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RESUM
Aquest treball s’ha dividit en diverses parts. En primer lloc, s’estudia i es mostra
quina repercussió té la tradició de Sant Jordi a l’illa d’Eivissa, comparant-ho
amb altres punts dels territoris de parla catalana. Aquesta repercussió
s’observa tant en l’àmbit polític com en l’àmbit comercial, a partir de notícies
actuals i notícies d’anys anteriors. Seguidament, s’analitza, a nivell general, la
importància que té aquesta tradició dins les aules i de quina manera es treballa.
En segon lloc, es proposen recursos i camins per actualitzar i fer encara més
atractiva i propera la llegenda de Sant Jordi als nois i noies, aconseguint
d’aquesta manera que analitzin el que veuen, raonin les seves intervencions,
siguin crítics amb la realitat, etc. Per últim, s’extreuen conclusions de la feina
feta (el treball en si que aquí s’exposa) i s’analitzen i es comparen els resultats
obtinguts per l’alumnat, a partir de les activitats realitzades a l’aula.

PARAULES CLAU
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ABSTRACT
This paper has been divided into several parts. First of all, it studies and
displays the impact of the Sant Jordi tradition in the island of Ibiza, compared to
other spot in the Catalan-speaking territories. This impact is observed both in
the political field and in the commercial sphere, based on current news and
news from previous years. Moreover, at general level, it analyzes the
significance of this tradition in the classroom and how it is worked. Secondly, it
proposes resources and approaches in order to update and make the legend of
Sant Jordi more appealing and closer to the boys and girls. This way, they will
be able to analyze what they see, consider their interventions, be critical about
reality, etc.Finally, it exposes conclusions drawn obtained from the work done
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(the work itself is exposed) and the results obtained with the students are
analyzed and compared, based on the activities done in classroom.
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1. INTRODUCCIÓ
Després d’estudiar uns anys a Catalunya i veure l’ambient que es crea als
carrers quan arriba el dia de Sant Jordi, he notat que a les Illes Balears, a
Eivissa en concret, en comparació, gairebé no se li dona importància, encara
que a tots dos territoris es parla català i la figura de Sant Jordi hauria de tenir
una repercussió semblant, ja que representa la cultura i la llengua catalanes,
tant a un territori com l’altre. A més, sembla que als instituts de l’illa, en general,
no se’n parla gaire i se sol donar més prestigi al dia del llibre: totes dues
festivitats se celebren el mateix dia, el 23 d’abril, però, pel que he pogut
comprovar a Eivissa, se sol dedicar més temps a llegir fragments d’El Quijote
que al personatge de Sant Jordi.
Per tant, m’agradaria adreçar aquest treball als diversos cursos de l’ESO
i proposar diferents activitats que siguin significatives i amb les quals els nois i
noies aprenguin, a més de passar-s’ho bé.
Tot i això, cal comentar que és veritat que a l’illa d’Eivissa, durant els
últims anys, aquesta diada ha anat remuntant i cada vegada se celebra més i
es fan més activitats. A més, com he comprovat enguany, cada cop surt més
gent al carrer a passejar durant la diada, a mirar i comprar llibres, a regalar
roses, etc.

2. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest treball és mostrar la importància de recordar i mantenir les
tradicions, en concret la llegenda i la diada de Sant Jordi, que han tingut i tenen
molta transcendència en els territoris de parla catalana, tot i que no de manera
uniforme. A partir de les activitats que es mostraran durant el treball, els
alumnes també aprendran a ser crítics amb el que reben de la societat, tocant
així temes transversals com la coeducació1, la importància de mantenir la
llengua i la cultura, etc., i aconseguirem un aprenentatge real i significatiu.
1

Coeducació

f. [PE] Educació idèntica i en comú de persones d’ambdós sexes. Definició extreta del DIEC.
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Amb aquest treball, m’agradaria donar encara més rellevància a la diada
de Sant Jordi i a la llegenda en si, actualitzant-la de manera que els alumnes la
trobin interessant i que, a través d’aquesta, aprenguin aspectes que els
envolten i, també, aspectes que s’inclouen al currículum. Principalment, el
treball estarà centrat en un curs, 1r d’ESO, i veurem com se’ls pot fer arribar la
llegenda a través de dinàmiques, però també es comentaran activitats
pensades pels altres cursos, algunes de les quals estaran centrades
bàsicament en la importància de la llengua i de la cultura o en l’expressió oral
(2n i 3r d’ESO), i en la fusió d’oci i cultura (4t d’ESO).

