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La intervenció educativa en 
escriptura: un art o una tecnica! 

'escola, en general, se- 
gueix treballant la 
llengua escrita des 
d'un enfocament basi- 

cament gramatical: s'explica un ítem 
gramatical (el nom, l'adjectiu, el 
verb, els pronoms febles, la concor- 
danqa.. .); s'exeinplifica l'ítem en di- 
ferents contextos en el marc de frases 
més o menys complexes. Després, 
l'alumnat comenqa una llarga se- 
qüencia d'activitats, normalment 
programades del més facil al més di- 
fícil, del més simple al més complex. 
Finalment, la correcció enilesteix el 
procés. Només cal generalitzar el su- 
posat aprenentatge a la diversitat de 
situacions comunicatives que ens 
presenta una societat cada dia més 
alfabetitzada. Pero aquest procés de 
generalització quasi mai no s'ensen- 
ya. Si bé és cert que s'han introduit 
algunes practiques innovadores (el 
treball de la tipologia textual, algu- 
nes practiques comunicatives, qual- 
que intent de comunicació real...), 
també ho és que la majoria del pro- 
fessorat no abandona les tradicionals 
lliqons d'ortografia i de gramatica, 
tot i sabent que aquestes no resolen 
l'etern problema de les faltes ni esti- 
mulen la motivació vers l'escrit. 

Les llicons de gramatica i d'orto- 
grafia són com un tic professional. 
Sempre ens envolta un cert senti- 
ment de culpabilitat. Sembla com si 
el professor de llengua que no expli- 
ca, lliqó rere lliqó, els continguts gra- 
matical~ cometés algun tipus de 
«pecat» lingüístic, tot i que l'alumnat 
vagi repetint sistematicament les 
mateixes errades, al marge dels con- 

tinus esforqos dels professionals que 
repeteixen la mateixa explicació i els 
mateixos exemples. Algú s'ha dema- 
nat quantes vegades ha «escoltat» l'a- 
lumnat d'una determinada classe les 
regles d'accentuació al llarg de la 
primaria i de la secundaria obligato- 
ria? Algú ha comptabilitzat les vega- 
des que el professorat ha corregit 
errades basiques d'accentuació i l'a- 
lumnat ha seguit repetint els matei- 
xos errors com si les explicacions i les 
contínues «incursions» en tinta ver- 
mella sobre els textos no produissin 
cap tipus d'aprenentatge? Com és 
~oss ib le  invertir tant esforc corre- 
gint, comprovant, dia rere dia, els li- 
mitats efectes sobre l'aprenentatge? 

Estava convencut que l'allau d'in- 
vestigacions, petites recerques i in- 
novacions sobre el procés d'ensenya- 
ment-aprenentatge de la llengua 
escrita hauria provocat un canvi 
d'habits i una profunda renovació 
inetodologica. Així mateix pensava 
que les intervencions de prestigiosos 
lingüistes que recomanen que és gai- 
rebé impossible ensenyar gramatica 
abans dels catorze anys liaurien pro- 
vocat replantejaments profunds en 
els llibres de text i en les practiques 
habituals a les escoles. 

Després de recórrer molts centres 
escolars i escoltar els relats sobre les 
practiques habituals a les classes de 
llengua, he pogut comprovar que la 
incidencia, sobre la practica, dels es- 
mentats estudis i l'opinió de desta- 
cats especialistes és migrada, gairebé 
inexistent. 

Doncs bé, fa uns tres anys un petit 
grup de professors ens vkrem proposar 

iniciar una profunda renovació de l'en- 
senyament de la llengua escrita amb la 
intenció de superar les dificultats i (d'a- 
vorriment~ que ens produia l'enfoca- 
ment gramatical. Varem comenqar 
anant un poc a les palpentes; prova- 
vem, refeiem, experimentavem.. . 

