17. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines 

d’adquisició dels aprenentatges i com a estímul del desenvolupament 

personal. 

Obj. 1 

Obj. 2 

Dimensió actitudinal i plurilingüe 
19. Valorar la llengua oral com a instrument en d’aprenentatge, com a 

mitjà per transmetre coneixements, idees i sentiments i com a eina per a 

l’aprenentatge col·laboratiu. 

Obj. 1 

Obj. 6 

Àmbit digital 
8. Treballar com a usuaris en xarxes locals i compartir-hi dispositius de 

forma efectiva. 

Obj. 7 

 

Continguts 

1. El text descriptiu (Dimensió expressió escrita i literària). 

CC19. Pragmàtica: gèneres de text descriptius. 

2. L’oració composta: coordinades, juxtaposades i subordinades (Bloc transversal 

del coneixement de la llengua: Morfologia i sinaxi). 

CC22. Morfologia i sintaxi: sintaxi de l’oració. 

3. Els connectors espacials (Bloc transversal del coneixement de la llengua: 

Morfologia i sinaxi). 

CC22. Morfologia i sintaxi: connectors. 

 

Activitats de la seqüència 
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1 C Llegim un 

quadre. 

Presentació 

dels objectius. 

Comprensió 

lectora. 

- Explicació del 

professor. 

- Activitats: 

treball 

individual. 

- Correcció: tot 

el grup classe. 

- Dossier de 

l’alumne. 

- Ordinador i 

projector: 

projecció 

d’una obra 

pictòrica. 

1 
 

- Comportament i 

actitud a l’aula. 

- Dossier de 

l’alumne. 

2 D Dibuixem un 

text. 

L’oració 

simple: teoria i 

activitats. 

La descripció: 

teoria. 

A. Dibuixem 

un text amb 

oracions 

simples. 

- Explicació del 

professor. 

- Activitats: 

treball 

individual i per 

parelles. 

- Correcció: tot 

el grup classe. 

- Dossier de 

l’alumne. 

- Ordinador i 

projector: 

projecció de 

les obres 

pictòriques. 

2 - Comportament i 

actitud a l’aula. 

- Dossier de 

l’alumne. 

L’oració 

composta: 

teoria i 

activitats. 

L’oració 

coordinada: 
teoria i 

activitats. 

B. Dibuixem 

un text amb 

oracions 

coordinades. 

- Explicació del 

professor. 

- Activitats: 

treball 

individual i per 

parelles. 

- Correcció: tot 

el grup classe. 

- Dossier de 

l’alumne. 

- Ordinador i 

projector: 

projecció de 

les obres 

pictòriques. 

2 - Comportament i 

actitud a l’aula. 

- Dossier de 

l’alumne. 

L’oració 

juxtaposada: 

teoria i 

activitats. 

C. Dibuixem 

un text amb 

oracions 

juxtaposades. 

 

- Explicació del 

professor. 

- Activitats: 

treball 

individual i per 

parelles. 

- Correcció: tot 

el grup classe. 

- Dossier de 

l’alumne. 

- Ordinador i 

projector: 

projecció de 

les obres 

pictòriques. 

2 - Comportament i 

actitud a l’aula. 

- Dossier de 

l’alumne. 

L’oració 

subordinada: 

teoria i 

activitats. 

D. Dibuixem 

- Explicació del 

professor. 

- Activitats: 

treball 

individual i per 

- Dossier de 

l’alumne. 

- Ordinador i 

projector: 

projecció de 

2 - Comportament i 

actitud a l’aula. 

- Dossier de 

l’alumne. 
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un text amb 

oracions 

subordinades. 

parelles. 

- Correcció: tot 

el grup classe. 

les obres 

pictòriques. 

3 R 
 

Recopilem: 

recopilació dels 

continguts. 

Activitat de 

síntesi: 

compartim les 

descripcions. 

- Explicació del 

professor. 

- Activitats: 

treball 

individual (a 

classe i a casa). 

- Dossier de 

l’alumne. 

- Ordinador i 

projector: 

projecció de 

les obres 

pictòriques i 

accés al 

Google 

Sites. 

- Diccionaris 

i altres 

materials de 

consulta. 

1 - Comportament i 

actitud a l’aula. 

- Dossier de 

l’alumne. 

Activitat de 

síntesi: 

reflexionem 

sobre l’oració 

composta. 

 

- Explicació del 

professor. 

- Activitats: 

treball 

individual i per 

parelles. 

- Dossier de 

l’alumne. 

 

1 - Comportament i 

actitud a l’aula. 

- Dossier de 

l’alumne. 

 

Orientacions per al desenvolupament 

Metodologia 

Al llarg de totes les sessions s’ha intentat alternar una part d’explicació dels continguts 

teòrics per part del professor i una part d’activitats d’exercitació que l’alumant ha de 

realitzar de forma individual o en parelles. Alternant teoria i pràctica es busca, d’una 

banda, fer les classes més amenes i, de l’altra, que la pràctica posterior a l’explicació 

teòrica per part del professor afavoreixi l’adquisició progressiva dels continguts. 

La pissarra tradicional esdevindrà una eina de suport per a les explicacions teòriques. 

Tanmateix, serà imprescindible un ordinador i un projector que permetin als alumnes 

visualitzar les obres pictòriques per tal de poder-les descriure. 

Atenció a la diversitat 

Amb la finalitat d’atendre la totalitat dels alumnes de l’aula, s’han reservat els espais 

destinats a la realització de les activitats d’exercitació per tal que el professor pugui 

passejar per l’aula i atendre aquells alumnes amb unes necessitats educatives 

especifiques. És important que el professor aprofiti aquestes estones per verificar que 
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els continguts s’assimilen de forma satisfactòria. 

