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Presentació del buirac didàctic 
 
Tinc la certesa absoluta que el gran mal de la formació contínua del professorat és               
l’isolament. No soc gaire amant d’aquests nous invents basats en finestrals, sofàs o murs              
oberts als centres educatius, però sí que crec que les aules haurien d’estar una mica més                
obertes. Concretament, crec que s’hauria de fomentar que els professors entrem a les             
classes dels companys per aprendre, per comparar, per discutir, per comentar la jugada i,              
com li va passar fa uns anys a una companya, per desdramatitzar: a tu també et parlen els                  
alumnes? Efectivament, els alumnes parlen a la meva classe, sobretot quan no els ho              
demano. 
Aprendre dels que fan el mateix ofici que tu sembla una obvietat tan espaterrant que fa mal i                  
tot escriure-la, però… en quants centres es fa d’una manera més o menys sistemàtica i               
organitzada? Segur que, els que ho han impulsat, n’estan traient uns resultats excel·lents.  
Mentre he estat a les aules, mai he tingut cap problema per obrir les meves sessions a qui                  
hagi volgut venir. No han estat gaires...però per mi no ha quedat. I no perquè em cregui un                  
model a seguir, sinó perquè tinc clar que tots tenim coses a oferir en l’exercici del nostre                 
ofici. Tenim inculcat en l’inconscient que, quan algú ens observa, ens jutjarà i ens              
avaluarà… mentre que jo soc més partidari del contrast d’opinions i de la construcció              
compartida de l’aventura d’ensenyar.  
Aquest enfocament de la meva professió és la que m’ha dut des de fa molts anys a                 
compartir alguns dels meus treballs i a ensenyar algunes de les feines dels meus alumnes.               
He estat criticat i lloat a la vegada per aquesta postura, però ja sabem que “qui no arrisca,                  
no pisca”.  
A la xarxa disposeu de diversos espais on trobareu algunes d’aquestes feines, bàsicament             
el resultat de projectes i de seqüències didàctiques. També hi ha exercicis dispersos en              
alguns blogs i és que, realment, al capdavall, els espais digitals es multipliquen i un va                
perdent el fil de tot plegat. I també queden molts treballs en les carpetes de l’ordinador i en                  
les que s’acumulen als arxivadors. 
En les meves classes per a futurs professors de llengua i literatura, solc portar exercicis,               
exàmens i treballs que he fet servir en el meu dia a dia i, moltes vegades, els alumnes                  
m’han demanat de quedar-se’ls o de fotografiar-los. Aquesta publicació sorgeix d’aquesta           
circumstància. Una de les meves sessions, la que dedico a l’ensenyament de la llengua,              
acaba amb un mercat d’activitats: penjo deu o dotze d’aquests exercicis pels suros i els               
alumnes s’aixequen, remenen, i cada grup se’n pot quedar un, sempre que el comenti als               
seus companys. Enguany, mentre estàvem en aquesta tessitura, un dels eixerits de la             
classe estava tramitant pel grup de Whatsapp que algú es quedés el bloc sencer, que               
l'escanegés i que el compartís al grup.  
Si aquests futurs professors creien que tot aquest paperam els podia ajudar, què més puc               
demanar? Simplement els vaig pregar que em deixessin endreçar i situar una mica cada              
activitat i Sagetes didàctiques en català n’és el resultat. De fet, no acostumo a reaprofitar els                
exàmens i els exercicis que creo, normalment els faig de bell nou o n’adapto d’anteriors. I                
aquesta és exactament la filosofia de les Sagetes Didàctiques en Català: són punts de              
partida llançats a la xarxa per si algú els pot perfilar i adaptar al seu context. No crec que                   
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puguin ser aplicats tal com els trobareu perquè vosaltres no sou jo i el vostre context no és                  
el context en què van ser creats. 
I per què Sagetes didàctiques? Veureu que moltes d’aquestes activitats van relacionades            
amb el concepte examen, un concepte menystingut en molta literatura didàctica però molt             
eficaç en les aules. De fet, tinc la convicció que un bon examen és un exercici competencial                 
de primer ordre perquè pot obligar a mobilitzar tot el que l’alumnat ha après en un repte amb                  
un límit temporal determinat. Òbviament, no em refereixo a exàmens declaratius dirigits a             
restituir sabers, sinó a aquells exercicis que desconcerten l’alumnat, l’obliguen a resituar-se            
i, després, comencen a actuar.  
El que més em satisfà d’un examen és veure la cara de neguit dels meus alumnes els                 
minuts següents a acollir la consigna, justament perquè allò que els demano els obliga a               
pensar, a integrar coses, a arriscar, a gestionar el desconcert, el dubte. Minuts després              
agafen el paper i el bolígraf, planifiquen, s’hi posen i creen. Poden ser exàmens “raros” i                
imprevisibles, però només hi ha una cosa previsible: si s’han preparat la matèria, se’n              
surten. I després de la ferida de la sageta, com passa amb les que llança en Cupido, molts                  
han aconseguit anar més enllà del que creien. Quan això passa, crec honestament que ens               
n’hem sortit. Ja sé que algunes teories pedagògiques ensucrades protegeixen l’alumnat de            
tota mena de patiment. Ho sento, tot el que he après ha estat després d’un llarg esforç i una                   
mica de patiment intel·lectual. I no es tracta de maltractar ningú: fins i tot els alumnes a qui                  
més els costa mereixen que se’ls posi davant d’aquesta mena de situacions d’aprenentatge             
perquè un examen és, abans que res, una situació d’aprenentatge. Després en podem             
extreure una qualificació, però això, personalment, m’amoïna menys. 
No tot el que trobareu són exàmens, per això faré una breu presentació de cada Sageta                
amb els elements següents: 
 

