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RESUM 

El present treball parteix de la qüestió de la manca de motivació que presenten 

els alumnes pel que fa a la literatura. Pensam que, massa sovint, els estudiants 

de secundària menysvaloren la literatura perquè, entre altres motius, la 

consideren de poca utilitat.  

Davant aquest fet, ens plantejam una manera per mitjà de la qual l’alumnat 

valori la literatura i hi dipositi la confiança per considerar-la una eina útil per a la 

seva vida. La resolució d’aquest propòsit, consideram adient dur-la a terme 

demostrant als alumnes com Ramon Llull fa de la literatura un instrument molt 

valuós per aconseguir el seu principal objectiu: apropar Déu als altres. 

D’aquesta manera, oferim una proposta didàctica que té com a finalitat 

aconseguir que els alumnes siguin capaços d’assolir determinats objectius 

quotidians a través de la literatura, amb la finalitat que es converteixin no sols 

en consumidors, sinó també en creadors de literatura i, així, la puguin valorar 

com realment es mereix. 

PARAULES CLAU 

Ensenyament, literatura, motivació, utilitat, Ramon Llull.  
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OBJECTIUS DEL TREBALL 

És un fet evident que, avui dia, només una minoria dels adolescents llegeix, ja 

sigui una novel·la, un llibre de poemes, un diari, un blog, etc. Així ho explica M. 

Almudena Cantero a la seva tesi Lo fantástico como universal en la enseñanza 

de la literatura en la educación secundaria obligatoria, referint-se a 

l’assignatura de llengua castellana, però que, sense cap dubte, ho podem 

extrapolar també a l’àrea de llengua catalana, perquè la situació és bàsicament 

la mateixa: 

«En nuestra realidad como docentes de Lengua y Literatura castellana nos 

encontramos continuamente en las aulas con el problema insistente de que nuestros 

alumnos no leen. Es más, esta carencia de los chicos se refleja en sus sistemáticos 

errores expresivos tanto a nivel escrito como a nivel oral» (Cantero, 2013, p. 6).  

Seguint amb el que dèiem i deixant de banda el sector minoritari, podem dir 

que la gran majoria dels adolescents menysvalora la literatura perquè, entre 

altres coses, la consideren de poca utilitat per al seu dia a dia; o, com diu 

Cantero, perquè hi ha altres coses en la seva vida quotidiana que troben molt 

més interessants que no la lectura: «Nuestros alumnos no leen porque creen 

que requiere demasiado tiempo y porque la lectura les resulta muy aburrida; 

además leer les exige un nivel de concentración y un tiempo que prefieren 

ocupar en otras cosas» (Cantero, 2013, p. 6). 

I no tan sols això, d’aquella minoria d’alumnes que llegeixen, la majoria ho fan 

només pel plaer que els pugui causar el fet de llegir aquella obra, que ja estaria 

bé; però el problema rau en el fet que encara més pocs alumnes duen a terme 

una lectura implicada, atenta o reflexiva. Amb això volem dir que els alumnes 

no analitzen els textos que llegeixen, no n’extreuen tot el que realment els 

podrien aportar. De la mateixa manera, quan són ells els que han d’escriure un 

text, tampoc són capaços d’expressar amb paraules tot el que els passa pel 

cap. Podem dir, per tant, que aconseguir que els alumnes es converteixin en 

consumidors i productors de literatura esdevé tot un repte.  
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No obstant això, si ens atenim a allò que es dictamina al currículum actual,1 ens 

trobam davant el fet que un dels blocs que conforma la competència 

comunicativa és el de l’«educació literària». Això vol dir que una de les quatre 

habilitats que ha d’assolir l’alumne en haver finalitzat la corresponent etapa 

educativa és la d’aprofundir en el coneixement de la literatura catalana a partir 

de la lectura i la creació de textos: 

«El darrer bloc del currículum, “Educació literària”, s’aborda des d’una triple 

perspectiva: pla lector, introducció a la literatura a través dels textos i creació pròpia. 

Aquest bloc pretén consolidar els hàbits de lectura, tot facilitant unes eines que han 

de servir per a un procés de formació lectora que s’ha d’aprofitar al llarg de la vida. És 

a dir, es tracta de crear futurs lectors, oferint un ventall de textos literaris amb la 

finalitat que, en la lectura, la comprensió i la interpretació, cada alumne pugui trobar la 

motivació que el farà lector habitual» (Decret 34/2015, p. 25101).  

Centrem-nos ara en la finalitat que, segons el currículum, ha de tenir aquesta 

part d’«educació literària», això és: que l’alumne trobi amb aquesta lectura la 

motivació per seguir llegint habitualment. Dit això, pensam que una de les 

maneres d’engrescar els alumnes amb la lectura és que li trobin una utilitat, 

com podria ser la d’expressar-se, comunicar, entretenir, delitar, transmetre, etc.  

Aleshores, el propòsit d’aquest treball és el d’acostar els alumnes a la literatura 

demostrant-los la finalitat pràctica que pot tenir. Aquesta tasca, hem considerat 

adient dur-la a terme a partir de la figura de Ramon Llull, ja que ell fa de la 

literatura un instrument molt valuós per aconseguir el seu principal objectiu, 

com és el de «conèixer i estimar Déu, i per tant servir-lo amb totes les 

conseqüències» (Ripoll, 2015, p. 18). 

Per una banda, l’obra de Ramon Llull és un dels continguts que forma part del 

currículum de primer cicle i, per tant, és un contingut que s’ha de tractar. Per 

altra banda, analitzar l’obra d’aquest autor ens permet veure com la literatura 

pot tenir una utilitat per aconseguir l’objectiu que ens proposem i que, com ja 

hem dit, en el cas de Llull consisteix en el de divulgar i transmetre tota una 

sèrie de valors que haurien de regir la conducta humana. Tot i que és cert que 

                                                
1 Decret 34/2015.  
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Llull escriu pensant amb aquesta finalitat i no amb la intenció de fer literatura, el 

fet és que l’ús que en fa —sigui voluntari o no— permet que aquest objectiu 

tengui més èxit que si hagués estat dut a terme d’una altra manera. Per 

exemple, quan llegim el Blaquerna, podem observar com Llull proposa un 

model de comportament humà que han de seguir els membres d’una societat, 

però a la vegada gaudim de la història dels personatges de l’obra mentre aquell 

primer missatge es va introduint dins la nostra ment d’una manera molt subtil, 

però, al cap i a la fi, eficaç.  

El que pretenem, doncs, és que, seguint l’exemple de l’obra de Ramon Llull, els 

alumnes siguin capaços d’assolir un objectiu per mitjà de l’ús de la literatura. 

D’aquesta manera, no només ens centraríem en la lectura i l’anàlisi d’obres 

literàries, sinó que, sobretot, intentaríem fomentar la creativitat literària dels 

alumnes. Ens enfrontam, així, al repte que hem comentat abans que suposa 

convertir els alumnes en consumidors i productors de literatura.  

Molt sovint, pensam que la literatura medieval —tan llunyana en el temps i, 

sovint, pels continguts— no és la més adequada per solucionar problemes tan 

actuals com és ara la poca relació que tenen els adolescents amb la literatura, 

però també s’ha de dir que tal vegada no ho hem intentat de totes les maneres 

possibles. Així doncs, amb aquest treball proposam superar aquell repte del 

qual parlàvem ajudant-nos d’un dels iniciadors de la literatura original en 

llengua catalana, com és Ramon Llull.    

Aleshores, un dels objectius d’aquest treball —el de la nostra recerca, podríem 

dir— és el d’investigar i analitzar de quina manera s’ha duit a terme fins ara 

l’ensenyament de la literatura a les aules, quins enfocaments hi ha hagut i 

quines metodologies s’han posat en pràctica. A partir d’aquesta investigació, 

doncs, un segon objectiu —el de la part pràctica d’aquest treball— és el 

d’elaborar una proposta didàctica que tendrà la finalitat d’aconseguir que els 

alumnes trobin una utilitat a la literatura seguint l’exemple de Llull, per tal que, 

d’aquesta manera, siguin capaços de revalorar-la i interessar-s’hi.  



 

6 

 

Hem de deixar clar que no és el nostre objectiu principal tractar l’ensenyament 

de Ramon Llull a les aules, sinó l’ensenyament de la literatura, en general. No 

obstant això, com que volem ens volem servir de l’obra d’aquest autor per 

acostar la literatura als alumnes, també aprofitarem per ensenyar-lo d’una 

manera diferent de la que s’ha fet fins ara. Per tant, això ens portarà a haver de 

qüestionar també la manera com s’ha ensenyat aquest autor i la seva obra fins 

avui dia.  
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Per tal de donar resposta al primer objectiu d’aquest treball, és indispensable 

fer un repàs sobre com s’ha ensenyat la literatura fins a l’actualitat i quins 

resultats s’han obtingut, per arribar a analitzar, finalment, quina és la situació 

actual del seu ensenyament. D’altra banda, també serà necessari parlar sobre 

quines formes hi ha de donar un nou enfocament a l’ensenyament de la 

literatura per tal que doni uns millors resultats dels que ha donat fins ara. 

Parlarem, doncs, de la relació que existeix entre l’ensenyament de la llengua i 

el de la literatura i, per tant, de la conveniència de dur a terme aquestes dues 

activitats de manera conjunta o separada, així com també sobre la finalitat que 

hauria de tenir l’ensenyament de la literatura per tal que es convertís en una 

eina útil per als alumnes.  

EVOLUCIÓ DE L’ENSENYAMENT DE LA LITERATURA. 

El que ens disposam a fer a continuació és una anàlisi de l’evolució de 

l’ensenyament de la literatura al llarg dels segles per veure en quins aspectes 

ha canviat, quines diferents metodologies s’han anat desenvolupant i com ha 

afectat tot això en l’ensenyament, però sobretot en l’aprenentatge, de la 

literatura.  

Així doncs, ens trobam davant el fet que fins al s. XV, moment en què es va 

inventar la impremta, l’ensenyament literari consistia, per una banda, a fer 

copiar o dictar als alumnes textos clàssics i sagrats i, per altra banda, a 

construir discursos orals basats en aquests mateixos textos. Amb la impremta, 

aquesta activitat va anar lligada a la creació de llibres amb un format que 

permetia la còpia i el comentari que acabam d’esmentar. Fins a aquest 

moment, doncs, «leer textos literarios se entendía así como una tarea de 

análisis y glosa con fines prácticos de dominio del discurso hablado y escrito» 

(Colomer, 1996). Per tant, podem considerar que, inicialment, l’ensenyament 

de la literatura tenia com a principal objectiu el desenvolupament de la retòrica: 

«La literatura apareix a l’ensenyament ocupant un lloc secundari en una 

assignatura fonamental: la retòrica» (Quintana, 2011, p. 1).  
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Amb el temps, però, la retòrica va anar perdent importància i a partir del s. XIX 

l’ensenyament d’aquesta començà a ser criticat «tildando de formalistas y 

vacías de contenido este tipo de actividades docentes y acusándolas de 

enmascaramiento de la falta de inspiración artística» (Colomer, 1996). No 

obstant això, encara que amb el pas dels anys la retòrica anés perdent 

importància, «no deixa de representar fins al segle XVIII una àrea de 

coneixement fonamental, que s’acompanya d’una ciència auxiliar, la història de 

la literatura, on la retòrica troba els exemples que han de servir de base per als 

seus estudiants» (Quintana, 2011, p. 1-2). 

Amb la reforma protestant, la literatura passa a centrar-se més en l’activitat de 

la lectura, atès al fet que es comença a permetre i a fomentar l’accés directe a 

les Sagrades Escriptures. D’altra banda, els canvis socials produïts durant el s. 

XVIII impulsen l’escola de masses i això fa que es creïn nous instruments 

didàctics, com ara l’ús de la pissarra, els manuals escolars, etc. D’aquesta 

manera, s’inicia «de forma imparable la alfabetización progresiva de toda la 

población, aunque no llegará a completarse en nuestro país hasta bien entrado 

el siglo XX» (Colomer, 1996). 

Aquests canvis socials i culturals seguiren produint-se durant el segle XIX, fet 

que va suposar «el fin del clasicismo como eje educativo, la constitución de la 

literatura propia como esencia cultural de las nacionalidades y el 

establecimiento de un sistema educativo generalizado y obligatorio» (Colomer, 

1996) i va fer que la manera d’ensenyar literatura evolucionés cap a «la 

creación de la conciencia nacional y [...] la adhesión emotiva de la población a 

la colectividad propia» (Colomer, 1996). D’aquesta manera, «l’ensenyament de 

la literatura va així lligat de manera inextricable, des dels inicis del segle XIX, 

amb la construcció de la identitat nacional. Deixa de ser un suport per a la 

retòrica i adquireix autonomia com a disciplina» (Quintana, 2011, p. 3). 

