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ualsevol professor de Llengua s’ha de plantejar què vol
ensenyar quan ensenya literatura. Els objectius d’aquesta
matèria han variat al llarg del temps; tradicionalment
s’ha donat més importància a l’estudi dels continguts:
coneixement de gèneres literaris, biografia dels autors, figures retòriques,
classificar una obra en una determinada època...
En la nostra programació d’aula, aquests continguts seran útils en
tant que ajuden l’alumnat a aprofundir en la comprensió del missatge
literari i en tant que els ajuden a desenvolupar les habilitats receptives i
productives amb un treball basat en la realització de tasques i projectes.
Els textos literaris, a banda de ser un terreny molt òptim per a desenvolupar la sensibilitat i ensenyar a sentir, són un recurs útil també per
millorar la competència lingüística de l’alumnat de manera motivadora i
divertida. Aquests textos, junt a altres, formen part del treball diari a
l’aula del Portafolis45 de Valencià on l’alumnat reflexiona sobre com
millorar el seu nivell en aquesta llengua.
1. DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS RECEPTIVES
L’enfocament metodològic de la literatura en la nostra proposta intenta:

Diferenciar:
◦ la lectura intensiva: on es realitza l’explotació didàctica de
textos breus, fragments d’obres a partir dels quals s’estudien
els continguts curriculars.
◦ la lectura extensiva, l’objectiu fonamental de la qual és gaudir
del plaer de llegir per tal de crear l’hàbit lector de l’aprenent
(FLUIXÀ: 1995) reflexionant sobre els seus gustos.
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Donar importància a la comprensió i interpretació de textos
propers a l’alumnat.
Promoure la creació literària a partir de la lectura.

1.1 FOMENTAR EL GUST PER LA LECTURA
Per tal de crear l’hàbit lector, el nostre alumnat escull lliurement
els llibres de lectura en la majoria de les ocasions. Se l’ensenya a buscarlos a partir dels catàlegs de les editorials en paper i digitals, on coneixen
les diferents col·leccions distribuïdes per edats o gèneres i poden tenir en
compte les sinopsis de cada llibre i les portades per tal d’inferir quina
lectura els pot interessar. Posteriorment a la lectura, els alumnes presenten el llibre en classe, activitat que serveix per a recomanar o no els llibres
llegits i es converteixen en propostes de noves lectures per a la resta
d’alumnes.
La presentació oral formal s’ensenya pas a pas i, com en la confecció de qualsevol text, se segueix un enfocament processual per resoldre els
problemes en cada fase i no s’arrosseguen tots al text final. És important,
a més, que els alumnes aprenguen el mètode de treball i no improvisen el
text encomanat, cosa que els costa molt. A més, seguim la metodologia
comunicativa del Marc Europeu Comú de Referència per a
l’Ensenyament de Llengües,46 i posem també atenció en les estratègies
que ajuden a tenir major èxit en el resultat comunicatiu: com controlar
els nervis, el volum de la veu, el to, mirar l’interlocutor, usar suports no
verbals...

46
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Procés de l’activitat (DOLZ I SCHNEUWLY: 2006):

1.2 CONFIGURAR LA PERSONALITAT LITERÀRIA DE L’APRENENT
Cal que els alumnes reflexionen sobre el tipus de lectura que els
pot agradar, ja que en secundària és habitual l’alumnat que diu que no li
agrada llegir o que no ha llegit mai cap llibre que li interessara. Per tal que
es coneguen com a lectors, s’emplena un qüestionari i es reflexiona
posteriorment en classe sobre els seus gustos. Quan presenten en classe
les lectures que han escollit, un indicador de la rúbrica d’avaluació serà
observar si s’han esforçat en buscar-lo a partir de les seues preferències i
evitar així que llegisquen llibres que els ha passat algun familiar o amic
molt diferent a ells.
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QÜESTIONARI: CONÉIXER-ME COM A LECTOR

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Llegeixes habitualment o sols les lectures escolars?
T’agrada llegir?
Recordes algun llibre que t’haja agradat?
Quin?
Per què t’agradà?
En tens un preferit?
Per què?
Analitza les teues preferències segons:
• el gènere
• els personatges protagonistes
• el tema - argument
• la llargària aproximada
• el ritme
• el tipus de final
On sols trobar els teus llibres de lectura? (biblioteques, amics,
família, professors...)
Reflexiona segons els resultats d’aquest qüestionari a l’hora
d’escollir la teua pròxima lectura.