● Número de Sageta i Títol 
● Curs en el qual es va fer l’activitat 
● Competències que contribueix a desenvolupar (dins del marc ESO) 
● Descripció del context 
● Continguts centrals 
● Esforç metacognitiu de l’alumnat (escala d’una a cinc estrelles) 
● Nivell de satisfacció personal amb la sageta (escala d’una a cinc estrelles) 

 
Dues idees finals. La primera és que no incloc bibliografia de manera conscient perquè en la                
creació d’aquestes activitats hi ha molts dels referents que he llegit però, sobretot, la intuïció               
professional. I la segona: aniré penjant les sagetes progressivament a mesura que disposi             
de temps i sense un ordre preconcebut. A veure si no prenem mal... 
 

Joan Marc Ramos Sabaté  
El Masnou (novembre de 2019) 
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Sageta 1: Control d’ortografia 
 
 

Curs: 1r d’ESO 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística 
Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal 
Competència 2 (Àmbit personal i social). Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen 
en el propi aprenentatge. 

Descripció del context:  
El control s’assembla molt als controls habituals d’ortografia però té la pretensió que 
l’alumnat relacioni les regles i la norma amb els exemples concrets. S’avalua d’aquesta 
manera perquè s’ha desenvolupat una unitat didàctica sobre ortografia basada en els 
materials del Projecte Eines (editorial Castellnou), que centraven l’ensenyament 
aprenentatge de l’ortografia a partir de la reflexió sobre casos i la metacognició de les 
regles. 
L’activitat és parcialment modelitzada (en l’exercici 2) i inclou un petit to de diàleg, fins i tot 
humorístic, amb l’alumnat. 
 

Continguts centrals: 
La noció de norma, regla i excepció ortogràfica i la idea de previsibilitat en l’escriptura 
d’una paraula. 
Les regles ortogràfiques. 

Esforç metacognitiu  **** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

**** 
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Sageta 2: 50 anys sense Víctor Català 
 

Curs: 4t ESO 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls 
Competència 2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets 
lèxics i morfosintàctics per comprendre’l. 
Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, 
intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització 
Competència 1 (Àmbit personal i social). Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de 
creixement personal 
Competència 2 (Àmbit personal i social). Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen 
en el propi aprenentatge. 
Competència 4 (Àmbit personal i social). Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i 
responsable 
 

Descripció del context:  

Aquesta activitat neix en el marc d’un projecte col·laboratiu amb l’àrea de Visual i Plàstica               
a l’INS Premià de Mar, en la qual es treballa el retrat d’una persona gran. Tot i que el                   
retrat pot aparèixer en diversos nivells educatius, aquesta activitat està pensada per a un              
quart d’ESO, d’aquí les activitats de reflexió metalingüística associades a la reflexió sobre             
les característiques textuals del gènere “retrat”.  

S’hi han de destinar entre dues i tres sessions. Proposo fer la fitxa per parelles i fer-ne, a                  
continuació, una discussió oral. Òbviament, l’activitat perd sentit si després no es demana             
als alumnes de redactar el seu propi retrat. El dia en què arriba el retrat, els alumnes han                  
de fer una activitat de reflexió sobre el seu propi text (sageta 3). 