A partir d’aquesta concepció de la literatura, a les aules es començà a practicar 

la lectura emotiva i en veu alta de textos considerats «nacionals»: «Los textos 

clásicos cedieron su lugar a la literatura nacional y el aprendizaje de la retórica 
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decayó en favor de la lectura profundizada de los textos, lectura a la que se 

unió pronto el aprendizaje de la historia literaria» (Colomer, 1996).  

D’aquesta manera, tots aquests canvis que acabam de dir que es produïren en 

l’ensenyament de la literatura durant el segle XIX  

«llevó, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, a la lectura de obras completas —

escogidas, con distinto énfasis, por su formación moral, por su sensibilización estética y 

por su accesibilidad— y a la lectura y explicación oral de textos literarios, agrupados en 

antologías que se confeccionaron mayoritariamente a partir de centros de interés en la 

primaria o según criterios cronológicos en la secundaria» (Colomer, 1996).  

Paral·lelament a aquesta dinàmica basada en la lectura de textos literaris, ens 

trobam davant el fet que la llengua literària es convertí, en aquells moments, en 

el model de llengua a seguir i, per tant, a imitar per part dels aprenents: «La 

lengua literaria [...] ofrecía un camino único de progreso en el dominio 

lingüístico a través de todas las etapas educativas, puesto que, la lengua 

literaria aparecía como la lengua "modelo", allí donde el lenguaje realiza todas 

sus potencialidades» (Colomer, 1996). No obstant això, amb el pas del temps, 

aquesta relació entre llengua i literatura es va arribar a rompre a causa de la 

contraposició que suposa la massificació de l’escola enfront de l’alt nivell de 

llenguatge que impliquen els textos literaris:  

«A nivel escolar, la exigencia de la calidad de la lectura había ido aumentando 

insensiblemente y acabó por separar la lectura literaria de los ejercicios de lengua que 

adquirieron cada vez mayor protagonismo a través de la producción de los libros de 

texto» (Colomer, 1996). 

A més a més, les noves teories lingüístiques, com l’estructuralisme o el 

generativisme, preferien estudiar la llengua a partir del mètode descriptiu i no 

tant prescriptiu, per tant, passaren a deixar de banda l’estudi de la llengua 

literària per centrar-se més en l’estudi de la llengua parlada.  

Retornant a l’ensenyament de la literatura, hem de dir que  
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«la explosión demográfica, la progresiva escolarización de todos los adolescentes en la 

etapa de secundaria, la extensión social de los medios de comunicación de masas y la 

diversidad de los objetivos escolares de lectura hicieron estallar un modelo de 

enseñanza basado en la lectura intensiva de textos literarios» (Colomer, 1996). 

Com és d’esperar, aquesta pràctica suara esmentada va acabar donant lloc al 

fracàs de la lectura de literatura, i aquesta «pasó a formar parte de la idea de 

un bien cultural de acceso libre, diversificado y autónomo y acentuó su valor de 

placer inmediato» (Colomer, 1996). 

D’aquesta manera, ens trobam davant el fet que la literatura deixa de ser 

l’única porta d’accés per a aprendre a llegir i passa a ser simplement una forma 

més de  lectura: 

«El aprendizaje de la lectura dejó, pues, de verse como un aprendizaje a través de la 

literatura y, en un giro copernicano, fue la literatura la que fue englobada en un 

aprendizaje funcional de la lectura como forma social de acceso tanto a la lectura 

informativa como a la de ficción» (Colomer, 1996).  

A mesura que avança el temps, l’ensenyament basat en la concepció 

historicista de la literatura es veu trencat amb el sorgiment de l’estructuralisme i 

el concepte de la intertextualitat, que, per la seva banda, se centren més a  

analitzar el text en si i la relació que s’estableix amb altres textos i no tant la 

relació que pugui tenir amb el context i l’època de producció. D’aquesta 

manera, la metodologia que es passarà a emprar per analitzar els textos serà el 

comentari de text: 

«Así, las ideas básicas de las poéticas estructuralistas y generativistas sobre la forma 

de abordar el texto literario desde su especificidad provocaron también el cambio en la 

etapa secundaria hacia el "comentario de texto" como actividad dotada de un nuevo 

sentido» (Colomer, 1996).  

A partir dels anys 80 es comença a concebre la literatura com una forma de 

comunicació social, la qual cosa atorga «una atención creciente al 

protagonismo del lenguaje como creación e interpretación de la realidad» 

(Colomer, 1996). En aquest sentit, diverses disciplines passen a concebre la 
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literatura «como un instrumento social utilizado por los individuos para dar 

sentido a la experiencia, para entender el presente, el pasado y el futuro, para 

iluminar su propia entidad como personas y como miembros de una 

colectividad» (Colomer, 1996).  

El que podem veure, doncs, és un canvi realment important en la concepció de 

l’ensenyament de la literatura, la qual deixa de ser una mena de patrimoni a 

haver de conèixer per passar a ser, més aviat, una competència a haver 

d’adquirir per part de l’alumne:  

«Des de que en els anys seixanta del segle passat va començar a pensar-se que calia 

desenvolupar una competència i no simplement traspassar un llegat, es va fer evident 

que calia partir d’allò que els alumnes saben i saben fer. La tradicional lectura “guiada” 

de l’escola va haver de replantejar-se els mètodes per tal de no continuar essent, de 

fet, una lectura “substituïda”, aquella en què el docent interpreta el text i els alumnes es 

limiten a reproduir el que han sentit en els treballs i exàmens sense aprendre a 

construir la interpretació per els mateixos» (Colomer, 2011, p. 100).  

Finalment, només ens queda dir que en els darrers anys, amb la creixent 

diversitat d’alumnes a les aules i amb el poc hàbit lector que presenten la 

majoria d’ells, un dels debats actuals és quin corpus de textos literaris s’han 

d’elegir per a l’educació secundària per tal de crear o fomentar aquest hàbit en 

l’alumnat. En els darrers anys han sorgit múltiples metodologies que, recollides 

en una infinitat de manuals per a docents, intenten donar resposta i solució a 

aquesta aversió per la lectura que, malauradament, presenten molts dels 

nostres alumnes.  

SITUACIÓ ACTUAL DE L’ENSENYAMENT DE LA LITERATURA CATALANA.  

Si passam ara a analitzar la situació de l’ensenyament de llengua i literatura 

catalanes en els nostres dies, hem de dir que aquesta activitat comporta tota 

una sèrie de desafiaments; uns de més generals i uns altres de més concrets. 

Per una banda,  

«ha de lluitar contra el desprestigi generalitzat i ―induït― de les humanitats i de la 

cultura, amb tots els valors que se’n deriven. Ha de fer front, també, al pes 
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abassegador del globalitarisme i, en el cas local, al procés creixent de substitució 

lingüística de la llengua dominant, que converteix el català i la seva literatura en 

‘superflus’, ‘innecessaris’ o ‘residuals’» (Casals, 2012, p. 9).  

D’altra banda, pel que fa a les aules, l’ensenyament de la llengua i la literatura 

catalanes «ha de vèncer no tan sols els nivells cada vegada més baixos de 

competència lingüística i literària, sinó especialment la ignorància o, en el pitjor 

dels casos, l’animadversió d’una part d’alumnes que han crescut en el descrèdit 

que hem indicat» (Casals, 2012, p. 9).  

Ens trobam, doncs, davant un tipus d’ensenyament que ha de lluitar contra tota 

una sèrie de desprestigis socials i polítics que influeixen en els estudiants en el 

sentit que els donen una imatge totalment pobra i negativa d’allò que, per altra 

banda, constitueix un objecte d’estudi en el seu procés d’aprenentatge. Segons 

Casals,  

«La situació de la llengua i la literatura catalanes a les aules del segle XXI és, en aquest 

sentit, de jutjat de guàrdia. Des de fa temps, el col·lectiu del professorat se’n queixa, 

per activa o per passiva, però les autoritats educatives i la classe política s’estimen més 

mirar cap a una altra banda» (Casals, 2012, p. 9). 

Altres autors també incideixen en aquesta idea dient que no només és la 

legislació la principal causant d’aquesta «degradació dels estudis literaris», sinó 

que culpen «les circumstàncies i la pràctica quotidiana [d’haver] [...] portat a 

aquesta reculada pel que fa a l’ensenyament de la literatura a l’ESO i al 

Batxillerat» (Aulet i Martí, 2012, p. 49). 

Sigui com sigui, la situació davant la qual ens trobam avui dia pel que fa a 

l’ensenyament de la literatura és la del poc interès que manifesten els alumnes 

per conèixer-la i, molt menys, per emprar-la.  

«Así, en nuestros días, los alumnos asimilan el dogma según el cual la literatura no 

tiene ninguna relación con el resto del mundo, de modo que sólo queda estudiar las 

relaciones internas que los diferentes elementos de la obra mantienen entre sí. Esto, 

claro está, contribuye al desinterés de alumnos (y profesores)» (Castany i Pérez, 2010, 

p. 103).  
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LA LITERATURA LLIGADA A L’ENSENYAMENT DE LLENGUA.  

Per tot el que acabam de veure, és evident que necessitam canviar la manera 

d’ensenyar llengua i literatura catalanes, per tal que els alumnes vegin en 

aquesta matèria una utilitat, la revalorin i prenguin consciència que tant la 

llengua com la literatura són necessàries per poder-se expressar i comunicar 

amb els altres.  

Aleshores, pensam que una manera de demostrar als alumnes el sentit que té 

estudiar aquestes dues disciplines pot ser revelar-los la cohesió que hi ha entre 

l’una i l’altra, això és, entre la llengua i literatura, ja que, com molts autors 

defensen «la literatura és la màxima formalització de la primera eina 

comunicativa dels humans, que és el llenguatge» (Quintana, 2011, p. 9). Per 

tant, és evident que l’alumne necessita conèixer el funcionament d’una llengua 

per poder-s’hi expressar d’una manera efectiva, però el fet és que conèixer la 

literatura «permet a l’alumne conèixer possibilitats expressives de la llengua 

que no s’haurà plantejat mai, i d’altra banda l’ajuda a llegir més enllà del que és 

explícit» (Quintana, 2011, p. 9). 

Com ja hem vist abans, quan explicàvem l’evolució de l’ensenyament de la 

literatura, en un primer moment ambdues competències s’ensenyaven de 

manera conjunta, però, amb el temps, es varen arribar a separar perquè el 

nivell de llenguatge que presentaven els alumnes distava molt del llenguatge ric 

i elegant, propi de les obres literàries: 

«Pot prescindir una societat de la literatura en tant que contingut central en l’educació 

obligatòria, i, doncs, marginar-la en el currículum escolar bàsic que hauria de ser comú 

per al conjunt de la ciutadania d’un país? Aquesta pregunta fa una trentena d’anys 

hauria semblat gairebé absurda, perquè llengua i literatura encara vivien en simbiosi a 

l’ensenyament. Les gramàtiques i els manuals per a l’aprenentatge de la llengua 

anaven plens de fragments de textos literaris que servien d’exemple, de referència i de 

punt de partida per a la introducció de conceptes i estructures gramaticals. I, d’altra 

banda, la literatura era una matèria curricularment ben reconeguda, amb uns objectius 

clars i uns continguts ben definits, que disposava d’una cambra pròpia podríem dir, 

força àmplia i ben moblada» (Codina-Valls, 2016, p. 13-14). 
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I afegeix: «Ara, en canvi, es pot afirmar que la presència de la literatura a 

l’educació obligatòria s’ha diluït, s’ha afeblit considerablement, o ha perdut el 

lloc d’honor de què gaudia» (Codina-Valls, 2016, p. 14). 

Segons Codina, «l’enfocament comunicatiu en l’ensenyament de la llengua ha 

propiciat el divorci entre llengua i literatura» (Codina-Valls, 2016, p. 25) i això 

ha ocorregut perquè s’ha volgut ensenyar la llengua pròpia seguint la didàctica i 

la metodologia pròpia de l’ensenyament de llengües estrangeres. En contra 

d’aquesta tendència, Codina defensa que en l’aprenentatge d’una llengua 

pròpia,  

«allò que l’aprenent coneix és precisament la llengua tal com es manifesta en l’ús 

comunicatiu més quotidià: caldria doncs exposar-lo a altres usos, com el literari, en el 

qual apareixen estructures i vocabulari nous per a ell, per tal d’ajudar-lo a ampliar el 

domini del llenguatge. Si en comptes d’empènyer-lo a descobrir aquest territori nou i ple 

de substància lingüística i humana que és la literatura, es condemna l’aprenent a 

caminar en cercles en el territori familiar i sovint banal de la comunicació quotidiana, 

s’aconseguirà que no aprengui ni llengua ni literatura, i probablement que s’avorreixi 

força» (Codina-Valls, 2016, p. 26). 