1.3 FOMENTAR L’INTERÉS CREATIU DE L’ALUMNE
També es pot proposar llegir tota la classe el mateix llibre quan es
pretén treballar un tema. Per exemple, en aquesta proposta de treball
sobre l’assetjament escolar.
En primer lloc, es planifiquen activitats per obtenir informació a
partir de la lectura d’històries fictícies sobre assetjament en novel·les,
s’amplia amb pel·lícules i es coneixen també casos reals a partir
d’entrevistes o notícies. D’aquesta manera, l’alumnat coneix què és
l’assetjament escolar, per què es dóna, els trets característics dels elements
que hi intervenen (víctima, assetjador, família, amics, professors, equip
directiu dels centres educatius...). Una vegada que els alumnes analitzen
que sempre hi ha un perfil de víctima que és arraconada i aïllada per un
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grup liderat per l’assetjador, que cada vegada se sent més angoixada
perquè no sap com resoldre el problema demanant ajuda a la família,
amics, professors, etc., pensem que la solució seria realitzar una campanya de prevenció en el centre escolar amb una exposició de cartells que es
treballarien en les classes de tutoria de 1r cicle d’ESO. La realització del
cartell és individual, cada alumne escull el seu receptor: la víctima,
l’assetjador, les persones del voltant que poden ajudar a resoldre el
problema (amics, professionals de l’ensenyament, família, etc.). Seguidament, pensem en un missatge breu i bonic, literari, que aporte una
solució al problema i, finalment, busquem una imatge que complemente
el missatge. Es recorda el que han aprés en la classe de Educació Plàstica
sobre com fer un bon cartell perquè ho apliquen en aquesta tasca. Per
acabar, es du a terme una exposició oral davant la classe en la qual cada
alumne explica el seu treball. També es pot fer en alguna classe de tutoria
de 1r cicle o, fins i tot, de tercer cicle de l’ESO.
Seqüència didàctica:
1. Lectura a escollir:
 SOS! Bullying (BARBA: 2010)
 La mosca (PASQUAL: 2010)
 Bullying (MACFARLANE I MCPHERSON:2004)
2. Pel·lícula i fòrum posterior: Covards (CORBACHO I CRUZ: 2008)
3. Entrevista a alumna de 4t ESO víctima real d’assetjament.
4. Notícies: On s’informen d’altres casos d’assetjament47
5. TASCA FINAL: Creació de cartells per a una campanya de prevenció al centre.

47
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2. DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS PRODUCTIVES
La nostra programació d’aula intenta:
 Tenir una visió més àmplia de la literatura, incloent-hi també la
tradició oral, obres juvenils, gèneres motivadors com el còmic, la cançó...
 Promoure la valoració de les produccions pròpies, allunyant-se d’una
concepció elitista del fet literari.
Tot seguit mostrarem exemples d’experiències d’aula de creació literària d’endevinalles, nadaletes, textos narratius amb imatge (curt,
fotonovel·la i còmic), rap, poemes i contes imitant els clàssics de la nostra
literatura, o transformació de textos literaris (contes políticament correctes, del relat breu al còmic).
2.1 ENDEVINALLES
Quan es treballa la creació, l’alumnat no té l’hàbit, pensa que li serà
impossible produir cap text que puga ser digne, ja que tenen sempre com
a referent les obres literàries estudiades d’autors coneguts. És important,
per tant, graduar la dificultat: començar en produccions que puguen tenir
èxit.
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La comprensió de les endevinalles és fàcil; per aquest motiu, solen
ser un recurs emprat en primària, però la producció és més difícil i, per
tant, apta per a secundària. Es tracta d’una tasca literària on també es
millora la competència lingüística, ja que usa els verbs ser, estar, treballar
l’estructura del text….
La principal dificultat de treballar la creació és que l’alumnat està
habituat a improvisar el text, pretén escriure’l al primer intent, i per això
sol fracassar. És molt important, com en els altres tipus de text o més,
que el professor el guie pas a pas ajudant-lo a resoldre les dificultats de
cada fase, fins al text final, avaluador de tot el procés. Aquesta tasca es
pot fer en 1r cicle d’ESO i, fins i tot, en tercer.
Seqüència didàctica:
1. Escolliu un objecte
2. Descriviu-lo amb 3 o 4 característiques. Recordeu que la descripció
ha de seguir un ordre:
 com és: de dalt cap a vall, d’esquerra a dreta...
 per a què serveix
3. Penseu a què s’assembla i redacteu alguna comparació o metàfora.
4. Redacteu l’endevinalla escollint les característiques que podeu
rimar. Fixeu-vos en el model proposat.
5. Acabeu amb una pregunta.
6. Reviseu i torneu a rimar, si cal.