Es pot observar que l’activitat es guia a través dels números. Es podrien suprimir, però               
això allargaria el seu desenvolupament. 

Finalment, el professor observarà que hi ha una sèrie de pronoms destacats en groc. Es               
tracta d’un petit exercici per identificar els antecedents de cadascun dels pronoms. 

Continguts centrals: 
Les característiques textuals i lingüístiques del gènere retrat 
La comprensió de textos periodístics 
La cohesió textual: puntuació, díctics... 

Esforç metacognitiu  ***** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

***** 
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Sageta 3: Control autoreflexiu de llengua 
 
 

Curs: 4t ESO 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal 
Competència 2 (Àmbit personal i social). Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen 
en el propi aprenentatge. 

Descripció del context:  
Aquesta activitat és posterior a la Sageta 2. Un cop els alumnes han treballat el retrat, 
n’han de fer un d’un avi o àvia seguint les consignes especificades al final de la sageta 2. 
El dia convingut per al lliurament de la descripció, els alumnes la porten a classe i reben 
aquest control. 
Cada alumne ha de treballar sobre el seu propi text i fer-ne una anàlisi i una revisió 
exhaustiva a partir de les activitats que es proposen. 
Hi ha un seguit d’activitats que cerquen que l’alumnat es fixi en la composició del text i, a 
partir d’aquí, prenguin decisions sobre la seva millora abans que hi intervingui el 
professor. 
D’altres proposen activitats de densificació, com la que fa referència a les locucions 
llatines (prèviament treballades a classe). 
N’hi ha un bon nombre que volen fomentar la capacitat de reflexió gramatical de l’alumnat 
a partir d’un text real escrit per ell mateix. 
Cal preveure més d’una sessió per a l’exercici complet.  
L’alumnat té la possibilitat de millorar el text un cop ha acabat el control. 
 

Continguts centrals: 
Les característiques del text descriptiu de persones 
La revisió i densificació de textos 
L’oració simple 
Els connectors 
Locucions llatines 

Esforç metacognitiu  ***** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

**** 
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Sageta 4: Fitxa d’autoavaluació de la llibreta 
 
 

Curs: 1r d’ESO 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 3 (Àmbit personal i social). Desenvolupar habilitats i actituds que permetin 
afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Descripció del context:  
Tenir els apunts i la llibreta d’activitats endreçats és responsabilitat del propi alumnat i, a 
més a més, és una tasca feixuga per al professor que sovint serveix de ben poc. Amb 
aquesta fitxa pretenem posar en evidència que el màxim responsable de l’aprenentatge 
és l’alumne i, per tant, s’ha d’autoavaluar. A més a més, es demana la conformitat de la 
família per compartir aquesta responsabilitat. 
El fet de donar una ponderació important a l’activitat fomenta que els alumnes se la 
prenguin seriosament. La fitxa es dona uns dies abans del control i es lliura el mateix dia.  
El professor només ha de revisar les anotacions de l’alumne, acceptar-les o matisar-les, i 
escriure la qualificació final. 
Hi ha alguna instrucció que busca la sorpresa per mantenir l’atenció de l’alumnat en la 
tasca.  
 

Continguts centrals: 
Aprendre a aprendre 
Responsabilitat de l’aprenent (continguts actitudinals) 

Esforç metacognitiu  ** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

*** 
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Sageta 5: Examen Organitzem la documentació 
 
 

Curs: Màster de Secundària (Didàctica de la 
Llengua i la Literatura) 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competències professionals. 
Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement. 
Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, 
intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització 
Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, 
coherència, cohesió i correcció lingüística 

Descripció del context:  
En el marc del Màster de Secundària, els futurs professors han de llegir una sèrie 
d’articles o capítols de llibres per complementar la seva formació. A més a més, coincideix 
aquest període de lectura amb la primera estada de pràctiques, on poden observar 
diverses actuacions del professorat. 
Tenint en compte que una part de les lectures poden ser diferents segons els interessos 
dels alumnes, cal buscar un enunciat que serveixi per observar el seu nivell d’aprofitament 
de les lectures en un context flexible. 
Tenint en compte que el professor no coneix tots els contextos, avalua sobretot la 
coherència del que explica l’alumnat i com relaciona teoria i context. 
 

Continguts centrals: 
Didàctica de la Llengua i de la literatura 

Esforç metacognitiu  **** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

**** 
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Sageta 6: Exercici de reescriptura 
 
 

Curs: 1r d’ESO 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal 
Competència 2 (Àmbit personal i social). Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen 
en el propi aprenentatge. 