Vist això, doncs, pensam que tot i que és cert que s’ha de treballar sobre el 

nivell de llenguatge que tenen els alumnes, no s’ha de deixar de banda l’estudi 

del model a seguir, ja que no hem d’oblidar que si bé els alumnes parteixen 

d’un nivell determinat, l’objectiu és que arribin a un nivell superior. Com diu 

Carbonell, «l’estudiant ha de tenir consciència que avança i que cada vegada 

disposa de més recursos per a l’expressió oral, per a la comprensió lectora i 

per a la redacció escrita» (Carbonell, 2012, p. 67-68).  

No obstant això, el mateix autor afirma que en els llibres de text es manifesta 

una certa desconfiança a treballar les competències de comprensió lectora i 

d’expressió oral i escrita dels alumnes a través de la literatura (Carbonell, 2012, 

p. 69). Aquesta desconfiança ha fet que «durant anys s’ha intentat ensenyar a 

escriure llegint manuals i gramàtiques i consultant literatura, i no―com seria 

més assenyat i plaent― llegint literatura, i consultant manuals i gramàtiques» 

(Pagès, 1998, p.150). Per tant, tal vegada en aquest sentit sí que caldria tornar 
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als orígens de l’ensenyament de llengua i literatura i eliminar la separació que 

s’ha establert entre aquestes dues. 

Aleshores, tenint present que el currículum, així com està plantejat, ens 

demana treballar per competències, pensam que seria més adequat «prioritzar 

l’expressió oral, la comprensió lectora i la redacció escrita; i, potser, no 

obsessionar-se amb una presència excessiva de continguts lingüístics i 

literaris» (Carbonell, 2012, p. 69). El que voldríem, doncs, és treballar la 

competència literària i, a la vegada, la competència lingüística dels alumnes i 

no centrar-nos tant en l’ensenyament d’uns continguts determinats de llengua i 

literatura, ja que, si així ho féssim, estaríem contradient el currículum.   

D’aquesta manera, molts autors aposten per vincular llengua i literatura 

«sobretot, en el sentit del que tenen en comú i de la convicció que poden 

reforçar els continguts lingüístics a través dels textos literaris» (Carbonell, 2012, 

p. 69). 

Altrament, davant el fet d’ensenyar llengua sense la literatura, Francesc Codina 

afirma que «la llengua hi surt perdent, perquè no es pot deixar de banda la 

tradició literària d’una llengua si es vol aprofundir en el seu coneixement i el seu 

domini expressiu» (Codina i Valls, 2007, p. 8).  

Ensenyar gramàtica d’una manera descontextualitzada sovint desespera els 

alumnes perquè no entenen ni veuen el perquè d’aquella tasca de 

descomposició de frases i paraules. En canvi, més que descompondre, potser 

els resultaria més útil compondre textos i compondre’ls amb adequació, 

coherència, cohesió i correcció. Així, una bona manera de fer-ho pot ser partint 

de la valoració de textos literaris com a model de referència, ja que, en principi, 

són textos que compleixen tots aquests requisits: 

«És des d’aquesta perspectiva de valoració de textos literaris que podem retrobar 

novament la gramàtica. Potser el problema dels continguts gramaticals és que acaben 

esdevenint un món a part, autosuficient, en què l’alumne s’ha de moure enmig de 

tirallongues de classificacions morfològiques i d’arbres de natura sintàctica que no 

comuniquen aquella intuïció lingüística que permet redactar bé les idees. Cal trobar els 
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camins que portin la gramàtica cap al terreny de la construcció de textos» (Carbonell, 

2012, p. 70). 

Per tant, si volem que els alumnes aprenguin a expressar-se de la millor 

manera possible, ens queda una gran tasca per fer, en la qual, com ja hem vist, 

la literatura hi té un paper força important, ja que «el fet que la literatura sigui 

bàsicament llengua escrita permet realitzar un gran desenvolupament 

d’aquesta habilitat, tant la receptora com la productora» (Bordons, Díaz-Plaja, 

2014, p. 11). Aleshores, hem de «començar a creure que la literatura és un 

camp de treball d’immenses possibilitats per a la formació dels nostres 

alumnes» (Carbonell, 2012, p. 70); si més no, «els pot ajudar a veure que la 

capacitat d’expressió oral i escrita s’ha de valorar» (Carbonell, 2012, p. 75). 

FUNCIONS DE L’ENSENYAMENT DE LA LITERATURA. 

Fins ara hem parlat dels beneficis que té ensenyar llengua i literatura de forma 

conjunta, la qual cosa facilitaria als alumnes l’aprenentatge d’aquestes dues 

competències, ja que té més sentit que no ensenyar-les de manera separada; 

però anem a parlar ara de la manera en què els alumnes poden trobar una 

utilitat a la literatura. Per fer això, cal fer referència als objectius i a la finalitat 

que té l’aprenentatge de la literatura.  

Com podem imaginar, els objectius de l’ensenyament de la literatura són molts i 

diversos, però d’entre tots ells en destacarem uns quants que són els que més 

ens interessen pel tema que tractam.  

Així per exemple, Colomer atribueix a l’ensenyament de la literatura la funció de 

formar els individus com a persones: 

«El objetivo de la educación literaria es, en primer lugar, el de contribuir a la formación 

de la persona, formación indisolublemente ligada a la construcción de la sociabilidad y 

realizada a través de la confrontación con textos que explicitan la forma en la que las 

generaciones anteriores y las contemporáneas han abordado y abordan la valoración 

de la actividad humana a través del lenguaje» (Colomer, 2001).  
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Aquesta concepció de la literatura que acabam de veure no és només 

defensada per Colomer, sinó també per altres autors que, de la mateixa 

manera, aposten per la literatura com a eina per educar els individus al voltant 

de tot un conjunt d’idees, valors, emocions, etc. que acabaran conformant la 

seva personalitat: 

«Ens sembla que llegir sobre l’amistat, l’amor, el viatge, la mort, la justícia... pot incidir 

en el creixement dels joves com a persones, obrint-los les finestres a visions diverses, 

matisades, del món immens i polifacètic, i de l’univers de l’individu, que, encara que 

interior, també ho és. Creiem que la millor manera de fer-ho és a partir de la bellesa 

creada per una persona que fabula, que pensa i repensa, que interroga i s’interroga, 

que aprofundeix en els fets del seu voltant, o de lluny, i en ella mateixa. Que, en 

definitiva, mitjançant les paraules, ha assajat de convertir la complexitat de la vida en 

literatura. A través dels textos literaris pretenem, doncs, despertar els sentits dels 

alumnes al món de la creació. Ho volem fer mostrant com la literatura connecta amb la 

vida; també amb la seva» (Generalitat de Catalunya, 2014, p. 7).  

Una altra funció de la literatura la trobam amb Todorov, el qual la percep com 

una manera d’entendre el món: 

«Según Todorov, la literatura no es un objeto de lujo superficial. Ésta tiene el deber de 

ayudarnos a entender mejor el mundo, de ayudarnos a construir un sentido común, de 

conducirnos hacia los demás seres humanos, de transformarnos desde dentro, etc.» 

(Castany i Pérez, 2010, p. 109).  

Per la seva banda, Bastida, Bordons i Rins també parlen de la literatura com 

una forma d’entendre el món i d’educar els joves seguint uns valors: 

«Què pot aportar el text literari, la “utilitat” del qual ha estat qüestionada en massa 

ocasions, des d’aquesta perspectiva? En primer lloc, apropar els alumnes als grans 

temes, valors i inquietuds de la humanitat, de manera que els permeti relacionar certs 

coneixements teòrics amb la seva realitat més propera i reflexionar sobre la societat 

que habiten. D’aquesta manera, s’aconseguirà una autèntica educació en valors» 

(Bastida, Bordons, Rins, 2014, p.73). 

Però també com una manera de reflexionar sobre un mateix:  
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«Els textos literaris ens serveixen no només per explorar els objectius lingüístics i 

estilístics concrets, sinó sobretot per fer reflexionar l’alumne sobre si mateix, sobre la 

vida i sobre el món que l’envolta. Un text literari és sempre més que la seva realitat 

intrínseca, és una amalgama de possibilitats de desenvolupament i de formació per a 

un lector potencial» (Bastida, Bordons, Rins, 2014, p. 77).  

Finalment, una altra de les funcions de la literatura que ens agradaria destacar 

és la de fomentar l’empatia amb els altres: 

«Lo que nos dan las novelas no es un nuevo saber, sino una nueva capacidad de 

comunicación con seres diferentes a nosotros. […] Así, pues, las novelas nos 

ayudarían en aquello que Kant consideraba en La crítica del juicio un paso obligado en 

el camino hacia un sentido común, que es como decir hacia nuestra plena humanidad: 

“Pensar poniéndonos en el lugar de otro ser humano”» (Castany i Pérez, 2010, p. 110).  

Molt lligat a això, també tendríem la concepció de l’ensenyament de la literatura 

com a punt de trobada entre les diferents cultures: 

«Per a una pedagogia de la inclusió o, més ben dit, de la integració, el text literari es 

perfila, doncs, com un intent de preservar herències històriques, culturals i religioses, 

d’agilitzar el diàleg entre majories i minories: un pont afavoridor de la trobada entre 

cultures i sobretot una manera de veure les coses amb els ulls de l’“altre”» (Bastida, 

Bordons, Rins, 2014, p. 73).  

Comptat i debatut, són aquestes les funcions de la literatura a les quals farem 

referència al llarg d’aquest treball i no tant a l’estètica, la intel·lectual ni tampoc 

a la de conèixer tot un corpus de textos pel simple fet que formen part d’un 

cànon o de la història nacional d’un país. Són aquestes altres funcions de la 

literatura —la de formar les persones, transmetre’ls uns valors i inculcar-los el 

respecte cap als altres— les que ens interessa ensenyar als alumnes, perquè 

són aquestes i no tant les altres les que necessitaran per desenvolupar-se en el 

seu dia a dia i per convertir-se en millors persones. 

D’aquesta manera, no podem esperar que l’aprenentatge de la competència 

literària es dugui a terme només a les classes de llengua, sinó també en molts 

altres àmbits: 
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«La formació d’allò que podem anomenar competència literària no és tasca exclusiva 

de l’àrea de Llengua i Literatura, sinó de tot el procés de formació que segueix una 

persona. No només l’escola i l’ensenyament formal, sinó també l’ambient familiar i 

social va proporcionant a l’aprenent les experiències diverses que aniran 

desenvolupant les seves capacitats de recepció i apreciació dels missatges literaris. 

Podem afirmar que es tracta de la capacitat general de percepció, comunicació i 

sensibilitat, que es manifesta ja des dels primers dies de vida» (Cassany, Luna i Sanz, 

2001, p. 489). 

RAMON LLULL EN L’ENSENYAMENT. 

Una vegada que hem vist quina ha estat l’evolució de l’ensenyament de la 

literatura, la situació actual en què es troba, la relació que té amb 

l’ensenyament de llengua i els objectius o les funcions de l’educació literària, en 

aquest apartat, ens disposam a parlar de quina manera és tractat Ramon Llull i 

la seva obra a l’Educació Secundària Obligatòria.  

Cal dir, en primer lloc, que s’ha teoritzat molt poc sobre l’ensenyament de Llull 

a les aules. El que podem dir com a testimonis mateixos d’aquest ensenyament 

és que ha seguit i segueix seguint encara una manera molt tradicional basada 

en l’estudi de la vida i l’obra d’aquest autor, seguit de la lectura d’alguna de les 

seves obres —normalment el Llibre de les bèsties— o més aviat fragments, 

amb els consegüents comentaris de textos, i poca cosa més. De fet, gosaríem 

dir que es percep com un autor difícil a l’hora de ser explicat a uns alumnes de 

primària o secundària.  

No obstant això, sí que és cert que darrerament —i sobretot durant aquest 

darrer any, amb motiu de la commemoració del 700 aniversari de la mort de 

Llull— s’han posat en marxa nombroses iniciatives que han pretès acostar 

aquest autor i la seva obra als alumnes. Aquesta tasca s’ha fet, sobretot, per 

mitjà de: 
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- Recursos digitals i audiovisuals: com la pàgina web Enllulla’t2, una 

proposta educativa que té per objectiu que els alumnes es familiaritzin 

amb l’obra d’aquest autor; Rutes Ramon Llull,3 una pàgina web que 

convida els alumnes a viatjar de manera virtual seguint les passes del 

beat; Qui és Ramon Llull4 (tot i que aquesta ja fa més anys que 

funciona), on podem trobar informació sobre la seva vida, obra i 

pensament. 