Idees

Frases

Rima

Correcció
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Exemple:

2.2 LES NADALETES
El mateix procés creatiu el podem aplicar a la creació d’altres textos
literaris populars també rimats com les cançons. Quan arriba el Nadal,
alguns professors fan tallers literaris inventant nadales a partir de cançons
modernes conegudes. És una idea molt interessant i que agrada molt. La
proposta que explicarem ara en serà una altra: a partir d’una nadaleta
coneguda, inventar una lletra nova. Aquest treball es pot dur a terme en
1r cicle d’ESO i, fins i tot, en tercer.
En primer lloc se n’escolleix una coneguda com a model, com per
exemple Fum Fum Fum. S’analitza el model i es demana que tot
l’alumnat l’imite en el tipus de vers i estrofa. Comencem amb una pluja
d’idees sobre les coses que recordem que ocorren en la nit o el dia de
Nadal. S’aprofita per explicar les diferents tradicions culturals entre la
celebració en família en un dia o l’altre. Es redacten els costums, després
se seleccionen les millors idees i s’escriuen en estrofes, primer en prosa.
Després s’intenten ajustar les síl·labes demanades de cada vers i es rimen.
S’explica què és la tornada i es redacta amb les idees proposades de la
mateixa manera. Finalment es revisa l’escrit i el cantem en classe. Es
poden enregistrar les millors i escoltar-les en la megafonia del centre els
dies abans de vacances.
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Seqüència didàctica:
1. Analitzem un model: Fum Fum Fum
 Tipus d’estrofa
 Tipus de rima
 La tornada
2. Pluja d’idees al voltant del tema: rialles, dinar, família, estrenes,
cançons, etc.
3. Redacteu les estrofes en prosa.
4. Rimeu-les.
5. Reviseu l’escrit.
Exemple:
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2.3 TEXT NARRATIU AMB IMATGE
Les propostes de creació del curt, fotonovel·la i còmic s’han treballat en 4t ESO amb molta motivació de l’alumnat, ja que totes elles
incorporen la imatge al text narratiu, per la qual cosa són més valorades
pels adolescents actuals.
El procés de composició dels textos és igual en un principi, ja que
els tres han de contar una història a partir de dos llenguatges complementaris; el verbal i el de la imatge. Es comença pensant temes i intentant
desenvolupar-los a veure quin es prefereix. Quan n’escullen un individualment, en redacten una sinopsi amb un mínim de 100 paraules que és
avaluada, i així es valora l’aportació individual dins del treball de grup que
ara inciaran. Tot seguit, formen grups de 4 o 5 persones i aporten les
diferents propostes de curts, en seleccionen una i comencen a desenvolupar-la en un tauler de treball o story board. Es tractarà de preveure les
seqüències de l’argument imaginant cada escena, dibuixant-la de manera
esquemàtica i resumint-hi la part d’argument que li correspon. Aquesta
planificació els serà útil a l’hora d’enregistrar el curt, ja que aprofitaran,
quan estiguen en un lloc determinat, per enregistrar totes les escenes que
s’hi realitzen. Després tornaran a recórrer al tauler de treball quan
vulguen ordenar la història en la fase de muntatge. Caldrà, en aquest
moment, desenvolupar els diàlegs de cada escena. És molt important que
siguen els definitius per corregir-los, i avaluar-los, ja que així s’evitarà que
els memoritzen amb incorreccions quan estiguen interpretant el curt. És
el moment del rodatge i posterior muntatge, amb l’ajuda de la professora
d’informàtica, si cal. Posteriorment es visiona a classe i s’avalua.
2.3.1 CURT (NEIRA: 2003)
Seqüència didàctica:
1. Tema
2. Sinopsi d’unes 100 paraules
3. Story board
4. Diàlegs
5. Correcció
6. Enregistrament
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7. Muntatge
8. Text final: exposició en classe

Es pot veure una mostra dels curts elaborats en Youtube.48
48 https://www.youtube.com/watch?v=TYPrFwTyVmI
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2.3.2 FOTONOVEL·LA
El procés de treball és molt similar al curt, tan sols canvia en la part
final on cal usar fotografies en lloc de vídeo.
Seqüència didàctica:
1. Tema
2. Sinopsi d’unes 100 paraules
3. Story board
4. Diàlegs
5. Correcció
6. Fotografia
7. Muntatge en diapositives
8. Text final: exposició en classe

Ja veurem...

