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Sobre la correcció de textos escrits al batxillerat 

Joan Busquets Gasulla* 
 

Resum 

 en els escrits dels alumnes. Aquesta correcció, anotada i qualificada, tanca gene-
i-

sobre la possibilitat de dur a 

desencadenant de la reflexió lingüística i la millora del text. 

Paraules clau 
anotacions de correcció del professor, reflexió lingüística, reparació de textos, reescriptura 
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escriure és un acte automàtic del qual és exclosa, tanmateix, la reflexió que cal per 
dur a terme les activitats lingüístiques més sistemàtiques. I ho pot arribar a creure 

amb un control metalingüístic conscient mínim o nul. Per a molts alumnes, «fer gra-

a aquests alumnes, escriure en situació escolar és expressar-se espontàniament per 

activitat no sigui conscient (Karmiloff-Smith, 1994; Camps, 2000)1. 

En la producció de textos escrits hi ha zones obscures, i una 

i-
palment a dir el pensament (explica com ha realitzat un treball de lectura referit a 
Tormento, de Galdós) i que desatén el funcionament lingüístic. En conseqüència, la 
disfunció lingüística acaba repercutint en la construcció del sentit. Fixem-nos, per 

                                                        
(*)  -SEP Escola del Treball, de Barcelona. Membre del Grup 

de Rece ò-
nica: jbusquets@correu.escoladeltreball.org 

(1)  
text escolar, en el sentit que si es planifica bé, es textualitza bé perquè es pot revisar bé. Al contrari, és una 

a-
ment i la gramàtica necessària perquè el text que elabora sigui un text lingüísticament ben format. 
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exemple, en una construcció com «...perquè amb aquest treball del llibre de Tormen-
to és per ficar- a-
ment malformada en la versió final: «...perquè amb aquest treball del llibre Tormento, 
està escrit per ficar-se en la història...»2. 

Figura 1. Text 1.1 (text inicial) 

 
 

llibre de Tormento és per ficar-se en la història i posar-te en# 
el lloc de la protagonista, realment el llibre és molt més inte-# 

 
imaginar-te el que pot estar sentint la protagonista en cada mo-# 
ment, el que realment pot pensar, en resum et pots montar la teva# 
propia pel·lícula i treure conclusions que el llibre no et don.¶ 

 [#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

 
Figura 2. Text 1.2 (text reescrit) 

 
llegint un llibre, perquè amb aquest treball del llibre Tormento, està escrit# 
per ficar-se en la història i posar-te en el lloc de la protagonista, real-# 
ment el llibre és molt més interessant si et fiques a dins de la història,# 
perquè tu pots imaginar-te el que pot estar sentint la protagonista en 
cada# 
moment, el que realment pot pensar, en resum, et pots montar la teva# 
pròpia pel·lícula i treure algunes conclusions que el llibre no et dona.¶ 

 [#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

Una de les s-
trueix en el medi social: un escriptor capaç de produir un tipus de text que té com a 

s-
cursivament 
sentiments, informa sobre esdeveniments socials o de la seva vida, narra històries, 

professor i es regeix per determinades regles: és una tasca individual i, de vegades, 
-se amb les instruccions que estableix el professor; està sot-

mès a una exigència normativa; el destinatari sol ser un membre del medi escolar, 
sovint el professor mateix; és avaluat, de manera diferent fins i tot, segons quina 
sigui la disciplina de referència, etc. 

-se dels di-
os escolars 

                                                        
(2) 

del corpus amb què hem treballat a la nostra tesi doctoral (Busquets, 2005). El corpus es va obtenir en 

un de 15 alumnes dels batxillerats científic i tecnològic, i una professora; un de 24 alumnes dels batxille-
 ciències socials, tecnològic i ciències de la salut, i una professora; i un de 24 alumnes 

n-
tre els 16 i 17 anys. Es va demanar a cada alumne que escrivís en català un text sobre un tema. El text de 

r o dels 
seus companys. Les tasques de producció del text i les de reparació i reescriptura corresponents es van 
realitzar en sessions de classe diferents. Immediatament després de la sessió de reparació i reescriptura, 
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s-
tica i cultural del sistema educatiu (Bautier i Rochex, 1998; Cots i Nussbaum, 2002). 