3. METODOLOGIA
A partir d’aquesta feina es mostrarà una manera nova de treballar amb
l’alumnat a través d’una llegenda de la qual, possiblement, tots o la majoria
hauran sentit parlar però no li hauran dedicat gaire temps ni a l’aula ni fora de
l’aula.

Així

doncs,

s’idearan

una

sèrie

de

sessions,

que

duraran

aproximadament una setmana, en les quals es treballarà la llegenda de Sant
Jordi però des de diferents perspectives, demostrant així que és possible
incloure en la seva totalitat aquesta diada als centres i proporcionar tant
elements curriculars com elements del dia a dia fora de les aules.
D’una banda, es mostrarà a nivell teòric d’on prové la llegenda que
coneixem popularment en l’actualitat i quina és la realitat del moment; quina
importància té la diada de Sant Jordi en el comerç; quina importància té dins la
política; i com es treballa, si és que es treballa, dins les aules, etc.
D’altra banda, es farà una proposta per a treballar dins classe als
instituts i, en concret, es mostrarà quines activitats es poden dur a terme en
una aula de 1r d’ESO.
Seguidament, s’exposaran els criteris d’avaluació i els resultats
d’algunes de les activitats proposades als alumnes i, per últim, se n’extrauran
les conclusions.
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4. SANT JORDI DES DE DIFERENTS PERSPECTIVES

4.1 Origen de la llegenda
La llegenda de Sant Jordi ens narra la història d’un poble, Montblanc, que es
veu obligat a fer ofrenes a un drac perquè els ciutadans es veuen amenaçats
per aquest, fins al punt que han d’acabar fent un sorteig per sacrificar un
habitant del poble cada setmana. El rei de la comarca decideix que els noms
dels membres de la seva família també formaran part del sorteig. Així, de l’olla
on hi ha tots els noms, en surt el de la filla del rei, la princesa, i ell no s’hi
oposa. Quan s’està a punt de fer el sacrifici, apareix un cavaller anomenat Jordi
i mata el drac amb una llança. El drac mor i comença a fondre’s i de la sang
que en brolla neix un roser de roses roges. Finalment, la història diu que el
cavaller cull la rosa més roja de totes i l’entrega a la princesa.
La història que coneixem prové de la veu popular, s’ha anat contant
durant anys i ha esdevingut una icona de la cultura catalana. La llegenda és
coneguda per tot el territori de parla catalana però... per què?
Sant Jordi se celebra el 23 d’abril per diversos motius: la mort de
Cervantes, Shakespeare i Josep Pla, i la mort de Sant Jordi de Capadòcia.
Durant aquesta celebració diu la tradició que les noies regalen un llibre als nois,
en record dels tres autors morts; i els nois regalen una rosa vermella i una
espiga de blat a les noies, símbol de la passió i la fecunditat respectivament.
Aquesta festivitat representa una cultura i una llengua, la catalana, però, a més,
tant a Catalunya com a les Illes Balears, i alguna part del País Valencià, també
és el dia dels enamorats.
Cal destacar que aquesta diada, a més de celebrar-se als territoris de
parla catalana i a la resta de la Península, se celebra a altres països, tot i que
no amb el mateix sentit, icones, etc. La llegenda és comuna a quasi tota
Europa i molts països com Grècia, Portugal o Anglaterra. Pel que sabem, Sant
Jordi nasqué a Capadòcia, l’actual Turquia, però la tradició catalana diu que la
gesta esdevingué a Montblanc, població de Tarragona. Inicialment, Sant Jordi
era venerat principalment pels soldats aragonesos i catalans, que estaven
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convençuts que gràcies a ell aconseguirien la victòria en les seves batalles. Per
això, com explica Francesc Barriga i Pérez a Sant Jordi i Catalunya: arrels de la
identitat catalana, cap al segle XI, van aparèixer diversos ordes cavallerescos
en nom seu, alguns dels quals formaren part de les Croades que s’enviaven a
Terra Santa, cosa que va significar un gran intercanvi cultural i permeté
l’arribada de llegendes d’origen oriental. En aquest mateix llibre, es diu que la
relació entre Sant Jordi i les Croades podria haver tingut lloc l’any 1098, en una
batalla en què Sant Jordi va aparèixer en forma de guerrer vestit de blanc amb
una creu vermella com a emblema per tal d’ajudar les tropes cristianes.
Ara bé, qui representa realment la lluita d’un cavaller contra “el maligne”,
el drac, diu Barriga i Pérez, és Sant Miquel, tot i que és Sant Jordi qui, gràcies a
les Croades, agafa més ressò i, a partir de la Llegenda Daurada de Jacopo da
Varazze2, es popularitzarà la llegenda tal com avui la coneixem. Aquí, és on
comencem a trobar el personatge de la princesa a la qual el cavaller ha de
salvar, entre altres elements.
L’any 1456 la Generalitat de Catalunya va declarar el dia 23 d’abril com
a dia de festa i l’any 1667 el Papa Climent IX el va proclamar oficialment. Tot i
això, actualment és un dia feiner. L’any 1995 la Unesco instituí el 23 d’abril com
a Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor, que abans se celebrava el 7
d’octubre, fent coincidir d’aquesta manera el dia del llibre amb el dia de Sant
Jordi.
Pel que fa a la tradició de regalar roses i llibres... d’on prové? Els mesos
d’abril i maig són els mesos de “collir plantes i herbes aromàtiques” però també
els mesos “de les flors, de l’esclat de la vida”. Barriga explica que des de
l’època grecoromana se celebraven, a finals d’abril, festes en les quals era
important la presència de les roses i d’altres flors, ja que les dedicaven a la
deessa romana de la fecunditat, les flors i la primavera. A més a més, també
trobem el culte a les roses o al roser en moltes altres cultures.
Així mateix, a l’Edat Mitjana, existia la tradició que els cavallers, després
de participar en els tornejos, regalessin una rosa a les seves enamorades. Tot i

