
 

 

 

 
 

 
AraESCRIC 
 
El Departament d'Educació impulsa el programa AraESCRIC, amb el qual s'estableix 
com a objectiu millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar-ne la 
capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així afavorir-ne l'èxit educatiu.  
El programa ofereix diferents modalitats de formació: escriptura en un centre educatiu, 
activitats pràctiques d’expressió escrita, escriptura creativa i decàleg d’escriptura. 
 
 
 
  

A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats 

 
ETAPA 

 
Infantil, primària i secundària 

 
DURADA 

 
Un trimestre o un curs, dependrà 
de la modalitat escollida. 

 
 
 

CONTEXT 
 
El Departament d'Educació impulsa el programa AraESCRIC que té com a objectiu estratègic la 
millora de l'èxit escolar de tot l’alumnat. I ho fa potenciant l'escriptura sistemàtica en totes les 
àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'educació bàsica per augmentar la competència 
comunicativa lingüística, tenint present que l'escriptura és una activitat que permet estructurar 
el pensament, comunicar-se, organitzar-se, desenvolupar la creativitat, aprendre i participar en 
la societat.  
 
Es posa a disposició activitats, estratègies, orientacions, pautes, assessorament i formació al 
professorat, als equips directius i a les famílies perquè incorporin i sistematitzin estratègies 
d'escriptura com a eix vertebrador dels aprenentatges, cadascun des del seu àmbit de 
responsabilitat. 
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OBJECTIUS 
 

 Facilitar estratègies, instruments, pràctiques de referència educativa i projectes 

d'innovació de centre en relació a l'escriptura. 

 Planificar seqüències didàctiques que incorporin dinàmiques d'escriptura amb un 

propòsit comunicatiu i adequades a un context: escriptura creativa, escriptura a les 

àrees, escriptura personal, gramàtica integrada, reflexió sobre l’escrit... 

 Donar a conèixer estratègies i dinàmiques de treball que permetin identificar aspectes 

d’escriptura prioritaris i coordinar les diferents accions en l’àmbit  de centre. 

 Acompanyar i assessorar els centres en el procés de reflexió i implementació de 

propostes encaminades a la millora de l’escriptura. 

 
A QUI VA ADREÇAT 
 

 Educació infantil  

 Educació primària 

 Educació secundària 

 
DURADA 
 
Dependrà de la modalitat escollida.  
 

 
DESCRIPCIÓ 
 
Es pot escollir una de les següents modalitats:    
 

 L’escriptura en un centre educatiu (formació en centre).  A partir de la diagnosi d'un 
aspecte d'escriptura que cada centre hagi triat i vulgui millorar; el  seminari promou la 
reflexió, l'orientació i la planificació d'actuacions i orientacions didàctiques a nivell de 
centre. La formació també contempla la creació d’un Grup Impulsor.  

 
○   L’escriptura en un centre educatiu (primària) i  Grup Impulsor.  
○   L’escriptura en un centre educatiu (secundària) i Grup Impulsor. 

 

 Activitats pràctiques d’expressió escrita (formació en centre o individual). Aquesta 
formació permet reflexionar, intercanviar i aplicar a l’aula diferents tipus de dinàmiques 
d'escriptura: l’escriptura col·lectiva guiada; la revisió, correcció i millora de textos; 
l’escriptura personal i les entrevistes d’escriptura. 

 
○  Activitats pràctiques d’expressió escrita (EI-CI) 
○  Activitats pràctiques d’expressió escrita (CM-CS) 
○  Activitats pràctiques d’expressió escrita (ESO), només en centre. A secundària es 
contempla la possibilitat d’escollir una càpsula, dues o tres càpsules entre: Escriptura i 
gramàtica, Escriptura creativa o Tasques híbrides. 
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 Escriptura creativa (formació en centre o  individual).  Aquesta formació està adreçada 
al professorat per reflexionar sobre el procés d’escriptura, fomentar i experimentar 
propostes i estratègies metodològiques creatives.  

 
○ Escriptura creativa (primària) 
○ Escriptura creativa (secundària) 
 

 

 Decàleg d’escriptura (formació en centre). Taller en centre per compartir, reflexionar  i 
apropiar-se del contingut del decàleg d’escriptura de l’AraEscric, eixos bàsics de 
l’escriptura en un centre. 

 

 
FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
A continuació es detalla el nom de la formació,  la modalitat, si és en centre o individual i el 
nombre d’hores. 
 
L’escriptura en un centre educatiu (formació en centre) 
 

 ECEP: L’escriptura en un centre educatiu (primària) (30 hores) i GIE: Grup Impulsor (15 
hores). 

 ECES: L’escriptura en un centre educatiu (secundària) (30 hores) i GIE: Grup Impulsor 
(15 hores). 

 
Activitats pràctiques d’expressió escrita (formació en centre o formació individual) 
 

 AEI1 Activitats pràctiques d’expressió escrita (EI-CI), assessorament en centre (21 
hores) 

 AEP1: Activitats pràctiques d’expressió escrita (CM i CS), assessorament en centre (21 

hores) 

 AES1: Activitats pràctiques d’expressió escrita, una càpsula (ESO), assessorament en 

centre (8 hores) 

 AES2: Activitats pràctiques d’expressió escrita, dues càpsules (ESO), assessorament 

en centre (21 hores) 

 AES3: Activitats pràctiques d’expressió escrita, tres càpsules (ESO), assessorament en 

centre (24 hores) 

Escriptura creativa (formació en centre o formació individual) 
 

 ECP1: Escriptura creativa (primària), assessorament en centre (30 hores) 

 ECS1: Escriptura creativa (secundària), assessorament en centre (30 hores) 
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Decàleg d’escriptura (formació en centre) 
 

● DES: Decàleg d’escriptura taller (primària i secundària), assessorament en centre (5 

hores) 

 

QUÈ SE N’ESPERA 
 
S’espera que el programa contribueixi a fomentar canvis metodològics i a la millora de les 
pràctiques educatives de l’expressió escrita. 
 

 
CONTACTE 
 
Marta Rovira 
Assessora de l’Equip LIC del CEB 
mrovira6@xtec.cat 
 
 
Francesc Vila i Batallé 
Director de l’Equip LIC del CEB 
fvila.ceb@gencat.cat 
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