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Conceptes

Teoría crítica

Codi escrit: normes, unitats, convencions.
Gèneres discursius: contingut, forma, estil.
Rols d’autor i lector: funció, propòsit, cortesia.
Organització social: contextos, disciplines, grups,
procesos socials.
• Identitats: individus, col·lectius, institucions.
• Valors, representacions: prestigi, rebuig, prejudicis.
• Formes de pensament: objectivitat, raonament
científic, planificació.

ACD
van Dijk, Fairclough, Wodak.
El habla expresa, reproduce y
legitima las desigualdades
sociales.

Literacidad
crítica
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Llegir avui

Rere les línies

Estudios culturales y
políticos
Postmodernismo: ruptura con
los paradigmas “universales”:
feminismo, antiracismo,
postcolonialismo,
nacionalismo, ecología.

Estudios lingüísticos
Halliday: relación entre gramática y registro (contenido
ideológico, relación social y forma textual).
Appraisal Analysis. J. Martin, White, etc.
UAB, 3-5-06
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Literacitat crítica: exemples

Extensió i
aprofundiment de la
democràcia

Internet

Literacitat al
XXI

Rere les línies

Pedagogía crítica
Freire, Macedo, Giroux.
intelectual por no aceptar sin reflexión y La literacidad es el medio
por simple hábito las ideas, los modos para desarrollar la conciencia
de actuar y las relaciones sociales
crítica, repensar la propia
dominantes.” Max Horkheimer.
identidad y transformar la
sociedad

Nuevos estudios de
literacidad
Gee, Barton, Zavala, Ames.
La escritura es un objeto social
y una práctica cultural. Se
comprende prestando atención
al contexto.
Postestructuralismo
Derrida, Foucault.
El discurso construye la identidad, las relaciones
sociales y la visión del mundo del lector.
Los textos no pueden interpretarse de forma
absoluta.

Literacitat

Expansió del
paradigma científic i
tecnològic
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de Frankfurt: Horkheimer,
3. Fundamentos Escuela
Adorno, Habermas, etc. “esfuerzo

•
•
•
•
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Plurilingüisme i
pluriculturalitat
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(1) No a la guerra / Per la pau [15-2-2004]
(2) Les accions des de l’aire [air strike] sobre Kabul
han provocat danys colaterals. [CNN, EUA]
(3) Els bombardejos sobre Kabul han provocat
víctimes civils. [Al Jezira, Qatar]
(4) Per què les dones parlen diferent dels homes [El
Mundo, titular, 11-5-03]
(5) L’ideal de la democràcia va sorgir...
(6) La utopia de la democràcia va sorgir...
Rere les línies
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Literacitat crítica: exemples
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Literacitat crítica: exemples
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6. Ejemplos 2
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Tècniques per llegir críticament

• Análisis de libros de texto de historia (Atienza):
Bajo el impulso del precepto de la
guerra santa, que obligaba a los
musulmanes a combatir por su
propia religión, los árabes
llevaron a cabo unas conquistas
muy rápidas después de la muerte
de Mahoma.
Primero se apoderaron de las
tierras más próximas (Palestina,
Siria y Egipto) y, por tanto, unas
ciudades antiguas y famosas,
como Damasco y Jerusalén,
cayeron bajo su poder”
[CCSS7:86].

Se denominaban cruzados los
guerreros cristianos que iban a
luchar contra el Islam para
recuperar la Tierra Santa.
Gracias a la labor de los monjes
(evangelización), hacia el siglo X la
mayoría de los habitantes de
Europa eran cristianos. [CCSS8:
106].

Rere les línies
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• Identificar el món de l’autor: ideologia, posicionament,
referents, les citacions i les veus callades, posicionament
respecte a elements conflictius.
• Descriure el gènere: trets, estil, apropiació personal de
la tradició.
• Construir i negociar la recepció: elaborar una posició
personal, distingir les diverses interpretacions de la
comunitat, prendre consciència dels objectius personals
de lectura.

Model didàctic 1
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Model didàctic 2

• Peter Freebody i Alan Luke (Austràlia):

Rols / grups de pràctiques per al lector en una cultura postmoderna,
basada en el text:

Recursos del codi Recursos del significat

Processador (breaker) del
codi

Com funciona el text?, amb Com es construeix el significat?,
quines estructures, unitats, quants n’hi ha?, como es
components? connecten les idees entre sí?

Competència del codi

Recursos pragmàtics Recursos crítics

Usuari del texto:

Com s’utilitza el text aquí i ara?, Qui escriu i llegeix el text?, què
quines relaciones hi ha entre l’ús i pretén que jo faci?, quines veus i
la construcció? estereotips usa?