2

Col·lecció hagiogràfica que es difoné a finals de l’Edat Mitjana.
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això, la tradició de regalar roses durant la diada de Sant Jordi, no es va establir
fins a l’any 1914, a petició de la Mancomunitat de Catalunya 3.

4.2. Estat de la qüestió

4.2.1 Sant Jordi, excusa comercial

Cada any, durant la diada de Sant Jordi i un cop ha finalitzat, comprovem que
aquesta festivitat es converteix en un reclam comercial, sobretot de llibreries i
floristeries, però també de pastisseries, entre altres comerços.
Si mirem els diaris abans i durant aquesta diada i els dies posteriors,
notem que es dona més rellevància al percentatge en augment de vendes de
llibres, entre altres productes, respecte les vendes habituals.
Per exemple, al diari Ara, el 25 d’abril de 2017, es destacava que “la
repercussió de Sant Jordi es nota la setmana següent”, i que “Immediatament
després de la diada, hi ha lectors que vénen a buscar un títol en concret perquè
apareix a la llista (la llista dels llibres més venuts de Sant Jordi)”. En comptes
de donar importància al fet que la gent llegeixi, o parlar sobre quins temes
s’interessa la gent, sobre per què està bé que es llegeixi, etc., es dona valor a
l’augment de vendes. Alguns compradors, de vegades, ni tan sols miren què
compren, miren quin llibre és el que sembla que té més èxit i adquireixen
l’article per no quedar-se enrere, per no “ser l’únic/a” que no ha llegit o que no
ha comprat un producte determinat. En la mateixa publicació, ja es destacava
que el 23 d’abril suposaria “al voltant d’un 5% de la facturació total anual de les
llibreries” i que “en altres establiments, aquest percentatge pot enfilar-se fins al
20%”.