Erik arriba a la nova casa

Es poden emprar programes com PowerPoint o Photoscape49, que és
un programa d’edició per a Windows gratuït i molt senzill que permet
col·locar bafarades de diferents tipus i altres efectes.
2.3.3 CÒMIC
El procés de treball és molt similar al curt i fotonovel·la, tan sols
canvia en la part final on cal usar dibuixos en lloc de vídeo o fotografies.
Seqüència didàctica:
•
Tema
•
Sinopsi d’unes 100 paraules
•
Story board
49

186

http://www.photoscape.org/ps/main/index.php?lc=es

Revista de Filologia

•
•
•
•

Diàlegs
Correcció
Dibuix
Text final: exposició en classe del còmic escannejat.

2.4 TEXT ORAL POPULAR (RAP)
Una proposta de treball que agrada molt és el treball amb cançons
actuals. L’opció més senzilla quan es pretén crear-les és el rap, tant per la
lletra com per la facilitat a l’hora de cantar-la. Aquesta activitat va estar
programada per a l’acte de graduació de 4t ESO amb la intenció que hi
haguera alguna presència del valencià.
Es demanà que els alumnes recordaren i redactaren les anècdotes
que els havien passat al llarg de tota l’etapa de l’ESO, els professors que
més havien valorat, els amics que havien fet, les seues experiències en
general. Posteriorment, calia escollir-ne dues per alumne i transformarles en dues estrofes de quatre versos de 8 síl·labes cadascun. L’alumnat va
tindre prou dificultats en mantenir la mateixa mesura de les síl·labes, així
que se’ls va permetre que fora aproximada, sempre que els versos tingueren una llargària similar en cada estrofa. Una vegada escrites, les rimaren i
corregiren, modificant la rima de nou si calia.
Exemple d’Arancha Espí, alumna de 4t d’ESO:
Tornada:
En Matemàtiques no m’entere de res
En Llengua un poquet més
En Llatí em faig un embolic
Les Socials són com una punyalada al pit.

Avorrida,
Més que l’altre,
Més que aquella,
Però sols a classe!

Seguidament, amb la coordinació d’Eduardo García, professor de
Tecnologia, se li posà música a una selecció d’estrofes i s’enregistrà
cantada pel professor. S’usà el Software Reaper de l’empresa Cockos.
L’alumnat, que no coneixia en cap moment l’objectiu de l’activitat,
reaccionà molt positivament quan escoltaren la cançó en classe, no
podien creure que l’havien creada ells. Finalment la cantaren en l’acte de
graduació amb èxit.
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L’any següent es va ampliar el projecte amb l’enregistrament d’un
vídeo, una espècie de lipdup però amb la cançó creada i cantada pels
nostres alumnes. La seqüència didàctica seguida és l’explicada anteriorment per al curt. Podeu veure el resultat a Youtube50 que enguany intentarem millorar, especialment en el muntatge:
Seqüència didàctica:
1. Recordeu una anècdota…
2. Redacteu les idees o records en 4 versos de 8 síl·labes.
3. Rimeu-les.
4. Posem música i cantem.
5. Enregistrem un vídeo per a l’acte de graduació.
2.5 IMITEM ELS CLÀSSICS
2.5.1 POESIA
Les propostes de creació literària també poden buscar models en
els nostres clàssics de la literatura catalana. Aquest modelatge permetrà
que l’alumnat siga capaç d’escriure poemes imitant els d’algun autor
conegut, com l’exemple de Vicent Andrés Estellés que seguidament
mostrarem, una activitat que els permet conéixer els autors del currículum d’una manera més profunda alhora que motivadora.
Horacianes
Vicent Andrés Estellés (1979)
M’he estimat molt la vida
m’he estimat molt la vida,
no com a plenitud, cosa total,
sinó, posem per cas, com m’agrada la taula,
ara un pessic d’aquesta salsa,
oh, i aquest ravenet, aquell all tendre,
què dieu d’aquest lluç,
és sorprenent el fet d’una cirera.
m’agrada així la vida,
aquest got d’aigua,
una jove que passa pel carrer
aquest verd
50
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aquell pètal
allò
una parella que s’agafa les mans i es mira els ulls,
i tot amb el seu nom petit sempre en minúscula,
com aquest passerell,
aquell melic,
com la primera dent d’un infant.
M’he estimat molt la vida a l’institut
Nuria Moya Soriano (4t ESO)
Un matí a l’ institut és llarg i estressant,
però sempre hi ha coses sense importància,
uns petits detalls, que t’ alegren el dia,
com escoltar el cant dels pardals,
com la rialla de la gent,
com quan obris un llibre
i té olor a nou.
Les petites converses amb les amigues,
veure com et somriu la persona que t’ agrada,
l’ alegria al seu rostre,
com camina en la teua direcció,
com et fa somriure...
petits detalls sense importància per a alguns,
però que ens alegren quan els vivim junts.
Les pedres de l’àmfora
Res no m’agrada tant
Vicent Andrés Estellés (1979)
Res no m’agrada tant
com enramar-me d’oli cru
el pimentó torrat, tallat en tires.
Cante, llavors, distret, raone amb l’oli cru, amb els productes de la terra.
M’agrada molt el pimentó torrat,
mes no massa torrat, que el desgracia,
sinó amb aquella carn mollar que té
en llevar-li la crosta socarrada.
L’expose dins el plat en tongades incitants,
l’enrame d’oli cru amb un pessic de sal
i suque molt de pa,
com fan els pobres,
en l’oli, que té sal i ha pres una sabor del pimentó torrat.
Després, en un pessic
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del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa,
agafe un tros de pimentó, l’enlaire àvidament,
eucarísticament,
me’l mire en l’aire.
De vegades arribe a l’èxtasi, a l’orgasme
cloc els ulls i me’l fot.
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Res no m’agrada tant
José Aldeguer 2n Batxillerat