Rere les línies
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Competència pragmàtica
11
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Constructor de significats
Competència semàntica
Crític o analista del text:
Competència crítica

UAB, 3-5-06
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Analògic ≠ electrònic

Internet: la literacitat electrònica
• La migració de l’escriptura a l’entorn electrònic és
geomètrica, irreversible i revolucionària.
• Àmbits com la ciència, l’oci, el periodisme o l’educació
han sofert canvis transcendentals. 800 milions d’usuaris.
• Llegim i escrivim amb comunitats culturals, processos
cognitius, gèneres discursius i estils diferents.
• CMO: Comunicació Mediatitzada per Ordinador.
• La literacitat electrònica és un graó nou de
l’aprenentatge lingüístic.
Rere les línies
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Literacitat electrònica: exemple

<Simonet> lampe: soc de REus
Sobrenoms
<Pett> hola de nou...
<Simonet> t'agrado mes ara?
Usos particulars
<joanna> PETTTTTTTTTTTT
Vocatius
<lampegia> no es veritat
<jul> estupendo
Conversa 1a
<joanna> PROUUUUUUUU
<baldric> Hi ha molta gent ho nomes m ho sembla? Conversa 2a
<lampegia> a reus fan pudor de peus...
Conversa 3a
<Ariadna> re holes Petttttt
<Simonet> ui
Parells
<mafi> nomes t'ho sembla baldric
adjacents
<lampegia> t`ho sembla
separats
<joanna> i menjant fideus
Usos tipogràfics
<Simonet> i Cambrils desfan els llits
<Cris> pettttt, que no has de caure més....

•
•
•
•
•
•
•
•

Comunitat política o parla
Monoculturalitat
Interacció diferida
Llenguatge gràfic
Linealitat
Textualitat retroactiva
Text tancat
Sobrecàrrega cognitiva

Rere les línies

• Comunitat virtual,
discursiva
• Interculturalitat
• Interacció ràpida
• Multimèdia
• Hipertext
• Intertextualitat proactiva.
• Text obert
• Descàrrega cognitiva.
Enginyeria lingüística.
• Autoaprenentatge.
UAB, 3-5-06
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6. Ejemplos 4
La lectura de webs (Martí). Alumnos de 13-14 años avalúan webs sobre
drogas: www.ideasrapidas.org; www.tododrogas.net; www.gencat.net/salut
Diálogo:
• Gerard: (Tornant a la primera) Fixa-t’hi! Aquí hi ha molta informació i no només de droga.
• Bea: (llegeix l’índex saltejant) Aborto, castidad, divorcio, familia...
• Eva: Aquesta és una d’aquestes pàgines que són com una xarxa.
• Bea: Eh! Eh! (molt sorpresa) Dios... Creador...
• (els altres dos no li fan cas i continuen amb el seu fil. Mentrestant la Bea s’ha fixat en la
paraula “creador”)
• Bea: Un moment! Un moment! El creador... Eh! Aquí et parla molt de Déu...
• Eva: Jo penso que la primera explica més... Està més ben explicada, però és més difícil de
llegir perquè és poc esquemàtica. [...] Si vols informar-te d’alguna cosa jo penso que la
primera està bé. [trenta minuts després] Si mires l’índex veus que no tracta només de la
marihuana, sinó que la marihuana la tracta com una cosa lligada a Déu. [...] Comences a
malfiar al no saber qui ho pot haver fet.
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La literacitat electrònica
•

Els components de la literacitat electrònica:
1. Comunicació. Sistemes, regles i processos de la interacció
amb CMO: gèneres, cortesia, registre, rols, funcions, etc.
2. Construcció. Elaboració de discursos hipertextuals,
multimèdia i amb coautoria.
3. Investigació. Navegació per la xarxa: formulació d’objectius,
ús de mots clau, cerques, buscadors, hipertexts, avaluació
crítica, etc.

–
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El plurilinguisme: la multiliteracitat
• La normalitat és el plurilingüisme.
• Llegim i escrivim textos de diverses cultures (traduccions)
i fins i tot en diverses llengües.
• Europa: llengua materna + dues llengües estrangeres
(receptives).
• Cada comunitat té les seves pràctiques discursives
particulars: la retòrica constrastiva.
• Gèneres discursius, rols, funcions i estils són diferents en
cada cultura: malentesos i xocs interculturals.
• La literacitat plurilingüe o la multiliteracitat és un graó
més de l’educació lingüística.
UAB, 3-5-06
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Exemples

L’ensenyament de la literacitat avui no pot oblidar,
negar o prescindir d’aquestes formes.

Rere les línies
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Exemples
1. Avui d’hora la meva família m’ha preparat un
dinar esplèndid.
2. Vaig pujar a l'autobús. El conductor no tenia
canvi. Una dona, amablement, va donar-me
15 cèntims.
3. Vaig entrar a la botiga. El dependent em van
servir una Coca-cola. Vaig oferir 100 € per
un braçalet. Es va posar a riure.
Rere les línies
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Ciència i tècnica: la literacitat interdisciplinària
• El pensament científic colonitza la cultura tradicional
(hàbits, creences, etc.).
• La ciència avança en àmbits especialitzats i es construeix
amb un llenguatge molt especialitzat.
• La comprensió de la ciència crea dificultats.
• Ciència + democràcia = divulgació de la ciència (public
understanding of science).
• La literacitat interdisciplinària és un altre graó de
l’educació lingüística.
(1) Entusiasme caut amb l’arribada de fàrmacs nous que
eradiquen tumors en ratolins [New York Times, 3-5-98].