- Documentals com ara Phantasticus. El cant de Ramon;5 Ramon Llull, 

ciència i acció (aquest ja dels anys vuitanta);6 la docuficció Jo, Ramon 

Llull;7 o la sèrie documental Ramon Llull8 que IB3 va emetre aquest any 

passat.  

- Exposicions temporals, com «El viatge de Ramon Llull» que es va fer al 

Museu Diocesà de Palma; «Ramon Llull, 700 anys de Missió», a la 

Capella de la Misericòrdia; o «La màquina de pensar: Ramon Llull i l’“ars 

combinatòria”», al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

(CCCB). 

- Així mateix, a Mallorca foren nombrosos els centres que dugueren a 

terme diferents activitats per commemorar l’efemèride, com és el cas de 

l’institut Es Liceu, que va celebrar una Diada Lul·liana9 carregada 

d’activitats que donassin a conèixer la figura d’aquest autor als alumnes 

del centre. I també fora de Mallorca, per exemple, l’institut Pius Font i 

Quer de Manresa amb la seva «Paret de les auques», entre les quals 

                                                
2 Per visitar la pàgina web Ennlulla’t, clicau al següent enllaç: <http://enllullat.cat/proposta-
educativa/>. [03/06/17] 
3 Vegeu la pàgina web Rutes Ramon Llull al següent enllaç: <http://www.rutasramonllull.com/>. 
[03/06/17] 
4 Per visitar la pàgina web Qui és Ramon Llull, clicau al següent enllaç: 
<http://quisestlullus.narpan.net/1_intro.html>. [03/06/17]  
5 Per veure el documental Phantasticus. El cant de Ramon, clicau al següent enllaç: 
<http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Phantasticus-El-cant-de-Ramon/video/321149/>. 
[03/06/17] 
6 Per veure el documental Ramon Llull, ciència i acció, clicau al següent enllaç: 
<http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=26796>. [03/06/17] 
7 Vegeu la docuficció Jo, Ramon Llull a <http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/jo-ramon-llull/jo-
ramon-llull/video/5617793/>. [03/06/17] 
8 Vegeu la sèrie documental Ramon Llull a <http://ib3tv.com/ramon-llull.html>. [03/06/17] 
9 Vegeu el projecte que va crear l’IES Es Liceu a la següent pàgina web: 
<http://www.esliceu.com/2016/01/lany-llull-a-les-nostres-aules-diada-lul%C2%B7liana/>. 
[03/06/17] 

http://enllullat.cat/proposta-educativa/
http://enllullat.cat/proposta-educativa/
http://www.rutasramonllull.com/
http://quisestlullus.narpan.net/1_intro.html
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Phantasticus-El-cant-de-Ramon/video/321149/
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=26796
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/jo-ramon-llull/jo-ramon-llull/video/5617793/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/jo-ramon-llull/jo-ramon-llull/video/5617793/
http://ib3tv.com/ramon-llull.html
http://www.esliceu.com/2016/01/lany-llull-a-les-nostres-aules-diada-lul%C2%B7liana/
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podem trobar la de Ramon Llull,10 seguida d’una sèrie de propostes per 

treballar-hi. 

D’aquesta manera, podem dir que tot i que comptem amb una sèrie de 

materials per tractar la figura i l’obra de Ramon Llull a les aules, l’efecte que 

tenen sobre l’alumnat és el mateix de sempre: es meravellen de l’autor i de la 

seva obra aquells que ja tenen una predisposició a valorar el patrimoni 

immaterial d’una cultura i passen absolutament del tema tota la resta, que no 

és precisament una minoria. Per tant, consideram també una necessitat 

contribuir en aquesta tasca d’acostar Llull als alumnes d’una nova manera: 

demostrant-los l’originalitat amb què es proposa assolir els seus objectius.  

RAMON LLULL I LA LITERATURA. 

Vist quin ha estat fins ara l’ensenyament de Llull a les aules, anem a veure a 

continuació l’ús que fa aquest autor de la literatura, atès que, com ja hem dit al 

principi, el que pretenem amb aquest treball és que els alumnes imitin la 

manera de fer d’aquest autor i descobreixin en la literatura una utilitat.  

Abans de començar a parlar de Llull i la literatura, voldríem deixar clar que 

«Llull [...] no és un literat; és, en canvi, un filòsof, un místic i un apologeta que empra de 

tant en tant una ‘expressió literària’ de manera puntualment vehicular. És a dir, que és 

al marge o, millor, per damunt de les grandeses i les misèries de la literatura, ja que les 

formes que caracteritzen aquesta darrera apareixen en la seva obra només 

accidentalment» (Badia, 1991, p. 75). 

L’objectiu de l’obra de Llull no era fer literatura en si, sinó que el que guiava la 

seva vida era «el servei a Déu per mitjà de l’Art i la paraula» (Ripoll, 2015, p. 

45). Així doncs, per servir Déu, Llull es va proposar tres objectius bàsics: 

«primer, escriure el millor llibre del món contra els errors dels infidels; segon, anar de 

missió a terres d’infidels i donar la vida per la causa, si era necessari; tercer, visitar reis 

i papes per convèncer-los de la necessitat de fundar escoles on els missioners 

                                                
10 Vegeu «l’auca de Ramon Llull» al següent enllaç: 
<http://www.auques.cat/auca.php?auca=llull>. [03/06/17] 

http://www.auques.cat/auca.php?auca=llull
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aprenguessin les llengües del públic a qui havien d’anar a predicar i garantir, així, la 

conversió a la fe cristiana» (Ripoll, 2015, p. 18-19). 

Llull no escriurà amb una finalitat estètica o literària, sinó amb la intenció 

d’acomplir tots aquests objectius. D’aquesta manera, «l’escriptura [...] esdevé 

un mitjà per conèixer i estimar Déu en tant que és el mitjà òptim per fer arribar 

l’Art a tots els públics possibles» (Ripoll, 2015, p. 45). Podem dir, per tant, que 

per ell la literatura té una finalitat més funcional i no tant estètica. 

El que pretén Llull és, doncs, «establir ponts de comunicació amb els seus 

semblants. Uns ponts de comunicació que li permetessin d’il·luminar 

l’intel·lecte, d’activar la memòria i d’inflamar la voluntat del receptor entorn del 

nucli palpitant del missatge cristià» (Badia i Soler, 1992, p. 27). És per aquesta 

intenció que podem dir que «la passió per la comunicació i per la màxima 

eficàcia propagandística domina de cap a cap l’obra lul·liana i n’explica les 

múltiples formes i variacions» (Badia i Soler, 1992, p. 28).  

Precisament, a causa d’aquest ús que fa Llull de la literatura, Rubió «va 

descartar que Llull fos un literat pròpiament dit i va voler substituir la idea d’una 

“literatura lul·liana” per la d’un Llull que se serveix de l’“expressió literària” com 

a instrument per a dur a terme la seva tasca apologètica» (Badia, 1991, p. 9). 

El que fa Ramon Llull, per tant, és presentar la seva Art «amb els recursos 

literaris que coneix i que ofereix de la manera més assequible i fàcil d’entendre 

per a tothom» (Ripoll, 2015, p. 46). 

Així doncs, amb aquest treball no pretenem anul·lar la funció estètica de la 

literatura, ja que, seguint els consells de Llull, consideram que també s’ha de 

tenir en compte: 

«Com que la paraula és el mitjà i l’instrument pel qual els parlants i els oients convenen 

en un únic fi, se’n segueix que com més ordenades i ornades siguin les paraules, més 

plaents esdevindran als oients. Certament, com més plaents esdevinguin les paraules, 

més necessari serà que, gràcies a elles, els parlants i els oients unànimement s’uneixin 

en un fi» (Llull, 2006, p. 88).  
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No obstant això, sí que és cert que ens centrarem més en aquella funció 

instrumental de la literatura, atès que potser és la menys treballada pels 

alumnes. Pretenem, doncs, que cada un d’ells sigui capaç de dur a terme per 

mitjà de la literatura l’objectiu que es proposi. Volem que se’ls mostri així una 

faceta de la literatura que tal vegada desconeixien, amb la intenció que això els 

pugui impulsar a confiar més en la lectura i la creació literàries.  

Tornant al nostre autor, hem de dir que, mogut per aquest afany de 

comunicació, fins i tot és capaç d’adaptar la seva obra al diferent públic: «El 

sistema de Llull és alhora unitari i coherent i sotmès a successives 

metamorfosis i transformacions nascudes de la necessitat d’adequar-lo als 

diferents públics amb què el beat anava topant» (Badia, 1991, p. 21).  

Així, per exemple, quan Llull escriu el Llibre de contemplació ja preveu tot el 

pensament que desenvoluparà posteriorment, la qual cosa atorga a aquesta 

producció un caràcter enciclopèdic, d’una complexitat força elevada. No obstant 

això,  

«el mateix Llull, tot i l’afecció que sempre va manifestar per aquesta primera mostra del 

seu enginy natural [es refereix al Llibre de contemplació], es va adonar aviat de les 

dificultats de lectura que tenia una obra d’aquesta singularitat i dimensions. De manera 

que va voler redactar llibres més concretament filosòfics o literaris segons el públic a 

qui anaven destinats» (Badia i Soler, 1992, p. 44). 

Després de l’episodi de la il·lustració de Randa, quan l’autor teòricament ja té la 

forma i manera de fer el millor llibre del món, es disposa a escriure obres 

encaminades a un públic més concret, amb la intenció de ser entès per la 

majoria de la gent: 

«Va escriure una Doctrina pueril (Llull 1972) per a nens a partir dels vuit anys, i també 

una novel·la, el Llibre d’Evast e Blaquerna (Llull 1935-1954) per a lectors de literatura 

d’aventures i un llibre de viatges al·legòrics, el Fèlix o Llibre de meravelles (Llull 1931-

1934) per als amants del gènere, i un apòleg de regust oriental, el Llibre de les bèsties, 

i moltes poesies a la manera dels trobadors i dels joglars èpics i una porció d’altres 

assaigs més o menys revolucionaris, com el conegudíssim Arbre exemplifical, de 

l’Arbre de ciència [...]» (Badia, 1991, p. 57). 
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Ramon Llull no només adapta el contingut de l’obra al públic a qui va dirigida, 

sinó que també hi adapta la llengua. D’aquesta manera, podem dir que l’autor 

«en aquest afany de ser màximament eficaç des del punt de vista comunicatiu, 

farà servir totes les estratègies al seu abast, fet que es concretarà en una 

selecció doble: d’una banda una selecció lingüística i, de l’altra, una tria 

estilística» (Ripoll, 2015, p. 47). 

Així doncs, pel que fa a aquesta selecció lingüística, Llull  

«decideix que per dirigir-se als reis i papes ho farà en la llengua diplomàtica oficial, la 

llatina. Per als musulmans, escriurà àrab, ja que constata que si la predicació ha de ser 

efectiva, cal que sigui en la llengua pròpia del receptor que no entén el llatí. I, finalment, 

decideix que si vol fer arribar l’Art als laics cristians com ell, ho ha de fer en la llengua 

pròpia, la catalana» (Ripoll, 2015, p. 47). 

 

Per altra banda, per tal que el seu missatge arribi al nombre més elevat 

possible de receptors, Llull també fa una tria estilística: «Tant és així que el 

nostre autor seleccionava el gènere literari també en funció del públic al qual es 

dirigia» (Ripoll, 2015, p. 48). Per aquest motiu és que aquest autor no se centra 

en un sol gènere per escriure la seva obra, sinó que explicita el seu objectiu a 

través de gèneres molt diversos: «L’obra de Llull és de dimensions colossals i 

abasta gèneres molt diversos, que van des del tractat teològic, a l’enciclopèdia 

simbòlica, al pamflet polèmic, el poema líric o la novel·la» (Badia, 1991, p. 55), i 

cerca contínuament «noves maneres de vehicular amb eficàcia el seu missatge 

artístic» (Badia, 1991, p. 56); la qual cosa ens demostra encara més com Llull 

considera la literatura un simple però a la vegada poderós instrument, un mitjà 

per dur a terme el seu objectiu.  

Pensam, doncs, que aquesta adaptabilitat de l’obra al públic és un element que 

els alumnes haurien de tenir en compte a l’hora de crear els seus propis textos, 

però també a l’hora de triar els textos que llegeixen, ja que, molt sovint, 

decideixen —o els fan llegir— obres que són d’un nivell que no és el més 

adequat per a ells, sigui per ser massa elevat o per massa baix. El fet és que la 

inadaptació entre una obra i el seu lector és un fenomen que té molt a veure 
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amb la motivació i les ganes de llegir, però que massa sovint no tenim tan 

present com seria necessari. 