Els textos escrits dels alumnes i les correccions dels professors 

rutina acadèmica ben interioritzada pels alumnes. Força alumnes generen les prime-
res versions dels textos escrits, 
interior, gairebé una representació gràfica del discurs oral3. Amb tot, els nivells 

ben elaborats fins a textos bastant o molt desorganitzats. 

Els textos 2 i 3 (figures 3 i 4) ens acosten a la diversitat dels productes escrits al 

textos originals de dos alumnes de batxil c-

lectura. Aparentment, tots dos alumnes han generat els seus textos de manera sem-
 i han dit de manera rutinària el seu pen-

estat ben diferents; i en conseqüència, els textos també ho són. El primer és un text 
amb un ús adequat dels recursos pragmàtics en la presentació del tema i una pro-

presentació arbitrària del tema i la manca de correlac
dels signes de puntuació. 

Figura 3. Text 2 (text inicial) 

La última pràctica de laboratori que he realitzat és# 
 

de química. La pràctica consistia en comprovar la llei# 
de Boyle al laboratori de química.¶ 
Primer, vam preparar el material. Aquest consistia en# 
una boreta de gasos, mercuri i un baròmetre.¶ 
Un cop vam tenir el material ben net i preparat per# 
dur a terme la pràctica, vam començar:¶ 

 [#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

 

                                                        
(3) 

de les PAU. Durant una hora i mitja, els alumnes han de resoldre qüestions de comprensió i reflexió lin-
güística amb r

r-
guen a les PAU, potser caldria determinar de quina manera i en quin grau les característiques contextu-
als de la redacció de les PAU condicionen el caràcter mecànic i poc reflexiu de força pràctiques 
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Figura 4. Text 3 (text inicial) 

 
el treball de Josafat un llibre de Prudenci Bertrana del# 
1906.¶ 
Previament vaig fer la lectura profundament, i buscant# 
les paraules que no entenc al diccionari, després vaig# 
fer una llista de totes les coses importants com# 
com es diu els protagonistes, on està ambientada, lloc# 

 

 [#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

 

la correcció dels textos 
dels alumnes per part del professor dóna habitualment cloenda al procés de produc-

del professor. Malgrat la difusió i la importància de les teories predominants sobre la 
revisió i reparació de textos escrits, desenvolupades pels investigadors i, general-
ment, ben conegudes pels professors, la correcció de textos escrits al batxillerat és 
duta a terme majoritàriament per mitjà de les anotacions que els professors fan en 
els escrits dels seus alumnes. 

hi ha dubte que plantegen 

-se la distància entre el text que ha elaborat i el que, estilís-
ticament o normativament, el professor concep com a acceptable. La mesura 

punts) o pseudoqualitativa (del tipus «superat», «no superat», «molt bé», «malament», 
etc.), posa fi a la tasca4.  Un text com és ara el 4 (figura 5), amb anotacions del profes-
sor, és força habitual a les nostres aules de batxillerat. 

                                                        
(4) criptura reflexi-

va estan força limitades per la complexitat del currículum, és a dir, per la gestió del temps escolar: un 
programa extens i sovint inabastable que cal desenvolupar i un control extern al final del cicle, les PAU, 
que condiciona les activita
i alumne i entre alumne i alumne, necessària per dur a terme un treball rigorós i eficaç sobre 
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Figura 5. Text 4 (text inicial) 

[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf; ©: final de text] 

yament i aprenentatge de 

alumnes. Però també és important saber com aquest mateix professor transmet a 
 ortogràfiques, inter-

ferències lèxiques, etc.), els dèficits (tries lèxiques inadequades, estructures textuals 
incompletes, etc.) i les malformacions (construccions sintàcticament inacceptables, 
manca de cohesió textual, fragments del text semànticament ambigus o incompren-
sibles, etc.)5. 