Descripció del context:  
Es tracta de la primera activitat de reescriptura que els alumnes realitzen en començar 
l’etapa de l’ESO en l’àrea de llengua i literatura catalana. La primera seqüència didàctica 
del curs se centra en la descripció d’un espai proper, concretament el carrer o plaça on es 
viu. 
Els alumnes han acabat la seqüència escrivint la pròpia redacció i, un cop el professor la 
retorna, a partir dels errors més habituals, es treballa a classe aquesta fitxa de 
reescriptura. Com es pot veure, busca la densificació del text, potenciant recursos com 
l’adjectivació, la concentració d’idees en una mateixa oració, la riquesa lèxica… 
A més a més, l’activitat s’acompanya d’un compromís adreçat a les famílies, per donar 
transcendència a aquesta segona versió puix cal assegurar que els alumnes entenen que 
sempre que s’escriu, s’haurà de reescriure. 
 

Continguts centrals: 
Recursos per a la densificació de textos escrits: adjectivació, riquesa lèxica, supressió 
d’elements innecessaris... 

Esforç metacognitiu  *** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

***** 
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Sageta 7: Control literatura medieval 
 
 

Curs: 3r d’ESO 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents. 
Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més 
significatius de la literatura catalana, la castellana i la universal. 
Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres 
literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos. 

Descripció del context:  
Aquest examen arriba quan s’ha treballat un bon nombre d’autors i de textos medievals a 
tercer d’ESO. Queda clar que la transposició didàctica de la literatura medieval a 3r d’ESO 
és un repte colossal (i això que, dret a llei, s’hauria d’impartir a 2n d’ESO!). Em vaig 
plantejar diversos reptes professionals. El primer era indefugible: poc o molt, havíem de 
llegir aquests autors. Es va fer una selecció de fragments i es van llegir i comentar a 
classe. El segon és que s’havia de simplificar sense caricaturitzar els sabers. D’això ens 
en vàrem sortir a mitges, però la idea era aquesta. 
En la filosofia del control, hi ha la voluntat de centrar una sèrie de sabers mínims però 
sempre amb la idea de connectar-los amb els sabers previs de l’alumnat, les seves 
experiències culturals i diverses activitats que havíem realitzat al llarg del curs. Això en 
dificulta una mica la correcció però crec que és possible. 
A més, hi ha un protocomentari de text guiat en l’última pregunta. 
La voluntat és, també, que escriguin i que relacionin, entenent la intertextualitat com un 
element central de la formació literària. 
 

Continguts centrals: 
La literatura medieval: trobadors, Ramon Llull, Les cròniques, la literatura moral 
El comentari de textos literaris. 
La intertextualitat. 

Esforç metacognitiu  **** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

**** 
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Sageta 8: Reescriu a l’estil caldersià 
 
 

Curs:  Internivells 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la 
vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls 
Competència 2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i 
interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l. 
Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) 
i a partir de la generació d’idees i la seva organització  
Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística 
Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments 

Descripció del context:  
El material que presentem forma part d’una seqüència didàctica d’escriptura literària en la 
qual només falta la part de contextualització. En línies generals, és un intent de crear una 
activitat d’avaluació de la comprensió lectora a partir de textos literaris per, després, 
proposar activitats d’escriptura literària. 
Si es planteja d’una manera autònoma, es pot posar el focus en l’avaluació certificativa 
mentre que si s’acompanya l’alumnat, ens centrarem en una avaluació formadora. La 
seqüència s’ha provat en els dos formats i havia de formar part del monogràfic que el 
Grup ARA va publicar a la Revista Articles, número 79, però al final vam donar prioritat a 
d’altres propostes per donar més varietat al número.  
 

Continguts centrals: 
L’escriptura literària 
El microrelat 
Les característiques del gènere narratiu 

Esforç metacognitiu  **** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

**** 
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Sageta 9: Portafolis de reescriptura 
 
 

Curs: Internivells 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació 
formal 

Descripció del context:  
L’ús de portafolis i reculls d’errades ha estat una constant en la meva acció didàctica i he 
de dir que no he triomfat gaire. De totes maneres, és possible que això sigui degut 
sobretot al caràcter poc sistemàtic del meu funcionament a classe.  
En principi, quan vaig fer servir aquest format, les correccions a les redaccions estaven 
marcades sense correcció i, sovint, amb les indicacions de quin tipus d’errada es tractava 
per orientar l’alumnat.  
Amb la segona versió del text, m’havien de donar aquest portafolis. Segurament la cosa 
hagués millorat si hagués fet l’activitat a classe, però caldria comprovar-ho. En tot cas, la 
reflexió sobre els propis errors sembla realment important i, potser, s’hauria de guiar una 
mica més. 
 