Comptat i debatut, pel que hem pogut veure al llarg d’aquest «Estat de la 

qüestió», l’ensenyament de la llengua i la literatura ha esdevingut cada vegada 

més dificultós pel que fa a l’educació: «Els continguts de llengua i literatura en 

els diversos nivells educatius han anat perdent, a cada nova reforma, un nou 

llençol del poc aixovar que els quedava» (Casals, 2012, p. 8), ja sigui per la 

massificació de l’escolarització, pels canvis d’enfocament o per altres motius.  

No obstant això, el que hem de tenir clar és que tant l’aprenentatge de llengua 

com de literatura són dos components més del currículum de secundària que 

apareixen sota el nom de «coneixement de la llengua» i «educació literària», 

respectivament. 

D’aquí, doncs, sorgeix la necessitat de plantejar una proposta didàctica que 

ajudi a apropar tant la llengua com la literatura als alumnes, tot i que nosaltres 

ens centrem més en aquesta darrera —la literatura— pel rebuig que hi ha per 

part dels alumnes a familiaritzar-s’hi. La llengua, més bé o més malament, 

tothom l’usa, però aquest no és el cas de la literatura: qualsevol persona sense 

problemes parlarà, més prest o més tard, sense que ningú l’empenyi a fer-ho, 

en canvi, tal vegada no llegirà mai cap llibre fins que algú no li descobreix el 

gust per la lectura.  

Per aquest motiu, consideram important plantejar una proposta que fomenti la 

revalorització de la literatura entre els alumnes. Una proposta en la qual ens 

ajudarem de l’obra de Ramon Llull, que, a la vegada, també conforma un dels 

continguts del currículum de l’assignatura de Llengua i Literatura Catalanes de 

primer cicle: «Aproximació als gèneres literaris i a les obres més 

representatives de la literatura catalana des de l’edat mitjana fins al segle XVIII 

a través de la lectura i l’explicació de fragments significatius i, si és el cas, 

textos complets» (Decret 34/2015, p. 25296). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA DIDÀCTICA:  DESCOBRIM 

LA UTILITAT DE LA LITERATURA  A LA MANERA DE LLULL.  

INTRODUCCIÓ. 

Davant la manca de motivació que ja hem dit que presenten els alumnes per la 

literatura, es fa realment necessari cercar noves pràctiques i metodologies que 

els la facin valorar, ja que, com hem pogut veure en apartats anteriors, la 

literatura, per una banda, és un dels continguts a treballar durant l’etapa de 

l’ESO i, per altra banda, els aporta múltiples maneres d’encarar-se i entendre el 

món que els envolta: «D’aquesta manera, el fenomen literari, lligat al context 

històric en què es produeix, afavoreix el desenvolupament de l’individu i el 

coneixement de la realitat que l’envolta» (Decret 34/2015, p. 25284).  

Conseqüentment, hem considerat que una de les maneres d’acostar els 

alumnes a la literatura és demostrar-los la utilitat que pot tenir per a ells. Estam 

convençuts que si els alumnes troben en ella un mitjà per assolir els seus 

propòsits, tendran una major predisposició a llegir-ne i a crear-ne, atès que li 

trobaran una funció que potser abans desconeixien. És per això que hem trobat 

adient recórrer a la figura de Ramon Llull com a exemple per desvetllar als 

alumnes aquesta funcionalitat de la literatura. 

D’aquesta manera, la proposta didàctica que hem dissenyat per aconseguir el 

propòsit suara esmentat de fer que els alumnes trobin una utilitat real a la 

literatura, consisteix en el fet que cada un d’ells es proposi un objectiu el qual 

hauran d’aconseguir per mitjà d’aquesta. Per fer-ho, seguiran l’exemple de Llull: 

després de veure com aquest du a terme el seu propòsit a partir de la literatura, 

els alumnes hauran d’imitar la manera de fer d’aquest autor per tal d’assolir ells 

el seu propi objectiu. D’altra banda, per tal de valorar el resultat d’aquesta 

activitat, els alumnes hauran d’explicar oralment l’experiència d’haver-la duit a 

terme.  
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Com hem pogut veure quan hem parlat anteriorment de l’evolució de 

l’ensenyament de la literatura, s’ha passat d’uns inicis en què aquesta era un 

component al servei de la retòrica —és a dir, la literatura era emprada en 

l’ensenyament per mostrar el model a haver de «copiar» per part dels 

alumnes— a un ensenyament de la literatura basat únicament en la lectura 

intensiva de textos literaris i en el seu comentari.  

Aleshores, el que voldríem nosaltres amb aquesta proposta didàctica és fer un 

compendi d’aquestes dues metodologies i fomentar una pràctica en què es 

combinin la lectura i l’anàlisi però també la creació de textos, per tal de dotar 

els alumnes d’una millor retòrica. És important que llegeixin literatura, però 

també és important que en creïn, o almenys així ens ho demana el currículum: 

«A partir de les lectures fetes i de les convencions d’un gènere es tracta 

d’afavorir l’escriptura creativa i lúdica com a instrument de comunicació, que 

serveix de forma efectiva per analitzar i regular les emocions i els sentiments» 

(Decret 34/2015, p. 25286).  De fet, molts d’autors coincideixen en el fet que  

«els models literaris esdevenen experiències de lectura que es tenen a disposició per a 

l’escriptura. [...] I mentre s’educa literàriament, mitjançant l’anàlisi, afinada o no tan 

afinada, s’aprèn d’escriure, i escrivint s’aprèn de llegir. Alhora que s’enriqueix i 

revitalitza el nostre llenguatge sovint pobre i embastardit [...]» (Alcoverro, 2014, p. 27). 

Així doncs, consideram que una bona manera de crear és recórrer a la pràctica 

no gens innovadora, però sí eficaç, que és partir d’un model, ja que, com diuen 

Bordons i Díaz-Plaja, «Crear no és partir del no-res. Per construir coses noves i 

originals, cal partir d’elements coneguts» (2014, p. 11). I aquest model, en el 

nostre cas, serà, com ja hem dit, Ramon Llull. 

NOMBRE DE SESSIONS, TRIMESTRE I CURS 

La present proposta didàctic anirà dirigida al curs de 3r d’ESO, constarà de nou 

sessions (seguides d’una sessió no presencial) i hem previst que seria adient 

que es dugués a terme durant el segon trimestre, per tal que el resultat 

d’aquest projecte pugui ser aprofitat per realitzar alguna activitat en la diada de 

Sant Jordi. 
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OBJECTIUS DIDÀCTICS I COMPETÈNCIES CLAU11 

Un cop presentada la unitat didàctica que més endavant desenvoluparem, 

assenyalarem ara els objectius que pretenem que l’alumnat assoleixi amb la 

realització de les activitats que conformen aquesta unitat: 

1. Aconseguir la competència en llengua catalana com a vehicle de 

comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per 

al desenvolupament personal i l’expressió, per a la seva participació en les 

creacions culturals i per satisfer les necessitats individuals i socials. 

2. Interaccionar, expressar-se i comprendre discursos orals i escrits, de 

manera coherent i adequada, i adoptar una actitud respectuosa, de 

cooperació i manifestar un cert esperit crític. 

3. Valorar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment personal i de 

coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors. 

4. Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la 

llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals 

i escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció. 

5. Reflexionar, reconèixer i analitzar els diferents nivells de la llengua 

(fonològic, ortogràfic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i textual) i els 

elements que hi pertanyen per a la producció, recepció i autocorrecció de 

textos. 

6. Valorar la importància d’emprar el registre lingüístic adequat a cada situació 

comunicativa. 

7. Comprendre, interpretar i valorar els textos representatius de la literatura en 

llengua catalana, reconèixer i valorar la seva intencionalitat —tot tenint en 

compte les finalitats i les situacions en què es produeixen—, la relació amb 

el context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del 

patrimoni comú. 

                                                
11 Els objectius didàctics i les competències clau que esmentam són els que apareixen a 
l’Annex 3 del Decret 34/2015. Tot i això, hem de dir que alguns objectius han estat mínimament 
modificats per tal d’adaptar-los a aquesta proposta didàctica.  
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8. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, mapa conceptual, 

esborrany...) per a organitzar la informació. 

9. Crear textos literaris amb una finalitat determinada o com a mitjà per assolir 

un objectiu. 

10. Saber utilitzar els programes informàtics necessaris per a les activitats 

plantejades en aquesta unitat didàctica.  

Tenint en compte que cada objectiu es vincula a una competència clau, tot 

seguit ens disposam a esmentar aquelles competències que els alumnes 

hauran de posar en pràctica per assolir els objectius didàctics que acabam 

d’esmentar. 

Com és de suposar, per tal de desenvolupar la gran majoria d’aquestes 

activitats, els alumnes hauran de posar en pràctica la competència en 

comunicació lingüística, tant pel que fa a la part escrita com a l ’oral. Això és, 

que els alumnes hauran de ser capaços d’escolar, parlar, llegir, escriure, 

comprendre i opinar. D’aquesta manera, les activitats que durem a terme 

estaran encaminades a la comprensió de textos orals i escrits i a l’elaboració 

de textos per part dels alumnes, tenint en compte les quatre propietats textuals 

(coherència, cohesió, adequació i correcció).  

En segon lloc, els alumnes hauran de treballar les competències socials i 

cíviques, ja que hauran de ser capaços de mantenir un debat amb una actitud 

respectuosa envers els altres i comportar-se seguint les normes de conducta 

pròpies de la societat en què viu.  

En tercer lloc, els alumnes hauran de desenvolupar un sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor. D’aquesta competència valorarem que l’alumne tengui 

una actitud participativa en les classes, estigui disposat a crear i innovar i 

planifiqui i gestioni les activitats que haurà de dur a terme per tal d’assolir els 

seus objectius.  

En quart lloc, hem d’esmentar la competència d’aprendre a aprendre: l’alumne 

ha de ser autònom i perseverant en el seu procés d’aprenentatge, així com 
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també reflexionar d’una manera critica sobre els resultats del seu treball i 

cercar noves formes d’aprenentatge que li permetin trobar solucions als 

problemes que se li presentin.  

En cinquè lloc, la competència relacionada amb la consciència i les 

expressions culturals ha de permetre a l’alumne apreciar, comprendre, valorar 

críticament i familiaritzar-se amb les manifestacions culturals i artístiques; i 

també ser capaç d’expressar idees, sentiments o experiències a través de la 

literatura.  

Finalment, l’alumne haurà de posar en pràctica la competència digital, atès que 

haurà de ser capaç d’emprar les TIC a l’hora d’explicar de manera oral 

l’experiència del projecte que haurà duit a terme i també a l’hora de consultar 

diccionaris, gramàtiques o recursos web en format digital.  

CONTINGUTS D’APRENENTATGE12 

Una vegada hem vist els objectius didàctics de la nostra proposta didàctica i 

les competències clau que s’hi relacionen, passarem ara a esmentar quins 

seran els continguts que treballarem: 

1. Comprensió, interpretació i valoració de textos orals.  

2. Observació, reflexió, comprensió i valoració de la intenció comunicativa de 

cada interlocutor i aplicació de les normes bàsiques que regulen les 

converses orals.  

3. Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en 

públic: planificació del discurs, pràctiques orals formals i informals i 

avaluació progressiva.  

4. Participació en els debats i les converses espontànies mitjançant 

l’observació i el respecte de les normes bàsiques d’interacció, intervenció i 

cortesia que regulen aquestes pràctiques orals.  

5. Coneixement i ús de les tècniques necessàries per a la comprensió de 

textos escrits.  
                                                
12 Aquests continguts d’aprenentatge són els que apareixen a l’Annex 3 del Decret 34/2015.  
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6. Lectura, comprensió i interpretació de texts escrits. 

7. Actitud progressivament crítica i reflexiva davant de la lectura, organitza 

raonadament les idees i les exposa i respecta les dels altres. 

8. Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les 

tecnologies de la informació i la comunicació com a font d’obtenció 

d’informació.  

9. Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies per a la producció de 

textos escrits: planificació, obtenció de dades, organització de la 

informació, redacció i revisió del text. L’escriptura com a procés.  

10. Escriptura de textos relacionats en l’àmbit acadèmic/escolar i l’àmbit literari 

seguint les propietats textuals com són la cohesió, la coherència, la 

correcció i l’adequació.  

11. Interès creixent per la composició escrita com a font d’informació i 

aprenentatge i com a forma de comunicar sentiments, experiències, 

coneixements i emocions.  

12. Introducció i aproximació a la literatura a través de la lectura de fragments 

d’obres de la literatura catalana de l’edat mitjana. 

13. Valoració de la literatura com a font de plaer, d’enriquiment personal, de 

coneixement del món i com a mitjà per assolir els seus objectius.  

14. Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos i l’ús 

de les convencions formals del gènere i amb intenció lúdica, creativa i 

instrumental.   