D’altra banda, el disseny dels dossiers de treball consta d’uns requadres que permeten 

als alumnes amb un ritme d’aprenentatge més elevat seguir aprofundint en els 

continguts formals. Així, per exemple, s’inclouen alguns usos dels dos punts per tal que 

puguin incloure’ls al text descriptiu, s’amplia l’explicació de les oracions subordinades 

o, fins i tot, s’introdueix què és la pintura de gènere. 

 

Orientacions per a l’avaluació 

% Activitats Descriptor Evidències Objectius 

60 Dossier de 

l’alumne. 

-  Llegim un 

quadre. 

- Activitats 

d’exercitació. 

- Dibuixem un 

text. 

- Activitat de 

síntesi: 

reflexionem 

sobre l’oració 

composta. 

Activitats del dossier 

- La presentació del 

dossier és neta, amb una 

lletra clara i entenedora. 

- Demostra, a través de 

les activitats del dossier, 

que ha assolit 

gradualment els 

continguts formals 

treballats al llarg de la 

seqüència didàctica. 

El dossier de 

l’alumne: 

Llegim un quadre: 

activitats respostes 

i corregides. 

- Activitats 

d’exercitació: 

respostes i 

corregides. 

- Dibuixem un 

text: redacció de 

les quatre fases del 

text i activitats 

respostes. 

- Activitat de 

síntesi: respostes. 

Obj. 1 

Obj. 2 

Obj. 3 

Obj. 4 

Obj. 5 

Obj. 6 

30 Activitat de 

síntesi 

compartim les 

descripcions. 

- El text escrit final penjat 

al Google Sites conté els 

elements descrits per a la 

tasca i està escrit amb 

correcció gramatical i 

ortogràfica. 

- Utilitza exitosament les 

eines digitals seguint les 

consignes donades 

(Google Sites). 

- Participa a l’espai web 

per mitjà de comentaris 

- Text de l’alumne 

transcrit al Google 

Sites. 

- Comentaris de 

l’alumne fets al 

Google Sites. 

Obj. 2 

Obj. 3 

Obj. 4 

Obj. 5 

Obj. 6 

Obj. 7 
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(mínim dos) adequats i 

respectuosos. 

(Vegeu rúbrica 

d’avaluació del text 

descriptiu.) 

10 

 

Comportament i 

actitud de 

l’alumne: durant 

les tres fases de 

la seqüència. 

- Realitza totes les 

activitats proposades pel 

docent de manera 

constant i dins dels 

terminis establerts. 

- Col·labora a crear un 

clima de treball positiu i 

productiu a l’aula, sense 

ocasionar disrupcions. 

- Mostra una actitud 

activa, participativa i 

curiosa. 

- Interactua amb els 

companys de manera 

respectuosa i cooperativa 

a l’hora de realitzar les 

tasques col·laboratives. 

- Interactua amb el 

professor de manera 

respectuosa. 

Observació de 

l’actitud de 

l’alumne durant 

les sessions a 

l’aula: 

- Participació a 

classe. 

- Constància en la 

realització de les 

tasques. 

- Compliment dels 

terminis establerts. 

- Interaccions amb 

la parella d’estudi 

i amb la resta de 

companys del 

grup classe. 

- Interaccions amb 

el professor. 

Obj. 1 

Obj. 6 

6.2. Rúbrica d’avaluació de l’activitat de síntesi: compartim les descripcions 

DESCRIPTORS MOLT BÉ BÉ POC GENS 

L’alumne utilitza la llengua catalana 

de manera correcta (sense faltes 

d’ortografia i amb un lèxic adient). 

3 

(menys de 

5 errors) 

2 

(5-10 

errors) 

1 

(10-15 

errors) 

0 

(més de 

15 errors) 

La descripció conté un enquadrament 

inicial (tema) que introdueix l’autor, 

el títol i el tema del quadre. 

3 

(tres 

elements) 

2 

(dos 

elements) 

1 

(un 

element) 

0 

(cap 

element) 

La descripció dels elements que 

apareixen al quadre (expansió) 

segueix un ordre lògic (d’esquerra a 

dreta, de dalt a baix, etc.). 

3 2 1 0 

L’alumne utilitza connectors espacials 

que ajuden a situar els diferents 

elements dins l’obra. 

3 

(més de 

dos) 

2 

(dos) 

1 

(un) 

0 

(cap) 
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La descripció conté un acabament que 

recull l’escena principal de l’obra. 

3 

(sí) 
  

0 

(no) 

La descripció conté una oració simple. 
3 

(sí) 
  

0 

(no) 

La descripció conté una oració 

coordinada. 

3 

(sí) 
  

0 

(no) 

La descripció conté una oració 

juxtaposada 

3 

(sí) 
  

0 

(no) 

La descripció conté una oració 

subordinada adjectiva. 

3 

(sí) 
  

0 

(no) 

La descripció conté un títol adient. 

3 

(el títol és 

adequat i 

atractiu) 

2 

(el títol és 

adequat) 

1 

(el títol no 

s’adequa 

al relat) 

0 

(no té 

títol) 

La descripció permet crear una imatge 

mental de l’obra descrita. [BONUS] 
3 2 1 0 

L’alumne ha llegit i comentat 

descripcions dels companys. 

3 

(dos 

comentaris 

adequats i 

ben 

construïts) 

2 

(dos 

comentaris) 

1 

(un 

comentari) 

0 

(no ha 

compartit 

cap 

comentari) 

TOTAL:     

 