                                                        
(5)  is i les marques. Els comentaris són enunci-

ats verbals: abreviacions, frases nominals, frases incompletes o de sentit complet. Les marques són sig-
nes no verbals (O, ?, , , V, , , X...). En els casos que el professor opera sobre el text i ell mateix hi 
r

a sola grafia. La variació lliure és tot allò que 
a-
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La correcció del professor: una eina per a la reescriptura 

rinci-
que prengui consciència que 

u-
par la seva capacitat per tornar al text inicial i reflexionar sobre el que ha escrit; és a 
dir, manejar tot el que ha après i triar els elements lingüístics i culturals que li calen 

sament i a 
la bona formació lingüística. En aquest sentit, millorar un text és fer-lo més dens, és a 
dir, espesseir-

oneixements 

raó, si més no, de la lògica de la competència que li atorguen la societat i l'escola. En 
 el procés de densificació 

de la versió inicial que ha dut a terme un alumne de batxillerat a partir de les anota-

alhora, ha parat atenció a la puntuació, tot i que la correcció de la professora no 

cercar-lo en una representació no espontània de la reescriptura que han fomentat la 
correcció i, sobretot, la interacció amb la professora6. 

 

Figura 6. Text 5.1 (text inicial) 

[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

                                                        
(6) 

redacció he fet algun canvi. El primer ha estat augmentar el primer paràgraf, per explicar millor la pràc-
tica i per presentar-lo millor. [...] En les que he demanat ajut han sigut les anotacions que es referien als 
signes de puntuació. [...] Quan li he preguntat ella [la professora
podia arreglar, com per exemple possar algun punt o canviar les comes per punt i comes.» [NOTA: Es 
mantenen les incorreccions gramaticals originals dels alumnes]. 
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Figura 7. Text 5.2 (text reescrit) 

[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

 

Pel que sabem, la correcció anotada del professor no solament orienta la relació 
i-
s-

criu el paràgraf introductori (de fet, el 

el paràgraf, probablement perquè la correcció de la professora no ha tingut en 
natura de català» com una aposició 

de «Tristany i Isolda», el text reescrit arrossega la incoherència semàntica del text 
inicial. 

Figura 8. Text 6.1 (text inicial) 

[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

 

Figura 9. Text 6.2 (text reescrit) 

[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

Quan un alumne repara i reescriu pel seu compte un text corregit es guia per intuï-
cions i pels diferents sabers (enciclopèdics, tipologicotextuals, gramaticals, etc.) que és 
capaç 

-los a la 
tasca de reparar i reescriure. Per falta de densitat informativa, algunes anotacions són 
per

 incor-
reccions normatives, sovint les més formals i de caràcter local, preferentment les orto-
gràfiques (Halté, 1984; Cassany, 1993; Marquillo-Larruy, 1994; Fabre i Cappeau, 1996; 
Masseron, 2001). 
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Ara bé, si la correcció del professor pren una orientació contrària i se situa en el 
r-
c-

7. En un procés 
ruir mitjançant el 

llenguatge organitzacions textuals cada cop més precises i capaç de fer més com-
plex, per mitjà de la reescriptura, el seu pensament (Tolchinsky i Simó, 2001). 

 de-
terminats sabers conceptuals i procedimentals, pot representar-se la distància entre el 
seu escrit i el que, implícitament, li proposa el professor, i intentar salvar aquesta dis-

mplaça, afe-
geix, suprimeix o desplaça mots, fragments oracionals, oracions o fragments més ex-

corregit (interès per la tasca, temps escolar necessari per dur-la a terme i actitud coope-
-hi 
a-

ment nou a través de la reescriptura (Bucheton, 2000; Fabre-Cols, 2002). 

el retorn al text, opera en la reparació i la reescriptura i esdevé una mediació que fa 
possible que un text sigui millorat; no pas necessàriament millorat: el que interessa 
és la intencionalitat -lo. Vista 

possibilitats expressi-
ves. Per dir-ho amb Garcia-Debanc (1996), és preferible preguntar-se quina interven-
ció exterior als alumnes fa possible que un escrit sigui modificat i quin pes tenen en 
els alumnes la reparació i la reescriptura en la formació de la seva competència com 
a escriptors, més que no pas donar per suposat que un escrit ha de ser millorat. 

                                                        
(7) La hipòtesi que postulem en aquest article té el seu origen en la nostra tesi doctoral (Busquets, 2005). 

