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Llengua Escrita

Objectius
Ampliar la competència en la producció de textos escrits, de tipologia diferent i d'un grau de
formalitat mitjà/alt.
Reflexionar sobre el procés de producció dels textos escrits, sobre la seva organització textual i
sobre la seva funció pragmàtica.

Temari
•
•
•

Text i context: identificació del propòsit. Processos de producció del text escrit:
planificació, textualització, revisió.
Mecanismes de coherència.
Tipologia textual: text expositiu, text descriptiu, text informatiu, text d'instrucció; text
argumentatiu i text narratiu.

Metodologia
Es treballarà sobre una tipologia variada de textos escrits, que serviran de base per analitzarne l'organització textual i la funció pragmàtica. A partir d'aquests textos model, l'alumne en
produirà d'altres, d'acord amb les etapes fonamentals del procés d'escriptura. L'alumne
treballarà individualment o en grup i durant tot el procés hi haurà una interacció constant amb el
professor.

Avaluació
L'avaluació es farà a partir del treball de l'alumne a classe i dels resultats de dos treballs que
consistiran en la producció de dos textos, un d'expositiu i un altre d'argumentatiu. A més a més,
hi haurà un examen final que consistirà en la producció d'un text argumentatiu. Els alumnes
podran consultar un diccionari de definicions.
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