3

Mancomunitat de Catalunya

“Fou el resultat d’un llarg procés pel qual Catalunya aconseguí, per primer cop des del 1714,
una administració pròpia, per bé que d’atribucions força limitades [...] L’organització
politicoadministrativa de la Mancomunitat es basava en tres òrgans fonamentals: l’assemblea
general, el consell permanent i la presidència.” Extret d’ enciclopedia.cat
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Cada any, després d’aquesta diada, s’elabora una llista on apareixen els
llibres més venuts en català i en castellà; aquesta llista s’elabora a partir de la
informació que es recull a Libridata4 fins al dia abans de Sant Jordi i les dades
de diverses llibreries de tot Catalunya. L’any passat, 2017, el propòsit del Gremi
de Llibreters5 era, comentaven en diverses publicacions, superar els 1,6 milions
d’exemplars venuts durant la jornada del 23 d’abril de 2016 i els 21 milions
d’euros facturats. Enguany, tot i caure en dia laborable, també es calculava que
hi hauria una gran participació i una immensa quantitat de vendes i, fins i tot, es
calculava quanta gent sortiria al carrer i quantes paradetes hi hauria al centre
de Barcelona: “la Guardia Urbana cifra entre 1,2 y 1,5 millones de personas las
que pasearán en busca de libros y rosas […]. De las 4.872 paradas oficiales
(3.892 de rosas y 980 de libros) que habrá en la capital catalana, más de la
mitad estarán ahí”.
Malgrat tot, s’ha de recalcar que la diada també s’utilitza per treure el
caire més solidari de molta gent i alguns, amb el que es recapta, ajuden a
ONG, hospitals, gent amb pocs recursos, etc.
4.2.2 Sant Jordi en l’àmbit polític
Pel que fa a l’àmbit polític, tot i que, en principi, Sant Jordi és un dia dedicat als
llibres (i les roses), a vegades, també veiem que aquesta diada es troba
polititzada i s’utilitza per a altres finalitats. Si durant la diada passegem per la
Rambla de Barcelona, no només trobem paradetes amb llibres, sinó que també
podem trobar-hi zones on molts polítics aprofiten per fer propaganda dels seus
partits, per exemple.

4

“Sistema automatitzat que obté dades de 170 punts de venda a Catalunya, entre llibreries

independents i cadenes de llibreries” Extret d’ editors.cat
5

“Organització empresarial que agrupa les llibreries amb seu a Catalunya […]

[…] Proporciona als seus membres assistència tècnica i jurídica, i té representació en
organismes d’àmbit empresarial i sectorial […] Té la seu a Barcelona i en formen part unes 350
llibreries.” Extret d’ enciclopedia.cat
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Com véiem a una de les publicacions sobre Sant Jordi de l’any passat al
Vilaweb (Vilaweb, 25/04/2017), a plaça de Catalunya s’hi podia trobar la parada
central de l’ANC “signant a favor del referèndum i agafant adhesius del Sí. A
pocs metres, sense cap problema però no tantes cues, Societat Civil Catalana i
un estand proselecció espanyola fan campanya pel no”. En aquesta mateixa
notícia, també véiem reflectida una anècdota amb la qual es comparava l’Estat
espanyol amb el drac, enemic de Sant Jordi, que representa la cultura catalana,
tot citant una frase d’una senyora que li deia al Delegat del Govern d’Espanya a
Catalunya que “al final el drac morirà”. En el mateix tram de la Rambla, s’hi
podien trobar altres parades, com Pacte Nacional, que recollia signatures pel
referèndum, la CUP, Òmnium, el PDeCAT, etc.
A Catalunya Nord, la presidenta d’Òmnium també aprofitava el marc de
la nit de Sant Jordi i no escatimava en reivindicacions, com se’ns comentava
també a una altra publicació de Vilaweb. Montserrat Biosca deia que “és molt
important reivindicar la cultura independent” perquè ho considerava el pas previ
a la independència política.
Aquest any, com es feia palès a una altra notícia del Vilaweb dies abans
de Sant Jordi, la diada també ha servit per reivindicar idees i, fent referència al
llaç groc6, es calculava que es posarien a la venda una gran quantitat de roses
grogues, en comparació a altres anys, on era una de les roses menys venudes:
“La rosa groga en solidaritat amb els presos polítics es multiplicarà per 10 per
Sant Jordi a Catalunya, des de les 60.000 que es van comercialitzar l’any
passat a les 600.000 que es posaran a la venda dilluns” (Vilaweb, 19/04/2018).
A més, “Òmnium ha animat a fer murals col·lectius amb roses grogues a les
places” (Vilaweb, 22/04/2018). Altres, en contraposició, “se sumen a la jornada
posant

a

la

venda

roses

amb

galledes

d’aigua”.