Aquestes són algunes de les conclusions de la tesi:  i) 
ii) És 

difícil per al professor establir marques de correcció que remetin de forma més o menys precisa a les in-

 iii) Els comentaris de cor-
a-

ració. iv) La interacció entre professor i alumne és fonamental perquè redueix el dèficit de comunicació i 
prenentatge. Amb tot, la possibilitat de la interacció, en una situació natu-

 v) 
professors orientar els alumnes per mitjà de les anotacions de correcció cap a les operacions de repara-
ció i reescriptura més complexes (afegiments, supressions i desplaçaments). vi) La tendència dels pro-
fessors a focalitzar la correcció en el punt de vista morfosintàctic i en els nivells locals del mot i la frase 

 vii) La correcció del professor 
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Les anotacions de correcció com a textos procedimentals 

p-
tor executi hi adquireixi un determinat procediment: funciona, per tant, com un 
procés bipolar en què la informació pot ser presentada sota la forma verbal, icònica o 

c-
s-

ta representació no es pot executar directament. Per donar lloc a la producció 
essita una altra informació. En un text procedimental, 

recuperar, alhora, els sabers conceptuals necessaris per poder executar el procedi-
ia de coincidència espaciotemporal limita consi-

no és sinònim de situació, sinó que correspon a un context mental (Adam, 2001; 
Heurley, 2001). 

Com hem dit més amunt, la correcció anotada del professor també pot fer possi-

lumne intenta posar en funcionament meca-
nismes de pensament analògic per reparar-lo i reescriure l (Hinckel, 1991). En aquest 

e-
 executar aquesta representació. Els 

terme el lector sobre un objecte del món. Pel fet de considerar les anotacions com 
partir del text corregit i anotat pel 

professor poden ser concebudes com un procés multidimensional de transformació 
 

-
dóna per acabat i sobre el qual actua el professor, anotant-lo i promo-

-lo i reescriure l. La condició 

un text lingüísticament ben format i que mantingui un nucli temàtic que permeti 
 (Bucheton, 2000; Martinot, 2000). El text 7.1 

(figura 10) mostra una estratègia de correcció que, a més de parar atenció als aspec-
tes ortogràfics, té com a ob i-
xements enciclopèdics necessaris perquè el text sigui conceptualment acceptable. 

ent insuficient, amb construccions ingènues, imprecises o 
clarament errònies. 
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Figura 10. Text 7.1 (text inicial) 

 
[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf; ©: final de text] 

La professora opera sobre el text i hi fa unes quantes anotacions de correcció, 

 El comentari de la 
professo

diverses operacions de reescriptura: dos reemplaçaments, cinc afegiments, quatre 
supressions i dos desplaçaments. Tot i que en la versió final (figura 11) hi ha encara 
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8. 

Figura 11. Text 7.2 (text reescrit) 

 
[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf; ©: final de text] 

Anotació de correcció i rellevància 

Per dir-ho amb Tolchinski i Simó (2001), el requisit perquè uns signes siguin trans-
missors i productors de coneixement és que hi hagi acord entre professor i alumne 
per llegir-los com si tinguessin una correspondència fixa amb algun coneixement 

prensió ràpida i correcta (Sperber i 

                                                        
(8) En el proto

perquè degut a les anotacions de la professora hem vaig descuidar la introducció, Dante i Petrarca, és a 
dir, solament vaig fer la poesia trobadoresca. De manera que he reelaborat una redacció més completa 
i coherent. He comprès totes les anotacions de la professora per mi mateix. Gairebé totes les anotacions 
són faltes ortogràfiques i al final de la redacció hi ha unes anotacions que expliquen la meva falta 

ació en la redacció.» 
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c-
ció per on cal buscar la solució. En aquest sentit, Chevallard (1992) apunta que una 
anotació del professor no ha de censurar les errades, sinó produir respostes correc-

 

Tot i 
regulen les activitats de correcció estan sotmesos a força condicionants: plurirefe-
rencialitat de les anotacions; representació insuficient de determinats conceptes 
gramaticals; 
usos normatius de la llengua i el que no ho és; 
tasca, etc. Per això, algunes anotacions de correcció aporten poc coneixement a 

o-

aporti cap coneixement immediat, una anotació de correcció capaç de cridar-li 
n-

cia, al treball cooperatiu amb el professor o amb un altre alumne. 