La intervenció educativa 

Després d'ordenar les dades i ana- 
litzar molts textos produits en situa- 
cions molt diverses, virem arribar a 
un concepte clau: la intervenció edu- 
cativa. D e  fet, aixo és una petita part 
d'un ampli treball de recerca que in- 
clou una multitud d'aspectes referits 
a l'ensenyament-aprenentatge de la 
llengua escrita. E n  aquest article tan 
sols exposarem les línies basiques del 
concepte (cintervenció)). 

Quan parlam d'intervenció ens re- 
ferim a qualsevol actuació del profes- 
sor, d'un alumne en particular o d'un 
grup d'alumnes, que permeti una mi- 
llora significativa del text escrit. La 
dita intervenció ha de ser, basica- 
ment, reflexiva: ha de recórrer al rao- 
nament per solucionar l'ampli ventall 
de problemes que planteja l'escriptura 
d'un text. La intervenció no resoldra 
tots els possibles ((errorsn d'un escrit. 
La intervenció s'ajustara, en el cas del 
professorat, a les necessitats que l'a- 
lumne o grup d'alumnes escrivents si- 
guin capaqos ((d'intuir)), amb una re- 
visió previa o relectura d'un text o 
d'una part d'aquest. Partir del que 
anomenam «intuicions» dels alumnes 
implica situar-se en la zona de desen- 
volupament proper, descrita per Vi- 



gosky Implica detectar, analitzar i in- 
terpretar el punt on es produeix un 
dubte, un petit comentari, una petita 
reflexió que ens permeti actuar, mit- 
janqant preguntes, per millorar el text. 
Qualsevol aspecte del text (gramatica, 
aspectes de coherencia, cohesió i ade- 
quació, estilística, p resen tad . .  .) pot 
ser objecte de comentari i de millora. 

Que  implica tot aixo? 
1. E n  primer lloc implica treballar 

el text escrit com a unitat mínima de 
significació, en situacions reals de 
comunicació. La classe comparteix 
un projecte comú: una recerca, una 
resposta a una pregunta difícil, la re- 
solució d'un problema obert, la in- 
vestigació sobre un tema d'interes 
proposat pels alumnes, l'escriptura 
d'un llibre, etc. Aixo crea una situnció 
de conzunicació concreta, que s'ha de 
resoldre utilitzant un tipus de text de- 
terminat: adrecat a uns destinataris, 
en el marc d'un context, amb una in- 
tenció i uns continguts previament 
treballats i tractats adequadament. 
E l  treball cooperatiu és una eina fo- 
namental en aquest plantejament. 

2. La intervenció s'ha de centrar, 
basicament, en les qüestions i els 
dubtes que planteja un text concret 
als autors mateixos. Quan els alum- 
nes rellegeixen el text o el fragment 
escrit (sols o en companyia del pro- 
fessor) poden replantejar-se multi- 
tud d'aspectes. Normalment, els 
alumnes mateixos fan algun comen- 
tari que pot permetre una interven- 
ció del professor o de qualsevol com- 
pany amb la intenció de millorar el 
que hi ha escrit: «Crec que ha quedat 
masca curt!)), «Podríem desenvolupar 
més aquesta idea)), «No sé si s'en- 
tendra el que volem dirn. Aquests 
comentaris són un bon punt de par- 
tida per refer el text i plantejar un 
dialeg que ajudi a millorar i a apren- 
dre nous continguts. 

Parlem clar. Aprenem a escriure 
escrivint en situacions reals de co- 
municació i aprenem gramatica 
(morfosintaxi, lexic, morfologia i or- 
tografia) a partir de la reflexió sobre 
l'escrit. No explicam gramatica. Re- 
solem problemes gramaticals a me- 
sura que es van presentant. No expli- 

cam tipologies textuals. Reflexio- 
nam, a partir de models, sobre les ca- 
racterístiques d'un determinat text 
en una situació de comunicació de- 
terminada. No  explicam els contin- 
guts. Els grups d'alumnes treballen 
la informació, la interpreten, la 
refan, la reestructuren, la reelaboren, 
l'acoplen al seu saber i la relacionen 
amb altres coneixements. Intenten 
transformar la informació en conei- 
xement, entes aquest com una xarxa 
complesa i flexible de continguts in- 
terrelacionats que permet una multi- 
tud de connexions noves. No  expli- 
cam les funcions de l'escrit, les fem 
viure en el marc de situacions reals. 
No explicam els complexos proces- 
sos cognitius que l'acte d'escriure 
posa en funcionament. Reflexionam 
sobre el procés de composició i ca- 
dascú intenta elaborar les estrategies 
cognitives més adients a la seva ina- 
nera de ser i actuar. Cadascú ha de 
trobar una manera de afer l'escrit)). 

