
SOBRE L’ESCRIPTURA-1

El teu nom Sexe Edat 1. Què és per a tu l’escriptura? 2. En quines circumstàncies escrius? 3. Amb quines dificultats et trobes quan 
    has d’escriure?

Francisco Home Més gran de 35 La mejor manera para expresarse 

racionalmente

Hoy por hoy por el Movil y el ordenador Falta de vocabulario más amplio y ortografía.

Eli Dona Més gran de 35 Otra manera de entender, Escribo mayormente por WhatsApp Las faltas de ortografía

M José Dona Més gran de 35 Riqueza  en comprender y poder expresarte. Hoy por hoy muy poco, 

pero cuando puedo, en vacaciones   

Las faltas de ortografía

Rosa Dona Més gran de 35 Un mitjà de comunicació que m'agrada molt. 

Et permet expressar-te i ho pots revisar per 

saber que és el que vols dir.

A la feina, molt. Però m'agrada. Estar pendent de les faltes d'ortografia i

comprensió.

Martina Dona Menor de 18 L’expressió escrita a l’hora de comunicarnos, 

informar o transmetre informacio

A l’escola, pel movil, per l’ordinador Faltes d’ortografia, especialment saber si 

he d’escriure accents oberts o tancats

Amanda Dona De 18 a 25 Per mi és una manera de comunicar-se, 

una via per aprendre, o deixar constància 

informació.

Per enviar missatges, sobretot ara 

mateix WhatsApp o apuntar una 

informació important.

Les faltes d'ortografia o expressions.

Merxe Dona Més gran de 35 Per mi la escriptura és un art que fa que ens 

comuniquem i que les nostres idees, 

vivències i sentiments quedin manifestes 

en el temps

Quan vull comunicar-me

De a vegades quan faig poemes 

o cançons

La gramàtica i ortografia

Eva Dona Més gran de 35 L'escriptura serveix per conèixer el món ja

queens permet aprendre i comprendre el 

que passa. 

També és una eina de transmissió de 

sentiments i emocions.

Per comunicar-me amb amics, familiars 

i a la feina. Comunicar-me amb el món

i expresar el que penso.

No sempre trobo la millor manera 

d'expresar el que penso i vull dir.

Àngels Dona Més gran de 35 La representació d'allò que expressem amb 

el llenguatge oral. 

També és un recurs per canalitzar 

emocions

A la feina, als amics, pel mòbil, al blog,... Ortografia, vocabulari i construcció

equivocada de les oracions

Monika Dona Més gran de 35 Una possibilità de 1) communicar amb altres 

persones o 2) expressar els meus 

pensaments, fer una reflexió

Quan visc coses que m‘impressionen 

molts o per communicar amb altre gent

Quan puc escriure en la meva llengua


materna (alemany), no tinc gaires dificultats.


Escriure en altres llengues és més difícil.



SOBRE L’ESCRIPTURA-2

El teu nom Sexe Edat 1. Què és per a tu l’escriptura? 2. En quines circumstàncies escrius? 3. Amb quines dificultats et trobes quan 
    has d’escriure?

M José Dona Més gran de 35 Una forma de comunicació no verbal que 

malgrat tot far servir les eines de la 

comunicació verbal. 

Sempre que no tinc posibilitat física o

tecnològica de parlar.  

Quan vui treure’m de dins sentiments 

dolents. 

En la meva llengua materna no gaires. 

Chiara Dona De 25 a 35 Una de les meves principals eines de treball 

i un plaer personal 

Per feina: a la universitat o en privat, a 

casa. 

A vegades, trobar el temps i la tranquilitat per fer-ho

Pat Dona Més gran de 35 Un dels mitjans que em serveixen més per 

comunicar.

En la feina. No tinc seguretat en l ortografia