Continguts centrals: 
Ortografia 
Puntuació 
Les propietats textuals 

Esforç metacognitiu  ***** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

** 
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Sageta 10: Control sobre el text descriptiu 
 
 

Curs: 1r ESO 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la 
vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls 
Competència 2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i 
interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l. 

Descripció del context:  
Ens trobem davant d’un control força habitual que només té la petita virtut de relacionar 
tot el que s’avalua amb un text del gènere discursiu que ha centrat la seqüència didàctica. 
S’ha treballat la descripció d’espais i de persones amb el suport del llibre de text de 1r 
d’ESO del Projecte Eines i s’ha fet una descripció. 
En el control es busca observar dos tipus d’evidències. Per una banda, si l’alumnat és 
capaç de comprendre el sentit del text. L’activitat del dibuix és especialment significativa 
perquè permet evidenciar si el lector ha entès les particularitats de l’espai. D’altra banda, 
avaluar si l’alumnat ha entès les característiques textuals i lingüístiques d’aquesta mena 
de textos. 
La primera part del control sol anar molt millor que la segona. 
 
 

Continguts centrals: 
La descripció d’espais i de persones. 
Els temps verbals. 

Esforç metacognitiu  *** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

**** 
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Sageta 11: Control final ESO Gramàtica 
 
 

Curs: 4t d’ESO 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 
Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació 
formal. 
Competència 2 (Àmbit personal i social). Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits 
que intervenen en el propi aprenentatge. 

Descripció del context:  
Com indica el títol, aquest control es realitza al final de l’etapa de la secundària obligatòria 
amb un grup d’alumnes amb qui havia estat durant tota l’etapa i s’havia seguit una 
instrucció gramatical progressiva, des de les categories gramaticals fins a l’oració 
subordinada. 
La idea subjacent és que l’alumnat necessita un domini gramatical per poder ser 
competent en els àmbits escrits formals. Com es pot observar, en moltes de les activitats 
es demanen justificacions per tal que l’alumne pugui desenvolupar els seus raonaments 
gramaticals, que són els realment importants. L’activitat està presentada en nivells de 
complexitat creixent (tot i que no sempre els alumnes es van quedar en un nivell de 
dificultat), cosa que em va permetre establir uns indicadors del que sabien fer i del que no 
sabien fer. 
Estructurar les activitats sobre microrelats implica fer evident que la gramàtica està 
completament relacionada amb els textos i, de passada, incorporar una dosi de lectura, 
que sempre és benvinguda. 

Continguts centrals: 
Continguts gramaticals: categories gramaticals, estructura de sintagmes, subjecte i 
predicat, complements verbals, pronominalització, oracions subordinades… 
Reflexió gramatical 

Esforç metacognitiu  ***** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

***** 
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Sageta 12: Control final de coneixements lingüístics 3r d’ESO 
 
 

Curs: 3r d’ESO 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 
Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació 
formal. 
Competència 2 (Àmbit personal i social). Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits 
que intervenen en el propi aprenentatge. 

Descripció del context:  
Tal com indica el títol de l’activitat, aquest control intenta detectar fins a quin punt els 
alumnes han incorporat les regles ortogràfiques i les normes gramaticals en les seves 
rutines d’escriptura. 
El control està format majoritàriament amb activitats que parteixen d’errors comuns en les 
activitats d’expressió escrita dels propis alumnes. S’intenta forçar aquesta metacognició 
amb petits recursos com el que apareix en l’exercici 1, en el qual es combinen paraules 
ben escrites amb d’altres amb errades, tot reproduint el que succeeix en situacions de 
revisió autèntiques. 
Tal com passa en la sageta 11, aquest control se centra en la gramàtica però el seu pes 
en el global de la qualificació és relatiu, atès que pondera amb totes les activitats 
comunicatives. 
 