Tanmateix, el professor pot pensar que el text anotat determina amb precisió ca-
da malformació i remet inequívocament al procediment per reparar-la. En un cas així, 
la correcció del professor únicament censura les errades i pot arribar a obstruir el 
procés de millora del text: com que, a parer del professor, el grau de rellevància de 

i-
llerat, de resoldre el problema pel seu compte. És un fet, però, que alguns o força 

9. 

Pel que sabem, la majoria de marques dels professors corresponen a una 
ENC), subratlla (SUBR), ratlla (RAT) o relaciona 

(REL). A les figures 12 i 13, hi recollim la tipologia de marques que utilitza un profes-
sor en la correcció de 48 escrits dels seus alumnes (Busquets, 2005). Podem compro-
var com una mateixa marca remet, alhora, al nivell semàntic, al morfosintàctic i als 
aspectes materials (ortografia, ortotipografia i puntuació). A més, els tipus de marca 
ben gestionats pels alumnes coincideixen sovint amb els tipus de marques que els 
alumnes no han estat capaços de gestionar pel seu compte. Això fa pensar que cada 
text anotat pel professor és un objecte únic, i com a tal objecte únic hauria de ser 
tractat en les activitats de reparació i reescriptura. 

                                                        
(9) 

a-
des són recurrents i tornen a aparèixer en altres escrits? Aquesta concepció ideal de la correcció per 

anotacions és màxima i no cal, per tant, un treball de reparació coope

lingüístics. 
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Figura 12. Formes de les marques ben gestionades pels alumnes 

 Nivell  
semàntic 

Nivell  
morfosintàctic 

Aspectes 
materials 

ENC 
Rodona 

Rectangle 
Semicercle 

Rodona 
Rectangle 
Cassoleta 

Rodona 
Rectangle 

SUBR 

Línia recta horitzontal 
Línies paral·leles horitzontals 

Línia recta horitzontal 
Línies paral·leles horitzontals 

Línia inclinada 
Arc de circumferència 

 

RAT 

Guixades 
Línia ondulada vertical 

Línia ondulada horitzontal 
Triple línia horitzontal 

Aspa 
Línia inclinada 

Guixades 
Triple línia horitzontal 

Guixades 

REL 

Fletxa 
Línia inclinada 

Cassoleta 
Arc de circumferència 

Fletxa 
Línia inclinada 

Arc de circumferència 
Angle 

 

 
Figura 13. Formes de les marques de gestió difícil per als alumnes 

 Nivell  
semàntic 

Nivell  
morfosintàctic 

Aspectes 
materials 

ENC 
Rectangle Rodona 

Rectangle 
Cassoleta 

Rectangle 

SUBR 
Línia recta horitzontal 

Línies paral·leles horitzontals 
Línia recta horitzontal 

Línies paral·leles horitzontals 
Arc de circumferència 

 

RAT Línia ondulada vertical Guixades  

REL 
 Línia inclinada 

Fletxa 
 

Un marc de coneixements compartits 

Al 
generals però, en canvi, no solen compartir un marc de referència idèntic. Per això, 
en 

m-
conjunt 

r-
els mecanismes interns que regulen els textos solen ser 

aticals i 
n-

tari breu10. 

                                                        
(10) Un ensenyament i aprenentatge de la gramàtica al batxillerat que parés més atenció als aspectes 

textuals p a-
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Davant de la problemàtica de portar a terme una correcció que pari atenció als 
aspectes contextuals i textuals, la correcció del professor sol inclinar-se cap als as-

dels continguts de la morfosintaxi oracional en els estudis de batxillerat té com a 
conseqüència que les anotacions de correcció referides a aquest nivell siguin perce-

11. Amb 
tot, creiem que la importància que atorguen força professors als aspectes locals del 

n 
 Si bé en la correcció del professor hi 

ha sobrecàrrega analítica i informativa en el moment de fer explícita la malformació 
 que fa 

 

En aquest sentit, són il·lustratius els textos 8.1 i 8.2 (figures 14 i 15), que formen 

com ha 
i-

tat, centrada a reparar les errades ortogràfiques i lèxiques que la professora ha asse-
nyalat en la primera versió, tot copiant la part del text que es dóna per ben formada. 

hauria pogut afavorir la reescriptura. Un procés comunicatiu, val a dir-ho, que la profes-
sora tampoc no ha impulsat12. 