L'alurnnat relaciona continguts 
(apren) a partir de les necessitats con- 
cretes que planteja una situació real. 
No aprenem a conduir un come ex- 
plicant com funciona i recordant tots 
els mecanismes que s'han de tenir en 
compte. Aprenem a conduir quan ens 
posam al volant i ens hem de des- 
placar d'un lloc a un altre. La situació 
real de conducció, amb una intenció 
determinada (un perque, una motiva- 
ció: anar a visitar un arnic, anar de 
festa.. .), sera la que ens ensenyara re- 
alment a conduir i ens permetra, poc 
a poc, anar relacionant tots els ((con- 
tinguts)) que s'han de tenir en compte 
a l'hora de desplacar-nos en un vehi- 
cle. L'experiencia ens ajudara a auto- 
matitzar una gran quantitat d'apre- 
nentatges (conduim un vehicle 
practicament per inercia), pero aixo 
no ens fa perdre la capacitat de reac- 
ció davant un esdeveniment nou (un 
revolt perillós, un cotxe que no res- 
pecta les indicacions.. .). Escrivint 
passa el mateix, tot i que les possibili- 
tats de l'escrit superen en escreix el 
simple acte de conduir, i els esdeveni- 
ments nous (millorar la qualitat dels 
textos a partir de situacions significa- 
tives d'aprenentatge) abasten gran 

quantitat de continguts relacionats i 
adequadament contextualitzats. 

Des del primer dia, els nostres 
al.lots i al.lotes condueixen el cotxe 
amb alguna intenció, amb algun per- 
que. 1 mentre condueixen 110 aprenen 
tot sobre la mecanica, els mecanismes 
que han de fer servir, les estrategies 
per resoldre problemes (aparcar, fer 
marxa enrere.. .). Des del primer dia, 
els nostres al.lots i al.lotes, escriuen 
textos amb alguna intenció, amb 
algun destinatari i en el marc d'una 
situació global que dóna sentit a la 
tasca. Ni text «liiure)) ni «redacció». 

3. La base de tota intervenció 
sobre un text és el dialeg constructiu. 
Ens demanam de quina manera po- 
dríem millorar un escrit generant un 
procés reflexiu que ens obri portes. 
La intervenció educativa requereix 
dels professionals: 

-Una escolta activa dels raona- 
ments del grup sobre un determinat 
text. 

-Una escolta reflexiva i inter- 
pretativa. H e m  d'intentar entendre, 
comprendre i interpretar els anome- 
nats aerrors)), i considerar-los hipo- 
tesis que l'alumne realitza al llarg del 
seu procés d'aprenentatge de la llen- 
gua escrita. 

- El dialeg ha de mantenir ober- 
tes totes les portes i crear un clima 
de recerca i d'activitat mental cons- 
tant. Aquest clima genera confianqa 
i permet la lliure expressió dels 
al.lots i de les al.lotes. 

Anem a veure'n un exemple. Són 
molts els alumnes que durant els pri- 
mers cursos de la primaria escriuen 
totes les paraules d'una frase o d'un 
text tot fligat, cense separacions entre 
les paraules. Aixo, segons el que hem 
exposat abans, no és un «error» sinó 
una hipotesi que realitza un al.lot o 
al.lota determinat, en un moment 
evolutiu i fruit de certes reflexions 
més o manco explícites. E n  el marc 
interpretatiu, en el qual ens volem 
moure, varem demanar directament a 
l'alumna si sabia per que escrivia tot 
un conjunt de paraules juntes: 

Mestre: Per que has escrit tot junt 
~~lacasagrandelsmeusavis~~? 