Rere les línies
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4

La recontextualización

Ciència: exemples
(2) Científicos coreanos logran clonar embriones humanos con
fines médicos. El experimento abre camino hacia la curación de
la diabetes o el Parkinson. [El País, portada, 13-2-04].
(3) Por clonación, obtienen por primera vez en el mundo células
madre para curar. Obtuvieron células capaces de formar
músculos, huesos, tejidos y neuronas. Podrán reemplazar células
dañadas por el Alzheimer, el Parkinson, la artritis o la diabetes.
[Clarín, Argentina, versió digital, 13-2-04]

(4) Obtienen células madres; el anuncio, en Corea del Sur. Clonan
embriones humanos; entra el mundo en debate. Autores de la
investigación afirman que el objetivo es terapéutico. Es el primer
paso a la duplicación de bebés, advierten opositores. [La Jornada,
Mèxic, portada, 13-2-04]

Investigación

Discurso científico

Datos

Limitar red
conceptual

Limitar
secuencias
técnicas

Limitar
términos

Conceptualizar

Textualizar

Denominar

Buscar redes
y contextos
corrientes

Usar
secuencias
corrientes

Usar
recursos
corrientes
Comunidad

Discurso general
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3.2. Conceptualizar: ejemplo

El conocimiento se representa como nodo o red
de conceptos:
Disc. científico
1

2

3

9

8
7

Reducción
1

4

8

9

1
8

2

a
b

9

c

5
6
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(2a) Divulgación:
Hay varios tipos de meningitis
[…] Entre las bacterianas está
la meningocócica, que es
contagiosa, y se presenta a su
vez de dos maneras: una es
fulminante, y la otra más
corriente, tiene los síntomas
descritos, y es de buena
recuperación. (ABC, 20/2/97)

Inclusión

2

d
6

6

e

UAB, 3-5-06

27

(3) Introducen en la planta nuevos genes que
ordenan la síntesis de determinadas
sustancias que producen […] (El Mundo, 1998).

28
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Discurso científico

Discurso divulgativo
genoma

genoma
organismo

organismo
animal,
cultivo,
planta

genes
foráneos

(5) El experimento consistió en tomar una 1
célula de la ubre de una oveja y, tras una
2 preparación en laboratorio, unirla a un 3
huevo no fertilizado, es decir, un óvulo,
para implantarlo en una tercera oveja que 4
desarrollará el embarazo. (La Vanguardia,
24/2/1997: 24)
UAB, 3-5-06

(2b) Ciencia:
Bacterial:
• Haemophilus influenza tipo b
(Hib);
• Neisseria meningitidis o
meningocócica; (grupos A, B, C,
Y, W-135)
• Strepococcus pneumoniae o
pneumocócica;
• Otras: tuberculosis, leptospirosis,
Lyme.
Viral: herpes, paperas, HIV,
encefalitis, etc.
Fúngica: Cryptococcus neoformans
(sida).

3.4. Conceptualizar: nodo completo

3.3. Conceptualizar: más ejemplos

Rere les línies
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Reelaboración conceptual

Divulgación

transgénico
DNA
recombin
ante
composición
cromosómica

29

Rere les línies

animal,
cultivo,
planta
transgénico

etc.

metabolismo
celular

vector de
transformación

genes
foráneos

salud
dieta
mezcla de
alimento
especies
comestible
medio
industria
ambiente
agroquímica
comercialización
etiquetado
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Variación
conceptual

metabolización

acetaldehído
Torrente
sanguíneo

Barrera
hematoencefálica

causa
localización

sustancia

DEPENDENCIA DEL
ALCOHOL

agente

equivalencia

Especificación

Tetrahidroiso
-quinolinas

sustancia

Atributo

Endurecimiento
de la membrana

sustancia
Tocoferoles

oposición

estado

Cantidad pequeña
de alcohol al día

especificación

drogodependencia
Sustancia
dañina

noradrenalina
serotonina

Betacarbolinas

Entidad
efactada

causa

sustancia

Sustancias
opiáceas

•

Entidad afectada

localización

etanol

Propostes didàctiques 1

Dopamina

Administración
continuada

Rere les línies

agente

droga
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Condicions per fomentar la literacitat:
1. Llegir i escriure textos autèntics.
2. Atendre els contextos de producció i de recepció.
3. Llegir és un verb transitiu: gènere i comunitat
discursiva.
4. Posar èmfasi en la interpretació del text (el significat).
5. Posar èmfasi en la negociació de significat entre
autor i lector i entre lectors.
6. Posar èmfasi en el procés de construcció de
significat: usar la parla com a eina de construcció de
la interpretació.
Rere les línies
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