Figura 14. Text 8.1 (text inicial) 

[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

                                                                                                                              

és un reflex del pes que té en el batxillerat la morfosintaxi oracional. 
(11) Contràriament al que sembla, força aspectes oracionals són de gestió difícil per als alumnes de batxille-

rat. Algunes malformacions sintàctiques oracionals són tan complexes que el professor formula la de-
? a-

 
(12)  sobretot les faltes 

que estaven malament, doncs algunes eren fallos tontos. També he cambiat algunes estructures que 
no crec que estaben correctes o no quedaben bé amb el contingut del text. Encara que no han sigut 

s considero 
correctes. [...] He tret una expressió, que crec no quedava bé. Canvi ortogràfic que he comprès jo matei-
xa. [...] No he demanat massa ajuda doncs quan els he vist he caigut per mi mateixa de que eren fallos 
tontos, i crec que els he corregit correctament». 
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Figura 15. Text 8.2 (text reescrit) 

 
[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

e-

valor de fer emergir el coneixement necessari per avaluar i gestionar les pràctiques 
de correcció, reparació i reescriptura de textos. Un coneixement, a parer nostre, que 

amb relació al text inicial, per exemple, posa de manifest una reescriptura centrada 

correcció de la professora. 

Reparacions correctes 
 data de lliurament en lloc de . 

 abans del lliurament en lloc de . 

 itols determinats en lloc de de uns capítuls determinats. 

 comentari en lloc de Comentari  

  en lloc de una situació lumna ha acceptat la reparació proposada per 
la professora. 

 situació en un mapa de tots els llocs en lloc de situar en un mapa tots els llocs p-
tat les reparacions proposades per la professora. 

 havien de sortir en lloc de tenien que sortir. 

 traduïdes en lloc de traduides.   

 i per últim en lloc de i com no. 

Reparacions incorrectes 
 capitols en lloc de capítuls u per 

una o; però és probable que sobreinterpreti la marca com a referida al mot sencer i, aleshores, 
 

 afegiment inadequat de punts suspensius al final del paràgraf que, prèviament, ha tancat amb 
i per últim. El comentari marginal de la professora, No acabes la frase..., es 

refereix a la frase incompleta Quan el vaig acabar... La professora assenyala la relació entre la 
quan a-

ciona els punts suspensius del final del comentari amb la marca que delimita tot el paràgraf i 
interpreta, probablement, que ha de tancar el paràgraf amb punts suspensius, donat que en la 

tat informativa alt. 

 començar a llegir-lo en lloc de vaig començar a llegir-lo. Una errada de còpia que convé tenir en 
tivitat com és ara la tasca de 

«passar a net un text», amb exclusió de la reflexió lingüística. 
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No-  
 volguessim en lloc de volguessim

volguessim. 

Variacions lliures 
 català actual en lloc de català modern. 

La normativa 

Tant el marc de referència normatiu com la relació dels alumnes amb aquest marc 
formen part de la sociohistòria escolar. En determinats àmbits no escolars, el conei-
xement i el maneig correcte de la normativa atorguen al parlant un prestigi que es 
fonamenta en el prestigi social de la normativa. Generalment, la institució escolar fa 
seu aquest esquema social i posa en marxa un ensenyament en què la lògica norma-

-ho la repre-
s-

seves produccions escrites i la normativa seguirà sent per a ell una construcció lin-
güísticament acabada (Berrendonner, 1988; Núñez Ladevéze, 1993). És el cas, per 

quartos diners. Fins fa poc, una incorrecció 
lèxica i, per tant, penalitzada en algunes activitats de correcció escolar. La incorpora-
ció de quartos tima edició del Diccionari de la llengua catalana

 

textos és el refús de la incorrecció normativa. Aquest refús es posa de manifest en 
s-

de correcció que se centra gairebé de forma exclusiva en la detecció de les faltes 
ortogràfiques. 