Alumna: Perque ha d'anar tot 
junt! 

Mestre: 1 per que penses que ha 
d'anar tot junt? 

Alumna: H a  d'anar junt perque és 
una cosa. 

Mestre: No  sé molt bé que vols 
dir. 

Alumna: «La casa gran dels meus 
avis)) no és una cosa tota sola? 

Mestre: Vals dir que totes les pa- 
raules escrites parlen de la mateixa 
cosa? 

Alumna: És clar que sí. 
Mestre: 1 totes les paraules que 

parlen de la mateixa cosa les escrius 
juntes? 

Alumna: Pens que sí. 

Varem quedar sorpresos del raona- 
ment. Varem intentar comprovar-ho 
en altres parts del text. Quasi sempre 
coincidia: si totes les paraules es refe- 
reixen al mateix objecte, animal o per- 
sona formen, en el pensament de l'a- 
lumne, una imatge global, un 
concepte, una representació mental 
única. Per que s'han d'escriure separa- 
des les paraules que parlen d'una ma- 

teixa «cosa», d'un mateix concepte 
(«lacasagrandelsmeusavis»), vistes i es- 
coltades les raons d'aquesta alumna? 

4. si bé és cert que el raonament 
dels infants ens sol deixar bocaba- 
dats, també ho és que, a vegades, és 
molt difícil superar determinats blo- 
quejos. Alguns alumnes individual- 
ment o alguns grups no «responen)) a 
la intervenció; no ens proporcionen 
cap indicador a partir del qual es 
pugui intervenir. Al principi ens pre- 
ocupava la manca de resposta. Ara 
hem compres que es necessita un 
cert temps per reflexionar. Podem 
deixar el text en un calaix i treure'l al 
cap d'un pare11 de setmanes. Exacta- 
ment com fan els escriptors. La re- 
lectura provoca, en la quasi totalitat 
dels casos, replantejaments de l'es- 
crit, fins i tot en aspectes estructu- 
rals. E n  darrer Lloc podem intervenir 
fent una pregunta que inclogui, més 
o menys explícitament, la resposta 
(No creus que entre aquesta frase i la 
següent manca algun tipus de signe 
de puntuació? Creus que aquestes 
dues paraules van juntes? Creus que 
els lectors entendran el que dius? El  

text que has escrit respon a les teves 
expectatives?). 

5. Sigui com sigui, la nostra inter- 
venció com a ~rofessionals s'aiustara a 

1 J 

un punt, que podem anonienar crític, 
que estara situat just per damunt de les 
possibilitats reals d'aprenentatge de 
l'alumnat. Localitzar aquest punt és en 
part un art i en part una tecnica. Es 
una tecnica que necessita un sistema 
d'escolta activa i un aprenentatge sis- 
tematic, tot recohnt dades i evidencies 
per poder interpretar i actuar. 1 és un 
art en la mesura que les possibilitats 
d'actuació són practicament d.limita- 
des i les respostes de l'alumnat, les 
seves interpretacions i les seves intui- 
cions ens poden obrir una gran quanti- 
tat de portes cap a la recerca. + 
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Dimecres, dia 7 de maig, a les 20 h Divendres, dia 9 de maig, 
a la basílica de Sant Francesc de Palma a /'Auditorio Nacional de Madr id 

Missa de la Coronació de W. A. Mozart Missa de la Coronació de W. A. Mozarf 
The English Consort The English Consort 
Coral Universitat de les llles Balears Coral Universitat de les llles Balears 
Director: Trevor Pinnock Director: Trevor Pinnock 

Dijous, dia 8 de maig, Dissabte, dia 77 de maig, a les 20.30 h 
a l  Palau de la Música Catalana de Barcelona a I'església de Sant Felip Ner i  

Missa de la Coronació de W. A. Mozart Concert celebració del vinte aniversari 
The English Consort Coral Universitat de les llles Balears i antics 
Coral Universitat de les llles Balears cantaires 
Director: Trevor Pinnock Obres amb piano i selecció del repertori més 

representatiu dels vint anys. 