Cal dir que no hem esmentat cap dels continguts que formen part del bloc de 

«coneixement de la llengua». Això és perquè, atenint-nos al que defensen la 

gran majoria d’autors de treballar la llengua a partir de la lectura i l’escriptura de 

textos, aquest bloc serà tractat de manera implícita en les activitats de lectura 

de fragments d’obres literàries i en l’activitat de redacció d’un text literari que 

duran a terme els alumnes al llarg d’aquesta proposta didàctica. D’aquesta 

manera, doncs, tractarem aquells aspectes de la llengua que considerem 

necessaris segons les necessitats dels alumnes.  
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SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS.  

A continuació, ens disposam a presentar i descriure les activitats que es duran 

a terme al llarg d’aquesta unitat didàctica, així com també la distribució 

d’aquestes activitats per sessions i la seva duració, la manera en què 

agruparem els alumnes i, ja per acabar, els recursos que farem servir.  

- PRIMERA SESSIÓ 

Activitat 1 – Qüestionari sobre la literatura. 

Duració: 15 minuts. 

Per tal de saber quina és la concepció que tenen els alumnes sobre la 

literatura, els passarem un breu qüestionari inicial.13   

Agrupament: els alumnes hauran de respondre les preguntes del qüestionari de 

manera individual.  

Recursos: necessitarem una fotocòpia del qüestionari per a cada alumne. 

Activitat 2 – Posada en comú. 

Duració: 15 minuts. 

Amb aquesta activitat pretenem posar en comú i debatre les idees que hauran 

escrit els alumnes al qüestionari anterior, per tal de començar a reflexionar així 

sobre la presència de la literatura en la vida quotidiana dels alumnes.  

Aquesta activitat la durem a terme en grup gran. 

Recursos necessaris: pissarra convencional o digital per anotar tot el que anem 

comentant. 

 

                                                
13 Vegeu el Qüestionari inicial sobre la literatura a l’Annex 1. 
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Activitat 3 – Presentació de l’activitat. 

Duració: 10 minuts. 

Com que pensam que és important deixar clar als alumnes què és el que 

pretenem fer per tal que ells també puguin planificar el seu temps, dedicarem 

aquests deu minuts a presentar-los l’activitat que volem dur a terme amb 

aquesta unitat didàctica. Els explicarem també quina serà la metodologia que 

seguirem, les tasques que hauran de realitzar i de quina manera seran 

avaluades. 

Activitat 4 – Pluja d’idees. 

Duració: 10 minuts. 

Per començar a introduir el tema de la literatura de Ramon Llull, realitzarem 

una pluja d’idees mitjançant la qual demanarem als alumnes si coneixen quin 

era l’objectiu que perseguia aquest autor, per què va escriure tantes obres, 

sobre què va escriure i, sobretot, per què ho feia. Suposam que no tendran 

resposta a totes aquestes preguntes, però amb el fet de deixar-los amb 

l’interrogant, tal vegada els aconseguirem crear un poc d’expectativa. 

Aquesta activitat la durem a terme en grup gran. 

Recursos necessaris: pissarra digital o convencional per anotar les idees que 

vagin sorgint. 

- SEGONA SESSIÓ 

Activitat – Aproximació a Ramon Llull. 

Duració: 50 minuts. 

Tot i que no defensam que s’hagi d’estudiar sempre la literatura en relació al 

context, en aquest cas pensam que sí que és important contextualitzar la vida 

de Ramon Llull, atès que la defensa tan aferrissada d’una religió com la que fa 
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l’autor pot venir molt de nou als alumnes en un món en què impera o hauria 

d’imperar la convivència i el respecte entre múltiples religions en un mateix lloc. 

Consideram, doncs, que és important, mostrar-los el món en què vivia Llull i 

contextualitzar-lo històricament perquè puguin entendre els seus propòsits i 

puguin dur a terme una millor comprensió dels fragments que llegiran de la 

seva obra. Per aquesta raó, visualitzarem parts de la sèrie documental d’IB3 

«Ramon Llull»,14 que permetrà als alumnes fer-se una idea general de la figura 

d’aquest autor.   

Per tal de poder comprovar que els alumnes han prestat atenció al vídeo, els 

farem preguntes sobre el contingut d’aquest, així com també què els ha cridat 

més l’atenció del que han descobert sobre Ramon Llull, amb quines altres 

coses ho poden relacionar, etc.  

Agrupament: la visualització del vídeo i les preguntes a classe les durem a 

terme en grup gran. 

Recursos: necessitarem un ordinador i un projector amb altaveus per poder 

reproduir el vídeo. 

- TERCERA SESSIÓ 

Activitat 1 – Lectura d’un fragment del Fèlix. 

Duració: 15 minuts. 

Dedicarem la primera part d’aquesta sessió a llegir un fragment del primer 

capítol de Fèlix o Llibre de meravelles de Ramon Llull. Decebut per la 

incomprensió que demostren els mestres de la universitat de París vers la seva 

Art, l’autor es disposa a escriure aquesta obra, que precisament comença dient 

«En trísticia e en llanguiment estava un home en estranya terra. Fortment se 

                                                
14 Vegeu els capítols de la sèrie, d’entre els quals en seleccionaríem alguns fragments, a 
l’enllaç següent: <http://ib3tv.com/ramon-llull.html>. [03/06/17] 

http://ib3tv.com/ramon-llull.html
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meravellava de les gents d'aquest món com tan poc coneixen e amen Déu».15 

Amb el baix estat d’ànim que manifesta, Llull decideix escriure aquesta obra, de 

caràcter narratiu i, a la vegada, doctrinal; protagonitzada per Fèlix, un jove que 

pelegrina pel món tot admirant les meravelles que Déu ha creat i la ingratitud 

que manifesta la gent. Hem escollit aquesta obra perquè pensam que amb ella 

es veu molt bé l’objectiu que Llull pretén i que, com ja hem dit en ocasions 

anteriors, consisteix a transmetre el coneixement i l’estima vers Déu.   

 

                                                
15 Fragment del pròleg del Llibre de meravelles, extret de l’antologia de textos LlullxLlull (2016), 
p. 167.  

Imatge 1: Miniatura del foli 2v del manuscrit Hisp. 51 (595) que conté 

l'obra Fèlix. Biblioteca: Bayerische Staatsbibliothek (Munic).  
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Així doncs, començarem realitzant una primera lectura en veu alta del text, la 

qual consideram adient que la faci el professor, ja que  

«és important que el professor faci una lectura inicial en veu alta, sense introduir encara 

el text, de manera que els alumnes experimentin, lliures de barreres, la sorpresa i les 

sensacions que els pugui produir. [...] Aquesta lectura ha de ser motivadora, i per 

aconseguir-ho, el docent farà servir la seva veu com a instrument artístic en què es 

tradueix la literatura, marcant amb les pauses, amb el ritme, amb l’entonació i amb la 

modulació de la veu tot allò que el text vol transmetre». (Generalitat de Catalunya, 

2014, p. 9).  

Aquesta lectura en veu alta anirà seguida d’un parell de lectures en silenci —i 

de tipus més comprensiu— per part dels alumnes. Mentre fan la lectura 

individual, els alumnes han d’anar anotant les idees que els vagin sorgint a 

mesura que llegeixen el text, en un quadern que anomenarem «quadern de 

lectura».16  

Com que, a hores d’ara, només comptam amb una adaptació del Llibre de 

meravelles,17 que acaba de sortir recentment publicada i que, per tant, no hem 

tengut temps de mirar, els presentarem una versió en català medieval, i perquè 

això no pugui suposar un problema per a la seva comprensió, els oferirem un 

glossari amb el lèxic més dificultós.18  

Aquesta activitat es durà a terme de forma individual i els recursos que farem 

servir seran: una fotocòpia per a cada alumne del fragment de l’obra de Fèlix19 

que volem llegir i comentar i el glossari amb el lèxic propi del català medieval.20  

S’ha de recordar també als alumnes que portin el seu quadern de lectura, el 

qual hauran de fer servir durant les pròximes sessions. 

                                                
16 Aquest quadern de lectura serà una mena de carpeta d’aprenentatge o dossier que els 
alumnes s’aniran creant —cadascú el seu— a mesura que vagin llegint i comentant les lectures 
que es duran a terme a l’aula. De fet, aquesta serà la manera amb què el professor podrà 
avaluar el seguiment i la comprensió de les lectures per part de l’alumne.  
17 L’adaptació del Llibre de meravelles a la qual ens referim ha estat duta a terme a cura 
d’Anthony Bonner, amb la col·laboració de Lola Badia i publicada per l’editorial Barcino: 
<http://www.editorialbarcino.cat/index.php/llibre-de-meravelles.html>. [03/06/17] 
18 No obstant això, seria adient analitzar aquesta recent adaptació i estudiar quina versió 
resulta més convenient presentar als alumnes.   
19 Vegeu el fragment de l’obra Fèlix que oferirem als alumnes a l’annex 2.  
20 Vegeu el glossari amb el lèxic propi del català medieval a l’annex 3. 

http://www.editorialbarcino.cat/index.php/llibre-de-meravelles.html
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Activitat 2 – Anàlisi d’un fragment del Fèlix. 

Duració: 30 minuts. 

A continuació, passarem a comentar les primeres impressions de la lectura 

entre tots i en farem una anàlisi compartida. És important que els alumnes 

comentin i debatin entre tots el sentit del text que han llegit, atès que això els 

ajuda a comprendre’l millor:  

«No s’ha de deixar mai que un alumne s’enfronti sol a casa amb el text i el seu 

significat. És important que la lectura es faci sempre a classe, i també la majoria de les 

activitats proposades. D’aquesta manera, el docent pot intervenir en moments de 

dubte. És igualment important que comparteixi amb els companys allò que està 

aprenent o pensant, que hi hagi debat; en definitiva, que interaccioni. S’hauria de 

propiciar l’elaboració de treballs en grup, en petit grup, a més de fer-ho individualment» 

(Generalitat de Catalunya, 2014, p. 10-11).  

Totes aquelles idees que vagin sorgint en aquesta posada en comú, les 

anotarem a la pissarra i, entre tots, intentarem organitzar-les mitjançant un 

esquema o mapa conceptual, fent servir el recurs Popplet.  Aquest mapa 

conceptual serà penjat a Moodle i els alumnes l’hauran d’incloure també al seu 

quadern de lectura.   

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 2: Mostra de mapa conceptual creat amb el recurs Popplet 
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Després de comentar la lectura pel que fa a contingut, aprofitarem aquest 

mateix text per reflexionar sobre alguns aspectes lingüístics concrets, atès que  

«[...] els textos literaris són models de llengua excel·lents. Després d’una lectura atenta, 

i una vegada s’estigui fent l’anàlisi del text, es pot aprofitar aquesta qualitat de la 

literatura de ser un bon model de llengua per reflexionar sobre determinats aspectes 

que siguin destacables en aquell text: puntuació, adjectivació, formes verbals, 

connectors i marcadors textuals, pronominalització...» (Generalitat de Catalunya, 2014, 

p. 11). 

Proposam, així, una «reflexió metalingüística des d’un model lingüístic 

d’excel·lència. Tot plegat ajuda a comprendre millor el text literari i la llengua, 

que és el seu instrument» (Generalitat de Catalunya, 2014, p. 11). 

Agrupament: el comentari del text llegit, la posada en comú de les idees 

extretes de forma individual i la reflexió metalingüística es farà en grup gran. 

Recursos necessaris: una pissarra per poder anar anotant les idees que 

sorgeixin durant la posada en comú i una pissarra digital amb el programa 

Popplet disponible per poder confeccionar el mapa conceptual.  

- QUARTA SESSIÓ 

Aquesta sessió serà pràcticament igual a l’anterior, però aquest cop el que 

llegirem i analitzarem serà un fragment del poema Cant de Ramon. Amb això, 

pretenem demostrar als alumnes com Llull és capaç d’expressar el mateix 

propòsit per mitjà d’un altre gènere, la poesia. 

Activitat 1 – Lectura d’un fragment de Cant de Ramon. 

Duració: 15 minuts. 

La primera meitat de la sessió la dedicarem a la lectura i a l’anàlisi individual 

d’un fragment d’una adaptació de Cant de Ramon. 
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A diferència de l’altra activitat, però, hem considerat adient que aquesta vegada 

la lectura en veu alta la facin els alumnes (una estrofa cada un, per exemple). 

Com que, anteriorment, ja han pogut escoltar la lectura del professor com a 

Imatge 3: Reproducció del foli 67v on comença El cant de Ramon. Manuscrit 

2017 – Biblioteca de Catalunya. 
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model, aquest pot ser un bon moment perquè siguin ells els que practiquin la 

prosòdia amb la lectura text.  