La correcció normativa és, per descomptat, un component fonamental de les ac-

de prendre-la necessàriament en consideració. Però la deformació de la normativitat 
s-
u-

tible i falsable. La llengua és un sistema heterogeni i variable: hi ha aspectes dels 
principis normatius que haurien de ser negociats entre professor i alumne cada cop 

i David, 1992; Marquillo- 
Larruy, 1994; Kerbrat-Orecchioni, 1998). Això significa que una didàctica de 

e-
gles de la normativa, tot incorporant la reflexió i la presa de decisions sobre aquests 

entre acceptabilitat i no-acceptabilitat de determinades interferències del castellà en 
. Vegem, per exemple, el text 9.1 (figura 
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exposa els seus coneixements sobre la poesia dels trobadors. La correcció de la pro-
fessora se centra en els usos normatius, i encara parcialment. 

Figura 16. Text 9.1 (text inicial) 

 
[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

una correcció que, a més de parar atenció al funcionament lingüístic, detectés les 

professora només hi assenyali tres incorreccions normatives i que no faci cap refe-
rència a les informacions errònies. La conseqüència evident és 

dóna per bons els continguts de la versió original: a) «normalment feient la poesia»; 
b) «aquesta llengua era un dialecte»; i c) «un dialecte que únicament servia per a fer 
poesia trobadoresca»13. 

Tot i que la correcció de la professora és de molt baixa densitat, convé remarcar 

vegeu, més avall, la nota 15), la millora de 

interacció més intensa entre alumne i professora, la reparació de continguts hauria 
 

Figura 17. Text 9.2 (text reescrit)14 

 
[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

                                                        
(13) 

havien de canviar, i a demés perquè al veure la correcció he entès que 
estava malament.» 

(14) : 
 un reemplaçament: Normalment en lloc de normalment. 
 un reemplaçament: poesia en lloc de poesía. 
 una supressió: unicament en lloc de únicament. 
 una operació amb dos reemplaçaments, és feien en lloc de feient i amb la en lloc de en, i una supres-

sió, poesía
com ara les poesies es feien, que donaria a la fr  

 un reemplaçament: i els en lloc de uns dels. 
 una operació amb un reemplaçament, trobadors en lloc de autors

trobadors principals en lloc de principals autors. 
 una supressió: de la poesía trobadoresca. 



Jo
an

 B
u

sq
ue

ts
 G

as
u

lla
 

 

160  143-166 © 2008 Universitat de Barcelona 

Per concloure 

En les tesis no -la i modi-
ficant-

o-
bablement no é Halté, 1984; Clark & 
Chouinard, 2000; David, 1996; Bédard, 1998; Martinot, 2000). El text que escriu 

que genera pot aj
realitzat i el text ideal. Afrontar-la i reduir-la: en això consisteix, precisament, 

s-
ordre a un text que l l-

e-
ma es renova, canvia, crea ordre i segueix funcionant (Halliday, 1997). 

És probable que els professors practiquin la correcció anotada, sense teoritzar-ne 

alumnes identifiquen fàcilment com un dels components més rellevants de les acti-
ura al batxillerat. Encara que algunes 

pràctiques siguin qüestionables i, científicament, poc coherents, aporten seguretat 
lingüística, tant als professors com als alumnes; i la seguretat lingüística és essencial 

rrecció anotada del professor forma part 
i-

sa i poc fonamentada teòricament. La intuïció del professor és a la base de moltes 
estratègies educatives, donat que una part de la 
la seva experiència personal, primer com a alumne i després com a professor. En 

i-
ca i metodològica que la teoria didàctica sembla que hauria de tenir en compte 
(Schneuwly, 2002). 

No tractem de justificar la correcció anotada del profesor com la intervenció més 

de manifest que la correcció anotada del professor existeix i que qualsevol intent 

textos 10.1, 10.2 i 10.3 (figures 18, 19 i 20) formen part, respectivament, de la versió 

ó 
han estat corregides pel professor. Tot i que la versió final no millora gaire la versió 

s-
encadena la reflexió sobre la seva formació com a escriptora escolar15. 