Continguts centrals: 
Ortografia 
Gramàtica 
Reflexió gramatical 

Esforç metacognitiu  **** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

**** 
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Sagetes didàctiques en català 



  

Joan Marc Ramos Sabaté  



 

  

Sagetes didàctiques en català 



  

Joan Marc Ramos Sabaté  



 

 

Sageta 13: Els donuts 
 
 

Curs: 1r d’ESO 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la 
vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 
Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 

Descripció del context:  
Aquesta activitat es va preparar en mitja hora per sobreviure a una classe de guàrdia de 
Ciències experimentals per a la qual el professor no va poder deixar feina. Coneixedor de 
la dinàmica del grup, em va semblar que calia donar-los una tasca versemblant, de 
manera que, mentre esmorzava, vaig veure aquesta notícia al diari, la vaig buscar en 
suport digital, vaig idear unes preguntes i la vaig vendre com una “activitat competencial 
de ciències experimentals”. 
He de dir que la jugada em va sortir bé. Si és en aquestes sagetes és per aclamació 
popular perquè diria que és l’activitat més sol·licitada de les que tinc penjades a la xarxa. 
 

Continguts centrals: 
Comprensió lectora 
Expressió escrita 

Esforç metacognitiu  ** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

*** 
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Sageta 14: Els pronoms febles 
 
 

Curs: Internivells 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 
Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació 
formal. 

Descripció del context:  
Aquest document no és pròpiament una activitat sinó un recull d’exercicis sobre pronoms 
febles que utilitzo en les classes de didàctica de la llengua per mostrar com un mateix 
contingut es pot treballar de diverses maneres amb objectius diferents.  
Esquemàticament, les primeres activitats són més automatitzades i les últimes impliquen 
uns nivells de reflexió gramatical més profund. Si el català fos una llengua on la intuïció 
dels parlants a l’hora de pronominalitzar funcionés, els primers exercicis pràcticament 
serien innecessaris, però com que no és així, cal tenir-los presents. 
La transposició didàctica d’un contingut pot donar lloc a materials didàctics ben 
diferenciats. No es tracta d’assenyalar exercicis millors o pitjors sinó de tenir clar, en tot 
moment, el context i els objectius d’aprenentatge. 
 

Continguts centrals: 
Els pronoms febles 
La transposició didàctica 

Esforç metacognitiu  *** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

*** 
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Sageta 15: Reflexió ortogràfica 
 
 

Curs: 1r d’ESO 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 
Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació 
formal. 
Competència 2.(Àmbit personal i social) Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits 
que intervenen en el propi aprenentatge. 

Descripció del context:  
Aquest exemple d’activitat de reflexió ortogràfica és fàcilment replicable en qualsevol 
context perquè simplement es basa en la recopilació d’una sèrie d’errors greus en una 
activitat comunicativa i l’aplicació de la consigna: corregeix i explica perquè ho has escrit 
d’aquesta manera. 
En aquest cas, com en molts altres d’aquestes Sagetes, se li va donar la categoria 
d’examen per activar la motivació extrínseca de l’alumnat (amb un èxit prou remarcable). 
A més a més, es van agrupar els alumnes per parelles heterogènies (en un cistell es va 
posar el nom de la meitat més competent i en un altre de la meitat menys competent; 
l’atzar va decidir les parelles que farien el control). 
Només disposava de bolígraf l’alumne menys competent (a priori). 
 

Continguts centrals: 
Regles ortogràfiques 
Reescriptura 

Esforç metacognitiu  **** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

*** 
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Sageta 16: Portafolis ortogràfic 
 
 

Curs: Internivells 

Competències que contribueix a desenvolupar: 
Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació 
formal. 
Competència 2.(Àmbit personal i social) Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits 
que intervenen en el propi aprenentatge. 

Descripció del context:  
Tal com vaig exposar en la sageta nou, la voluntat d’utilitzar eines de reflexió sobre les 
errades ha estat constant al llarg de la meva carrera i soc conscient que les fan servir un 
gran nombre de professors, espero que amb més èxit que jo mateix. 
El principal problema d’aquesta mena d’instruments és que demanen un gran seguiment 
per part del professorat i una autonomia relativa de l’alumnat, de manera que a mi m’han 
funcionat amb alumnes prou autònoms i prou conscients com per anar-la fent servir de 
manera formativa. 
En alumnat amb més dificultats, no he estat capaç que repercutís en millores notables, 
però insisteixo que pot ser més a causa del meu tarannà dispers que del valor del propi 
procediment. He provat el mateix format en suport digital, però m’imagino que hauré de 
seguir rumiant-hi. 

Continguts centrals: 
Ortografia 
Reescriptura de textos 

Esforç metacognitiu  ***** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

*** 
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Sageta X: Títol 
 
 

Curs:  

Competències que contribueix a desenvolupar: 
 

Descripció del context:  
 
 

Continguts centrals: 
 

Esforç metacognitiu  ***** 
Nivell de satisfacció personal amb la 
sageta 

***** 
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