Enguany, però, comentava l’alcaldessa, no ha estat un Sant Jordi
qualsevol, ja que “vivim un moment d'excepcionalitat política, amb un govern de
la Generalitat intervingut pel 155, amb persones a la presó per motius polítics.”
(Vilaweb, 23/04/2018), aquest any no s’han pogut celebrar molts dels actes
institucionals que normalment es fan per Sant Jordi, ja que són actes que
6

Símbol que, actualment, es fa servir en solidaritat als presos polítics catalans
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tradicionalment ha presidit el president de la Generalitat, absent en aquesta
diada. Per tant, com ja s’assenyalava a Vilaweb uns dies abans de Sant Jordi,
aquest any els ciutadans han estat els únics protagonistes. No obstant això,
com es destacava en aquest mateix diari el 23 d’abril, un dels partits de
centre/dreta opinava que li sabia greu que “es vulgui fer de Sant Jordi una festa
només d’una part dels catalans”, partit que va demanar que “no es polititzés la
diada”, però que, alhora, comenta la redactora de la notícia, moments abans
passaven “a saludar a les paradetes dels seus partits”.

4.2.3 Sant Jordi a les aules
Tanmateix, s’ha de comentar que Sant Jordi no només s’aprofita en la política i
de manera comercial, sinó que, lògicament, també es fa servir a escala cultural
per fomentar, per exemple, la lectura, l’escriptura i la conservació de les
tradicions que representen una cultura determinada, la catalana concretament.
Així, dies abans de la diada de Sant Jordi, no només trobem notícies anunciant
llibres, roses i bombons; sinó que també trobem iniciatives i propostes
d’escoles, instituts i altres entitats. En el cas d’algunes escoles de Vic, per
exemple, veiem que “les escoles han escollit una desena de carrers i places de
Vic que identifiquen amb el nom de diferents gèneres literaris. Per exemple, el
carrer Manlleu serà el carrer fantàstic o la Plaça Major serà la plaça del còmic.
Durant tot el matí, un centenar d’alumnes de les dues escoles participaran en
diferents taules rodones per exposar quins són els llibres que més els agraden i
generar debat al voltant de les propostes” (Vilaweb, 19/04/2018).
Actualment, el dia de Sant Jordi se celebra sobretot a Catalunya, on
s’omplen els carrers de roses i llibres i, encara que és un dia lectiu i la gent
treballa, tothom dedica una part del temps a intercanviar roses i llibres o a
passejar pels carrers i fondre’s amb l’ambient que atrapa les ciutats i pobles
durant tot el dia. No obstant això, en general, com s’ha pogut comprovar, en els
instituts no s’hi sol dedicar gaire temps, encara que trobem centres on sí que se
celebra la diada: en un dels instituts catalans observats, fins ara no s’hi havien
fet activitats relacionades i enguany s’ha començat a proposar un concurs
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optatiu de creació de poemes per als alumnes (Barcelona); en un altre dels
instituts (Lleida) fa anys que es fa un concurs en el qual els alumnes han
d’entregar, com a mínim, un poema i una narració. En el cas de les universitats,
a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, per exemple,
fa anys que se celebra la diada de Sant Jordi a partir d’un acte en el qual
s’entreguen els premis d’un certamen literari i fotogràfic, hi ha diverses
conferències culturals, es venen llibres, etc.
Als instituts de l’illa d’Eivissa, com s’ha comprovat en diversos centres,
no se sol celebrar Sant Jordi i no es fan gairebé activitats relacionades amb