                                                        
(15) 

protocol de verbalitzac i-

demanat si us plau. Que vigili les faltes, afegeix-ho moltes comes afegint idees que es poden tallar. [...] 
i-

gues parlant la expressió no es gaira bona. Haig de vigilar les faltes i les repeticions. No he tingut que 
preguntar. [...] Els canvis que jo he realitzat en la meva redacció han sigut seguint el criteri del professor. 
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Figura 18. Text 10.1 (text inicial) 

[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

 

Figura 19. Text 10.2 (text reescrit: 2a versió) 

[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

                                                                                                                              
i no quedaven bé. El meu problema és que escric com si estigués parlant i hi han algunes coses que no 
queden bé escrites, és un costum que tinc i que crec que el professor vol que canviï.» 



Jo
an

 B
u

sq
ue

ts
 G

as
u

lla
 

 

162  143-166 © 2008 Universitat de Barcelona 

Figura 20. Text 10.3 (text reescrit: versió final) 

[#: final de ratlla; ¶: final de paràgraf ] 

s-

és una construcció teòrica que no existeix en la realitat escolar. Els processos de 

relació entre cada professor i cada alumne 
escolar esdevingui només una construcció ideal de la teoria didàctica, sembla que 

aboració de coneixement didàctic que 
a-

 

 . 

  

 
escrit de la llengua sigui possible, atès que el temps de la recerca no és el mateix 

 

 La reparació i la reescriptura del text com una necessitat intel·lectual i afectiva de 
 

 
companys, sigui capaç de fer emergir de les anotacions de correcció la 

necessaris per representar- , i repensar, reparar i reescriure el 
text. 

 oral o escrita, del procés de densificació que ha dut a 
 

És necessari reconèixer una realitat empírica: els professors corregeixen els es-
ons. 

de la teoria, sinó que intenta problematitzar-
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l pro-
s-

tància, de vegades, és insalvable. Sembla que la didàctica hauria de tenir com a ob-
jectiu prioritari salvar aquesta distància o, com a mínim, escurçar-la en el treball diari 
de classe (Boré, 2000). 

sobre tres eixos bàsics: escurçar la distància en
professor; centrar-se en la relació entre professor i alumne, i integrar la correcció ano-

o-
tada del professor com un dispositiu que inicia el procés de reescriptura del text, i no 
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Sobre la corrección de textos escritos en el bachillerato 

Resumen: En una situación normal de clase, la corrección del profesor a menudo se manifiesta 
mediante anotaciones diversas en los escritos de los alumnos. Esta corrección, anotada y cuali-
ficada, cierra generalmente el proceso de escritura. En este artículo, se plantea la necesidad de 
conocer las actividades reales de corrección de textos escritos en bachillerato y se reflexiona 
sobre la posibilidad de llevar a cabo un proceso de reparación y reescritura que tome el escrito 
desarrollado por el profesor como desencadenante hacia la reflexión lingüística y la mejora del 
texto. 

Palabras clave: anotaciones de corrección del profesor, reflexión lingüística, reparación de 
textos, reescritura 

 
 
Sur la correction de textes écrits dans les dernières années du secondaire 

Résumé : Dans une situation normale de classe, la correction du professeur se manifeste sou-
vent par des annotations diverses dans les écrits des élèves. Cette correction, annotée et quali-

connaître les activités réelles de correction des textes écrits dans les dernières années du se-
conda

 

Mots clés : annotations de correction du professeur, réflexion linguistique, réparation de textes, 
réécriture 

 
 
On Correcting Compositions at pre-University Levels 

Abstract: In the usual classroom situation, the teacher generally provides correction in the form 
of various annotations to student compositions. Annotation and marking then typically con-
clude the process of writing. This article considers the need to understand the actual activities 
involved in correcting compositions in at pre-university levels and it raises the possibility of a 

reflection on language use and more polished final texts. 

Key words: annotations from teacher correction, reflection, repairing texts, rewriting 

 


