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1. INTRODUCCIÓ 

Escriptura + òptim procés 
d’esenyament-aprenentatge.  

Vessants lingüístics són les bases dels 
futurs aprenentatges: curriculars, 

pedagògics i personals (Cassany, 1999) 

Procés d’escriptura: 
-Fonament de l’ensenyament.
-Dificultats: internes i externes.
- Metodologies  Aprenentatge 

cooperatiu. 
(Carlino i Santana, 1999).  



2. MARC TEÒRIC  

« procés mental i cultural que implica la 
transformació de la nostra ment »

(Badia et al., 2012. p. 122)

Objecte sociocultural, un sistema de 
representació gràfica que serveix per a 
resoldre els problemes plantejats per la 

societat (Carlino i Santana, 1999).

Repercussió i funcionalitat. 

Aprendre a escriure transforma la ment de 
la persona. 

Manifestació lingüística humana basada en 
un procés reflexiu (Cassany, 1999). 

« Dir el coneixement » Escriptors 
immadurs.  
« Transformar el coneixement » Escriptors 
reflexius o madurs.  (Castelló, 2007).



Procés cognitiu que implica tres processos: 

planificació, textualització i revisió.

Relació constant i intervcanvi bidireccional durant 
l’activitat d’escriptura. 

(Camps, 1994; Manresa, 2011 i Badia et al., 
2012). 

« la producció final s’avalua en funció del treball 
realitzat atenent a les capacitats observades en la 
producció inicial i a les dimensions seleccionades 

per treballar » (Dolz, Gagnon i Ribera, 2013). 



Processos: planificació, 
textualització i revisió  text 

desorganitzat, falta de 
cohesió i  coherència.

Manca de consciència 
fonològica  errades 

ortogràfiques. 

Aspectes notacionals  
traçar lletres i formar 

paraules. 

Confusió entre el llenguatge 
oral i escrit  incapacitat 

d’emprar-los sota les seues 
característiques. 

Zona de Desenvolupament 
Proper, Vygotsky (Ruso, 

2001). 

Suports individualitzats. 

Motivació, actitud i el repte 
que provoque la tasca 

d’escriure. 

Metodologia i les estratègies 
emprades per la figura 

docent. 

Cessió gradual de 
l’autonomia. 

Interpretació dels errors com 
un aspecte natural que forma 

part del procés educatiu. 

DIFICULTATS DE L’APRENENTATGE DE L’ESCRIPTURA 
(Tolchinsky, 2013) 



APRENENTATGE 
COOPERATIU

Perspectiva constructivista de l’aprenentatge. 

Utilització didàctica de grups reduïts en els quals 
l’alumnat treballa conjuntament amb la finalitat de 
maximitzar l’aprenentatge individual i dels altres. 

Participació activa i directa per a promoure 
coneixements integrats, duradors i significatius. 

Figura docent: guia i impulsor dels aprenentatges. 
(García, Traver i Candela, 2001).  

ELEMENTS: GRUPS 
COOPERATIU

1. Interdependència positiva. 
2. Responsabilitat individual i grupal. 

3. Interacció estimuladora. 
4. Pràctiques interpersonals i grupals. 

5. Avaluació grupal.
(Johnson, Johnson i Holubec, 1999) 

Assignació de rols: responsable o coordinador, ajudant 
del responsable o coordinador, portaveu, secretari i 

responsable del material (Puijolàs, 2009). 



BENEFICIS 
APRENENTATGE 

COOPERATIU

Resolució de conflictes cognitius i socials que sorgeixen 
en la interacció. 

Realització de majors esforços per a aconseguir 
l’execusió de la tasca. 

Increment del rendiment, la motivació intrínseca, 
l’autoestima, la retenció de continguts, les relacions 
positives, el raonament i el pensament crític (Slavin i 

Johson, 1999). 

Atendre les necessitats i singularitats educatives.
Potenciar la reflexió metalingüística.

Impulsar la vertadera participació i el creixement 
acadèmic i personal.

Pal·liar les dificultats del procés d’escriptura.  
Aconseguir el desenvolupament lingüístic. 

3. OBJECTIUS 

- Detallar el procés d’escriptura i les 
seues dificultats.

- Desenvolupar com els grups 
cooperatius contribueixen positivament 
a les pràctiques lingüístiques. 



4. MÈTODE

Llistat d’articles 
científics

Estudis 
qualitatius i 
quantitatius.

Castellà, català 
i anglès

2011-2020

ERIC: 211 (11 castellà i 
200 anglès). 

ProQuest: 3.910 
(anglès). 

Escollits: 45 10 

Escriptura, dificultats 
d’aprenentatge, 

educació primària i 
grups cooperatius.  



5. RESULTATS 

Taula 1. Estudis seleccionatsNúmero            Autor i any                                             País                                    Font           
                                                             
    1             Faroog i Asim (2018)                                   Pakistan               ProQuest
    2             Ghaith (2018)                                                Líban                           ProQuest
    3             Gündogmus (2018)                                     Turquia                    ERIC
    4             Lehraus i Marcoux (2018)                           Suïssa                   ProQuest         
              
    5             Mariscal i Núñez (2015)                              España                     ERIC
    6             Sheykali, Afasha i Rezaian (2014)                Iran                   ProQuest
    7             Talib i Cheung (2017)                                 Singapur                   ProQuest
    8             Vega-Vaca i Hederich-Martnez (2015)       Colòmbia                 ProQuest
    9             Vujanovic i Llic-Stosovic (2018)                   Sèrbia                       ERIC
   10            Yate González et al. (2013)                         Colòmbia                             ProQuest

Nota: elaboració pròpia. La taula presenta els diversos articles escollits. Aquests es troben enumerats i diferenciats 
pel que fa a l’autor, l’any i la font.



Aprenentatge cooperatiu Distinció: aprenentatge cooperatiu i 
col·laboratiu

Contingut ZDP, noció vygotskiana



6. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS

Relació fonaments teòrics:
- Procés d’escriptura des d’edats primerenques. 

- El concepte d’escriptura s’ha aprofundit. 
- Tres processos: planificació, textualització i revisió (lligats 

a la metacognició). 
- Ampliació de les dificultats d’escriptura. 

- Solucions per a eliminar les dificultats d’escriptura. 
- ZDP, bastimentada de Bruner. 

- Èxit educatiu i rendiment: aprenentatge cooperatiu. 



-Societat i educació en canvi continu. 

- Unir estrament els vessants del 
treball. 

FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ:

-Detecció precoç i reeducació.

- Ampliar la quantitat d’articles. 

-Estudi fonamentat en la formació 
docent referent a l’aprenentatge 

cooperatiu. 

- Augmentar les investigacions en 
realitat educatives semblants.  

LIMITACIONS DE L’ESTUDI:

-Generalització dels resultats pel 
nombre de la mostra. 

- Temps de la investigació. 

- Interés futures investigacions. 

- Punt de partida de recerques futures. 
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