En cas que sobràs temps després d’haver llegit i 

analitzat de manera individual el text, podríem 

acabar la classe d’una manera més relaxada i 

aprofitar aquest acostament que han fet els 

alumnes a una obra medieval en vers per 

reproduir-los la versió musicada que fa el Nou 

Romancer d’una altra obra en vers de Llull: Lo 

Concili.21  

Agrupament: malgrat que la primera lectura 

d’aquesta obra es faci de manera conjunta, les 

consegüents lectures i la primera anàlisi 

d’aquesta obra es farà de manera individual. 

Recursos: tornarem a necessitar una fotocòpia per a cada alumne del fragment 

de Cant de Ramon que volem llegir i comentar,22 el glossari amb el lèxic propi 

del català medieval (que ja haurem entregat en la sessió anterior) i el quadern 

de lectura de cada alumne.  

Activitat 2 – Anàlisi d’un fragment de Cant de Ramon. 

Duració: 30 minuts. 

Durant la segona part d’aquesta sessió, posarem en comú les impressions de 

la lectura que hauran fet els alumnes de manera individual i farem, entre tots, 

un comentari de l’obra. Igualment, organitzarem tots aquests conceptes per 

mitjà d’un mapa conceptual que farem amb Popplet.  

                                                
21 La versió musicada que fa el grup de música Nou Romancer es troba al disc Les Barbes de 
Llull, concretament a la pista 12 i es titula «Sényer Déus Pluja». 
22 Vegeu el fragment de Cant de Ramon que oferirem als alumnes a l’annex 4. 

Imatge 4: Caràtula del disc Les 

Barbes de Llull del grup Nou 

Romancer. 
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Com a recursos, necessitarem una pissarra per poder posar en comú les idees 

i comentaris que vagin sorgint, així com també una pissarra digital amb el 

programa Popplet.  

Agrupament: aquesta activitat es durà a terme en grup gran.  

- CINQUENA SESSIÓ 

En aquesta sessió ens disposam a començar la segona part d’aquesta 

proposta didàctica, aquella en què l’alumne deixa de ser receptor d’obres 

literàries per convertir-se ara en creador. 

Activitat 1 – Selecció de l’objectiu.  

Duració: 50 minuts. 

Aquesta activitat consisteix a fer que els alumnes es proposin un objectiu que 

hauran de dur a terme a partir de la literatura. Per facilitar aquesta tasca als 

alumnes, els oferirem un llistat d’objectius d’entre els quals en podran escollir 

un,23 però, a la vegada, en podran proposar d’altres que no estiguin en aquesta 

llista.  

Cal advertir que quan els alumnes triïn l’objectiu que volen assolir per mitjà de 

la literatura, han de tenir en compte que l’han de poder dur a terme abans que 

s’acabi el curs, atès que la darrera activitat d’aquesta proposta consisteix a 

explicar l’experiència d’haver posat en pràctica aquesta activitat.  

Agrupament: individual. 

Recursos: el llistat d’objectius (bé fotocopiat en paper o bé projectat a la 

pissarra digital). 

 

                                                
23 Vegeu la llista d’exemples d’objectius a assolir mitjançant la literatura que facilitarem als 
alumnes a l’annex 5. 
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Activitat 2 – Planificació de la consecució de l’objectiu escollit. 

Tot seguit, els alumnes hauran de planejar com i quan duran a terme aquest 

propòsit, a qui anirà dirigit, a partir de quin gènere literari ho duran a terme, etc. 

D’aquesta manera, cada alumne haurà d’elaborar un guió o esquema sobre 

l’objectiu que ha triat i la forma en què s’ha plantejat dur-lo a terme. 

Agrupament: individual. 

- SISENA, SETENA, VUITENA I NOVENA SESSIÓ 

Activitat – Creació del text literari: planificació, redacció de l’esborrany, 

correcció i redacció del producte final.  

Com afirma Milian, «Hem d’admetre que escriure representa no solament un 

producte, sinó també un procés recursiu i un participant actiu en aquest procés 

guiat per una intenció» (2011, p. 105). Així doncs, per tal de practicar 

l’escriptura com un procés format per diversos subprocessos, com són la 

planificació, la redacció d’esborranys, la revisió, etc., dedicarem les properes 

quatre sessions (de la sisena a la novena) a elaborar el text literari, seguint, 

però, cada una de les parts que componen el procés d’escriptura, per tal que, 

d’aquesta manera, els alumnes prenguin consciència del que realment implica 

aquesta activitat i que  

«durant el procés d’escriptura, [...], qui escriu busca, selecciona, decideix, inicia el text, 

el torna a iniciar, s’atura per consultar algun aspecte concret del contingut o del material 

lingüístic, llegeix el que ha escrit, ratlla, afegeix, comenta la feina amb algú, mostra el 

que ha escrit i demana consell, revisa, etc.» (Milian, 2011, p. 106). 

Conseqüentment al que acabam de veure, els alumnes dedicaran la sisena 

sessió a planificar el text literari que volen escriure. Aquest esquema que 

elaborin els alumnes també serà entregat al professor per tal que aquest pugui 

comprovar i valorar la planificació que l’alumne ha fet del text.   
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Seguidament, durant la setena i la vuitena sessió, els alumnes es disposaran a 

redactar un esborrany del text literari que, al final de la vuitena sessió, 

entregaran al professor per tal que aquest els el pugui tornar corregit.  

Cal comentar, però, que la correcció d’aquest text serà especial, en tant que 

només donarem la solució d’aquells erros que suposem que l’alumne serà 

incapaç de trobar; en canvi, tan sols marcarem (amb diferents marques per a 

cada tipus d’error)24 aquells errors que l’alumne sabrà corregir per si sol, ja que 

«si el professor li dona la solució correcta, [l’estudiant] es queda sense feina. 

Aconsegueix la solució adequada sense esforços i, per això mateix, és més 

possible que l’oblidi i que la repeteixi posteriorment en altres textos» (Cassany, 

2004, p. 56). 

Amb això pretenem que siguin els mateixos alumnes els que, en la propera 

sessió (la novena), es dediquin a consultar diccionaris, manuals, gramàtiques i 

recursos web (com l’Optimot, el Termcat o l’Ésadir) per tal de saber en què 

s’han equivocat i quina és la forma correcta.  

Una vegada hagin corregit els errors, els alumnes dedicaran la part restant de 

la novena sessió a redactar el text final i revisaran que compleix cada una de 

les parts d’una rúbrica25 que els facilitarem i amb la qual serà avaluat aquest 

text. 

Atès que és molt important guiar el procés d’escriptura dels alumnes per tal que 

aquests arribin a assolir estratègies de redacció, cal dir que durant aquestes 

quatre sessions el professor es mourà per la classe aplicant el mètode 

Garrison. D’aquesta manera, el docent es dedicarà a fer entrevistes breus i 

individuals amb tots els alumnes, a fi de poder-los ajudar i assessorar en el 

procés d’elaboració dels seus textos. Per tal de poder dedicar més temps a 

                                                
24 Amb això ens referim a l’elaboració d’un sistema de marques que, consensuada amb els 
alumnes, ens permetrà esmenar els errors d’una manera més còmode, ja que cada tipus de 
marca anirà lligada a un tipus d’error: gramatical, ortogràfic, de cohesió, de coherència, etc.  
25 Vegeu la rúbrica sobre els requisits que ha de tenir el text literari que han de crear els 
alumnes a l’annex 6.  



 

44 

 

atendre cada alumne, seria convenient que en aquestes sessions disposàssim 

d’un professor de suport que ens ajudàs en aquesta tasca. 

Recursos: per dur a terme aquestes quatre sessions necessitarem diccionaris, 

però millor si disposam d’ordinadors perquè els alumnes puguin consultar en 

diversos recursos webs les qüestions lingüístiques o de qualsevol altre tipus 

que se’ls presentin en relació a l’elaboració del text literari. Necessitarem també 

una fotocòpia per a cada alumne de la rúbrica amb la qual els alumnes 

revisaran que el seu text compleixi tots els requisits necessaris.  

Agrupament: aquesta tasca d’elaboració d’un text literari és individual, però això 

no impedeix que resolguem entre tots els dubtes que vagin sorgint als alumnes, 

ja que, sovint, aquests dubtes solen esser compartits per tots ells.  

- DESENA SESSIÓ (no presencial) 

Activitat – Explicació oral de l’experiència. 

Abans de tot, cal explicar que aquesta sessió no serà presencial, sinó que serà 

una activitat que els alumnes hauran de dur a terme a casa i que consisteix a 

què s’enregistrin explicant com han viscut l’experiència d’utilitzar la literatura 

amb la finalitat d’assolir un objectiu i el profit que n’han extret. La durada de 

l’enregistrament serà d’entre 3 i 5 minuts.26    

Per tal d’ajudar els alumnes a elaborar el contingut d’aquest vídeo, els oferirem 

un guió27 que podran fer servir de guia per dur a terme aquesta explicació. 

D’altra banda, també els lliurarem una rúbrica28 amb la qual després avaluarem 

aquest enregistrament.  

                                                
26 Com que l’objectiu que es proposin els alumnes s’ha de dur a terme en un context real, pel 
que fa a l’entrega d’aquest enregistrament donarem de marge fins a final de curs, per tal que 
els alumnes hagin tengut temps d’haver pogut assolir aquest objectiu a la realitat.  
27 Vegeu el guió que els alumnes faran servir per elaborar el contingut de la seva explicació oral 
a l’annex 7. 
28 Vegeu la rúbrica amb la qual avaluarem l’enregistrament dels alumnes a l’annex 8. 
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La finalitat d’aquesta activitat és que els alumnes reflexionin sobre el projecte 

que han duit a terme, però també perquè aprenguin a controlar tots els 

elements que formen part de l’oralitat, massa sovint poc treballada a les aules.  

Recursos: mòbil o aparell per enregistrar imatge i so.  

Agrupament: els enregistraments es faran de manera individual.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ, ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE I INSTRUMENTS I 

PERCENTATGES D’AVALUACIÓ 

A continuació ens disposam a esmentar quines són les activitats que 

avaluarem, quins criteris d’avaluació aplicarem i amb quins estàndards 

d’aprenentatge es relacionen,29 així com també quins instruments d’avaluació 

farem servir en cada cas i quin percentatge de la nota final tendrà cada 

activitat. 

- Activitat 1 – Pluja d’idees sobre Ramon Llull i la seva obra i 

comentari en comú dels fragments llegits de les obres de Llull.  

Criteris d’avaluació: 

1. Comprendre el sentit global de textos orals. 

2. Valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica 

d’actes de parla: comptant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions 

comunicatives pròpies de l’activitat escolar. 

3. Participar i valorar la intervenció en les converses de classe. 

4. aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma 

individual o en grup. 

Estàndards d’aprenentatge: 

1.1  Escolta i comprèn el sentit global dels debats i les converses espontànies, 

identifica la informació rellevant, determina el tema i reconeix la intenció 

                                                
29 Els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge amb què avaluarem els alumnes són 
els que apareixen a l’Annex 3 del Decret 34/2015;  no obstant això, cal dir que els hem adaptat 
lleugerament a les activitats que duran a terme els alumnes en aquesta proposta didàctica.  
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comunicativa i l’actitud de cada participant, així com les diferències formals 

i de contingut que regulen els intercanvis comunicatius formals i els 

intercanvis comunicatius espontanis. 

1.2  Observa i analitza les intervencions particulars de cada participant en una 

conversa i té en compte el to emprat, el llenguatge que s’utilitza, el 

contingut i el grau de respecte cap a les opinions dels altres. 

1.3  Reconeix i assumeix les regles d’interacció, intervenció i cortesia que 

regulen qualsevol intercanvi comunicatiu oral. 

2.1 Intervé i valora la seva participació en actes comunicatius orals. 

3.1 Avalua les intervencions pròpies i alienes, respecta les normes de cortesia 

que han de regular les converses orals. 

3.2  S’ajusta al torn de paraula, respecta l’espai, gesticula de forma adequada i 

escolta activament els altres. 

4.1 Du a terme intervencions no planificades, dins l’aula. 

4.2 Pronuncia amb correcció i claredat, i modula i adapta el seu missatge a la 

finalitat de la pràctica oral. 

Per avaluar si l’alumne ha assolit aquests estàndards d’aprenentatge, 

aplicarem l’observació sistemàtica, és a dir, el professor anirà anotant en una 

mena de diari de classe el que fa de destacable cada alumne en relació a la 

participació en aquestes activitats.  

- Activitat 2 – Visualització del vídeo sobre Ramon Llull. 