Res no m’agrada tant
Elena Borja 2n Batxillerat

Res no m’agrada tant
com el meu llit
llançar-m’hi com si no hi hagués demà
i poder sentir-lo tot tou.
M’agrada molt trobar-lo fresc,
mes no massa, si és hivern
sinó eixe frescor que t’abriga
i eixe perfum que et fa companyia.
Col·loque el coixí al damunt del llit,
acomode el meu cap,
busque la postura perfecta per al cos
i, per últim, gaudisc de la calor dels
llençols. 
Reflexione amb el dia que he tingut,
pense en el bon dia que vindrà
cloc els ulls i gaudisc del son.

Res no m’agrada tant
com finalitzar el dia
amb un llibre a la mà.
Una princesa, un mag o un adolescent marginat.
M’agrada sentir, saber,
estar en la pell d’un altre;
el que pensa, el que desitja,
eixe esperit aventurer.
Tota la nit desperta, sense ningun
descans,
preparada per a qualsevol gir inesperat
llegint els sentiments d’un autor
vesats.
Després, en un pessic
del dit gros i el dit índex, amb el
llibre agafat, 
el deixe damunt la taula, amb ulls
cansats,
però la meua imaginació, encara
viva i cuejant,
farà la resta del treball:
seré la protagonista del meu llibre
encantat
d’amor, de por, em dóna igual.
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2.5.2 TEXTOS NARRATIUS
Una altra possibilitat de creació amb la tècnica d’imitar els clàssics
pot ser la d’inventar un final a un conte o rondalla coneguda com les
d’Enric Valor. O escriure contes tradicionals adaptant-los a la vida actual
segons la proposta de Finn Gardner(1995). Així els alumnes inventen
contes nous a partir dels clàssics tractant temes actuals com el feminisme
i la violència de gènere (La ventafocs), l’ecologia (TecnoBlancaNeus i els
set econans), la corrupció dels polítics (Els tres porquets, Un nou Robin
Hood), la discriminació per ser diferent (L’aneguet Messi), problemes de
gènere i identitat sexual (El Bell Dorment al País de Mai Més), etc.
Els alumnes també transformen relats breus com els de Pere Calders o Quim Monzó (1994) en còmics:

2.6 TREBALLS VOLUNTARIS
Amb la possibilitat de realitzar treballs voluntaris, l’alumnat crea obres
que ens sorprenen positivament, per exemple auques sobre la nostra
actualitat:
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Com veieu, els alumnes poden ser molt creatius i el taller literari
pot ser un bon recurs per a conéixer els nostres clàssics i millorar la
competència comunicativa de manera motivadora. Animeu-vos a valorar
les produccions del vostre alumnat, heu de creure en les seues aptituds.
Us endureu sorpreses.
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