aquesta diada. Potser a l’assignatura de Llengua i Literatura Catalanes se’n
parla una mica o se’n fa alguna activitat però, normalment, no trobem una diada
al centre dedicada a aquesta festivitat; motiu pel qual s’ha volgut adreçar
aquest treball, sobretot, als alumnes de l’ESO d’Eivissa. Tot i així, s’ha observat
que a l’IES Santa Maria, per exemple, es fa coincidir el dia del centre amb el
dia Sant Jordi i es fan diverses activitats per celebrar-ho: concursos literaris de
poesia amorosa, gimcanes per Vila amb preguntes de coneixement de la ciutat
i novetats literàries, concursos d’auques que tenen com a referent la llegenda
de Sant Jordi, tallers que giren al voltant de Ramon Llull, tallers de papiroflèxia,
etc.
Pel que fa a Formentera, enguany, com s’explica al noudiari.es, s’ha
celebrat Sant Jordi durant tot el mes, amb diverses activitats culturals
programades per a cada setmana: obres de teatre; concerts; presentacions de
llibres; un cicle dedicat a un escriptor i poeta; un concurs infantil de punts de
llibre “pretén estimular treballs de creació literària i fomentar l’hàbit lector entre
la població infantil de Formentera”, etc.
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5. MARC TEÒRIC
A través de la llegenda de Sant Jordi i les activitats que s’han fet amb l’alumnat,
s’ha volgut treballar també la coeducació, els prejudicis i els estereotips. És
necessari que a partir del temari que trobem al currículum, tant dels instituts
com de les escoles, puguem aconseguir que els nois i noies facin relacions
amb la realitat, que puguin actualitzar i portar al seu terreny el que estan
treballant, per entendre-ho millor i per aconseguir un aprenentatge significatiu.
El tema triat per a les activitats ha estat la igualtat entre l’home i la dona. Per
tant, a l’hora de treballar la llegenda de Sant Jordi, s’ha tingut en compte el
moment en què vivim, en el qual veiem que s’han fet diversos moviments a
favor de les dones, per conscienciar sobre la importància de la igualtat de
gènere (com la vaga internacional multitudinària que hi hagué el 8 de març, o
les protestes en contra de la violència masclista, per exemple).
Per començar a treballar la llegenda s’han tingut en compte documents
com Contra el currículum ocult (2009). Com es comenta en aquest article, “les
activitats que fem a classe no poden silenciar les realitats existents”, per tant,
és necessari fer veure als nois i noies que, encara que, com han demostrat en
les activitats que s’exposaran més endavant, n’hi ha que ja tenen molt assimilat
que tothom s’ha de tractar igual i tots han de poder tenir les mateixes
oportunitats, hi ha molta gent que encara no ho té assimilat i segueixen existint
injustícies. Una manera de fer-ho veure a l’alumnat és a partir de l’anàlisi
d’elements que sempre s’han trobat al seu voltant i que ho evidencien però en
els quals ells no s’havien fixat, com és el cas de les llegendes, els contes de la
seva infantesa, les pel·lícules, etc.7
Des de sempre, potser sense adonar-nos-en, la visió del món ha estat
centrada en la diferència, hem inventat conjunts de parelles oposades:
blanc/negre, home/dona, heterosexuals/homosexuals, ciutat/camp. D’aquesta
manera, un dels elements ha passat a ser el “bo” o el “superior”, i l’altre el
“dolent”, “inferior”. En conseqüència, com explica Daniel Gabarró, un dels pols,
en certa manera, ha passat a ser el sotmès a l’altre. L’objectiu de la coeducació
7