Criteris d’avaluació: 

1. Comprendre, interpretar i valorar un text oral expositiu 

Estàndards d’aprenentatge: 

1.1  Comprèn el sentit global de textos orals d’intenció expositiva. 

1.2  Reté informació rellevant i n’extreu informacions concretes. 

Com ja hem dit en el desenvolupament per sessions, realitzarem preguntes a 

classe que ens permetin comprovar l’assoliment per part de l’alumne d’aquests 

estàndards d’aprenentatge.   
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- Activitat 3 – Lectura i anàlisi dels fragments de les obres de Llull.  

Criteris d’avaluació: 

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos. 

2. Manifestar una actitud crítica davant la lectura dels fragments d’obres 

literàries a través d’una lectura reflexiva, que permeti identificar actituds 

d’acord o desacord respectant a tota hora les opinions dels altres. 

3. Seleccionar els coneixements que s’obtenguin de les biblioteques o de 

qualsevol altra font d’informació impresa en paper o digital i els integra en 

un procés d’aprenentatge continu. 

4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els vessants: com a font 

d’accés al coneixement i com a instrument de lleure i diversió que permet 

explorar mons diferents dels nostres, reals o imaginaris. 

5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana 

al segle XVIII, reconèixer la intenció de l’autor, relacionar el seu contingut i 

la seva forma amb els contextos socioculturals i literaris de l’època, 

identificar el tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i 

expressar aquesta relació amb judicis personals raonats. 

Estàndards d’aprenentatge: 

1.1 Comprèn el significat de les paraules pròpies de nivell formal de la llengua i 

les incorpora al seu repertori lèxic. 

1.2 Relaciona la informació explícita i implícita d’un text i la posa en relació 

amb el context. 

1.3 Dedueix la idea principal d’un text, reconeix les idees secundàries i 

comprèn les relacions que s’hi estableixen. 

1.4 Fa inferències i hipòtesis sobre el sentit d’una frase o d’un text que 

contengui diferents matisos semàntics. 

2.2  Identifica i expressa les actituds d’acord i desacord sobre aspectes 

parcials, o globals, d’un text. 

2.3  Elabora la seva pròpia interpretació sobre el significat d’un text. 

2.4  Respecta les opinions dels altres. 

3.1 Reconeix i empra habitualment diccionaris impresos o en versió digital. 
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4.1 Llegeix i comprèn una selecció de textos literaris, en versió original o 

adaptats, i representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII, 

n’identifica el tema, en resumeix el contingut i n’interpreta el llenguatge 

literari. 

5.1 Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de 

l’autor i el context i la pervivència de temes i formes, i emet judicis 

personals raonats  

Per tal de comprovar que l’alumne ha assolit tots aquests estàndards 

d’aprenentatge, aquestes activitats les avaluarem per mitjà del quadern de 

lectura, en el qual podrem veure reflectit el seu procés de lectura, comprensió i 

anàlisi dels fragments de les obres de Llull llegits a classe.  

- Activitat 4 – Redacció del text literari (planificació, redacció de 

l’esborrany, revisió i redacció final). 

Criteris d’avaluació: 

1. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos 

adequats, coherents i cohesionats. 

2. Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels 

aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal. 

Estàndards d’aprenentatge: 

1.1 Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, 

mapes conceptuals, etc., i redacta esborranys d’escriptura.  

1.2 Escriu textos usant el registre adequat, n’organitza les idees amb claredat, 

enllaça enunciats en seqüències lineals cohesionades i respecta les 

normes ortogràfiques i gramaticals.  

1.3 Revisa el text en diverses fases per aclarir problemes amb el contingut 

(idees i estructura) o la forma (puntuació, ortografia, gramàtica i 

presentació) i avalua la seva pròpia producció escrita o la dels companys. 

1.4 Reescriu textos propis i aliens, aplica les propostes de millora que es 

dedueixen de l’avaluació de la producció escrita i s’ajusta a les normes 

ortogràfiques i gramaticals que permeten una comunicació fluida. 
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2.1 Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és 

capaç d’organitzar el seu pensament. 

2.2 Empra en els seus escrits paraules pròpies del nivell formal de la llengua, 

les incorpora al seu repertori lèxic i reconeix la importància d’enriquir el 

seu vocabulari per expressar-se oralment i per escrit amb exactitud i 

precisió. 

2.3 Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant l’escriptura. 

Aquesta activitat l’avaluarem a través d’una rúbrica.30  

- Activitat 5 – Exposició oral enregistrada sobre l’experiència de dur 

a terme aquesta activitat.  

Criteris d’avaluació: 

1. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, 

l’adequació, la coherència i la cohesió del contingut de les produccions 

orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no 

verbals (gestos, moviments, mirada...).  

2. Aprendre a parlar per a un públic. 

Estàndards d’aprenentatge: 

1.1 Coneix el procés de producció de discursos orals i en valora la claredat 

expositiva, l’adequació, la coherència del discurs, així com la cohesió dels 

continguts 

1.2 Reconeix la importància dels aspectes prosòdics del llenguatge no verbal i 

de la gestió de temps. 

2.2 Incorpora progressivament paraules pròpies del nivell formal de la llengua 

en les seves pràctiques orals.  

2.3 Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatge a la 

finalitat de la pràctica oral. 

Aquesta exposició oral serà avaluada per mitjà d’una rúbrica.31  

                                                
30 Vegeu la rúbrica per avaluar l’elaboració del text literari a l’annex 6. 
31 Vegeu la rúbrica per avaluar l’exposició oral a l’annex 8. 
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Percentatges d’avaluació: 

A continuació, presentam quin percentatge de la nota final d’aquesta unitat 

didàctica dedicarem a cada un de les activitats que seran avaluades, i amb quin 

bloc del currículum de Llengua i Literatura Catalana es relaciona cada una 

d’elles: 

- Activitat 1 – Pluja d’idees sobre Ramon Llull i la seva obra i comentari en 

comú dels fragments de les obres de Llull (escoltar i parlar) – 20%.  

- Activitat 2 – Visualització del vídeo sobre Ramon Llull (escoltar) – 10%.  

- Activitat 3 – Lectura i anàlisi dels fragments de les obres de Llull – (llegir i 

educació literària) – 30%. 

- Activitat 4 – Redacció del text literari: planificació, redacció de 

l’esborrany, revisió i redacció final (escriure i coneixement de la 

llengua)32 – 30%. 

- Activitat 5 – Exposició oral enregistrada sobre l’experiència de dur a 

terme aquesta activitat (parlar) – 10%.  

Com haureu pogut observar, hem considerat adient dedicar un percentatge 

proporcional al nombre de competències que l’alumne ha de posar en pràctica 

per a la realització de l’activitat en qüestió i també en relació al nivell d’esforç 

que requereix.  

 

                                                
32 Ja hem comentat abans que el bloc de «coneixement de la llengua» seria tractat de manera 
implícita en totes les activitats que duguem a terme; no obstant això, hem considerat que 
l’activitat 4 «Redacció del text literari» és la més idònia per poder avaluar aquesta part de 
«coneixement de la llengua» de cada alumne.  



 

51 

 

CONCLUSIONS 

Tal com ja hem vist en apartats anteriors, existeix una manca de motivació per 

part de l’alumnat a l’hora de relacionar-se amb la literatura, tant si és pel que fa 

a la lectura com pel que fa a la creació d’aquesta. Hi ha moltes altres coses en 

la seva vida quotidiana que els criden més l’atenció i que troben molt més útils.  

No obstant això, és necessari tractar la literatura perquè, per una banda, també 

forma part de l’aprenentatge actual dels estudiants i, per llei, l’han d’haver 

treballada en haver acabat l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria; i 

perquè, per altra banda, com també hem argumentat anteriorment, 

l’aprenentatge de la literatura aporta als alumnes tot un conjunt de funcions, 

eines i valors que els seran útils per desenvolupar-se com a persones i com a 

integrants d’una societat.  

Per tots aquests motius, pensam que és necessari que els alumnes apreciïn la 

literatura i li atorguin la valoració que realment li pertoca. En un món en què la 

comoditat impera cada dia més i en què la majoria de persones únicament es 

mouen per allò que els interessa i els serveix, consideram que una manera de 

fer que els alumnes s’interessin per la lectura és fent-los avinent el caràcter 

més funcional d’aquesta, això és, demostrar-los que la literatura pot ser una 

eina més per aconseguir els seus objectius.  

Com bé diu Castellanos (1996), es tracta d’«ajudar l’estudiant a fer un viatge 

que només pot fer ell: el de la descoberta del sentit de la literatura. És a dir, el 

de la formalització en el llenguatge del sentit del món». Ajudem, doncs, els 

alumnes a emprendre aquest viatge demostrant-los la utilitat que la literatura 

els pot aportar.  
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ANNEXOS 

ANNEX 1. QÜESTIONARI INICIAL SOBRE LA LITERATURA.  

1. Llegeixes literatura?  

1.1. En quina freqüència? 

1.2. Quines gènere/s t’agrada/en més? 

1.3. Quines obres de les que has llegit t’han agradat més? 

2. Quina utilitat creus que té la literatura? 

3. Has fet literatura alguna vegada? En cas afirmatiu, explica què vares 

crear i d’on va sorgir la idea.   
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ANNEX 2. FRAGMENT DE FÈLIX.33  

 

                                                
33 Aquest un fragment de Fèlix o Llibre de meravelles extret de SANTANACH, J. (2016). Llull x 
Llull: una antologia de textos de Ramon Llull. Barcelona: L’Avenç, p. 168-172.  
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ANNEX 3. GLOSSARI DEL LÈXIC PROPI DEL CATALÀ MEDIEVAL.34  

 

                                                
34 Aquest és el glossari extret de l’obra SANTANACH, J. (2016). Llull x Llull: una antologia de 
textos de Ramon Llull. Barcelona: L’Avenç, p.253-255.  
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ANNEX 4. FRAGMENT DE CANT DE RAMON.35  

 

                                                
35 Aquest un fragment de Cant de Ramon extret de SANTANACH, J. (2016). Llull x Llull: una 
antologia de textos de Ramon Llull. Barcelona: L’Avenç, p.242-249. 
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ANNEX 5. EXEMPLES D’OBJECTIUS A ASSOLIR MITJANÇANT LA LITERATURA. 

- Conscienciar la gent d’uns valors. 

- Alegrar algú que ho passa malament. 

- Conquistar algú.  

- Fer un regal per algú que fa l’aniversari. 

- Demanar disculpes a algú amb qui s’hagin enfadat. 

- Convèncer algú de fer una cosa. 
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ANNEX 6. RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL TEXT LITERARI CREAT PELS ALUMNES. 

Ítems a valorar Sí No 

Planificació: l’alumne ha realitzat un esquema i un 

esborrany del text.  
  

Aspectes formals:   

- Té un títol?   

- El títol es relaciona amb el contingut del text?   

- Es respecten els marges?   

- La lletra és clara?   

Contingut:    

- És clar i s’entén.   

- Està ben estructurat.     

Vocabulari:   

- Es repeteixen moltes paraules?   

- El vocabulari utilitzat és adequat?   

Registre: és adequat i s’adapta al context i al receptor?   

Ortografia:   

- S’han revisat les faltes d’ortografia?   

- Les oracions s’entenen?   

- S’ha puntuat el text?   

- S’han utilitzat connectors?   



 

69 

 

ANNEX 7. GUIÓ PER ELABORAR EL CONTINGUT DE L’EXPLICACIÓ ORAL. 

- Explica breument quin era l’objectiu que t’havies proposat i com havies 

planificat dur-lo a terme. 

- Has assolit l’objectiu? 

- Ha estat més fàcil o més difícil dur a terme aquest objectiu a través de la 

literatura? 

- Com ha/han reaccionat el/els receptor/receptors la teva obra literària. 

- Com t’has sentit creant literatura?  

- Fas comptes tornar a fer servir aquest mitjà aconseguir algun altre 

objectiu? 

- Valora l’experiència d’aquest projecte en general. 
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ANNEX 8. RÚBRICA PER AVALUAR L’EXPLICACIÓ ORAL. 

 

ÍTEMS MOLT BÉ BÉ REGULAR MALAMENT 

Contingut clar i ben 

estructurat 

    

Bon llenguatge verbal     

Seguretat i control de 

l’exposició 

    

Domini de la informació     

Suport adequat     

Ajustament al temps     

 

Descripció dels ítems: 

1. Contingut clar i ben estructurat: el contingut de l’exposició és clar i 

estructurat, de tal manera que al final del discurs, els oients tenim una 

idea general del que s’ha exposat.  

2. Bon llenguatge verbal: inclou entonació, pronunciació, volum, registre, 

correcció, etc.  

3. Seguretat i control de l’exposició: l’exponent parla amb fluïdesa i 

seguretat, sense nervis o amagant-los.  

4. Domini de la informació: l’exponent domina la informació de tal manera 

que no necessita llegir la informació.  

5. Ajustament al temps: el seu discurs s’ajusta al temps que té per a 

l’explicació (3-5 minuts).  

 