Currículum ocult; pàg. 11
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és desfer aquestes oposicions, “la humanitat és necessàriament diversa i
aquesta diversitat és una mostra que som, simplement, persones”.
Tot i que transformar les escoles en mixtes i deixar de segregar nois i
noies en diferents escoles ja va ser un gran pas, no va aconseguir acabar amb
la desigualtat de gèneres, ja que els continguts acadèmics seguien excloent tot
allò que tenia a veure amb les dones8. Com observa Mª Ángeles Calero a la
LOGSE i a la LOCE, “l’educació permet avançar en la lluita contra tot tipus de
desigualtat i discriminació, inclosa per raó de sexe”. Al Títol Preliminar de les
dues lleis, s’explicita que “un dels principis de l’activitat educativa és la igualtat
de drets entre sexes”, però no torna a mencionar-se en cap altre fragment. Ara
bé, si un dels principis és la igualtat de drets entre sexes, la funció del
professorat, entre moltes altres funcions i deures, és aconseguir aquesta
igualtat. És important, per tant, que no només es treballi a l’hora de tutoria, sino
que el professorat ho intenti incloure dins les seves programacions per
proporcionar un ensenyament més ampli i real a l’alumnat, aplicable a
qualsevol tema transversal, ja que en el moment que els nois i noies veuen que
aquests temes són tractables a diverses matèries i que se li dona rellevància,
comencen a mentalitzar-se’n més i a intentar canviar cap a maneres diferents
de pensar o/i d’actuar.
Així doncs, reflexionem: com a professors o com a futurs professors,
esperem el mateix dels nois de classe que de les noies? Hi ha informació
subliminar en la distribució de càrrecs directius als centres? Com estan
redactats els documents que circulen per les escoles i instituts? Com estan
organitzades les AMPES dels nostres centres?, es mantenen els estereotips
establerts?, etc.
A Dones, dossier, Montse Barrachina, comenta que “l’escola ha assumit
el paper educador que abans realitzava la família i esdevé el mitjà més
autoritzat per lluitar contra qualsevol tipus de discriminació, sexisme o
violència”, l’escola i l’institut és on coincideixen una gran diversitat de nois i
noies, on cada un i cada una és d’una manera determinada i té una cultura, una
manera de ser i de pensar, i una manera de fer les coses diferents; per això, els
8

Dones, Dossier; pàg. 18.
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centres són el lloc ideal per fomentar la inclusió i la igualtat entre tots. Com
s’observa també, la transformació cultural “que avui dia demana la societat ve
de la mà de la coeducació en el sistema”.
Els contes i les llegendes, són un dels primers contactes dels nens i
nenes amb la lectura, però també amb estereotips i rols determinats. Els valors
que s’atribueixen normalment a les nenes no són els mateixos que als nens:
elles han de ser dependents, insegures, tendres, passives, sensibles, etc.; ells
han de ser independents, agressius, naturals, valents, etc.9 És possible canviar
això? Tot i que els nens i nenes han crescut amb aquests contes o llegendes i
han assumit com a normals aquests rols, es pot treballar de manera que els
deixin enrere i n’assumeixin de nous?
És cert que en els últims anys el rol dels homes i les dones de la nostra
societat ha patit una gran transformació, però hi ha coses que encara es
mantenen. Molts estudis han demostrat que, tot i que s’ha avançat i hem
aconseguit igualtat formal, en molts casos, aquesta no s’ha reflectit després en
la realitat. Anabel Herrera, a Dones Dossier10, posa com a exemple l’estereotip
de la bellesa i la joventut a l’hora d’escollir presentadors o presentadores de
televisió, idea que també es pot aplicar a pel·lícules, contes, etc. En el cas dels
contes, a més de noies dèbils o cavallers forts, entre altres estereotips, també
notem que se sol descriure als protagonistes com a persones belles,
“perfectes” i, en canvi, les persones velles o lletges solen ser els personatges
malvats.
Per què s’ha triat la llegenda de Sant Jordi per parlar d’aquests temes?
Tot i que cada vegada es treballa més aquesta llegenda i la diada se celebra
més que abans, és molt important mantenir les tradicions i fer-les conèixer i, si
se li donen punts de vista diferents o nous, i que l’alumnat ho porti al seu
terreny, es pot aconseguir que sigui encara més interessant. A més, cal
comentar que, casualment s’havia de portar a terme la unitat didàctica de
pràctiques durant el mes d’abril i, ja que s’ha notat que en alguns instituts
encara no se celebra gaire la diada i tampoc es parla sobre Sant Jordi, es va
9

Dones, dossier; pàg. 20.

10

Dones, dossier; pàg. 42.
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decidir fusionar la llegenda amb temes transversals que també poguessin fer
falta als alumnes i interessar-los.

6. DESENVOLUPAMENT

6.1 Proposta per a Sant Jordi
La llegenda s’explicarà a tots els cursos de l’ESO, tot i que incloent
modificacions per adaptar la dificultat i la quantitat d’informació a cada curs. A
partir d’aquí, cada un farà unes activitats determinades durant diverses
sessions, cosa que durarà aproximadament una setmana o una setmana i
mitja. Després, durant el dia de Sant Jordi, que aquest any cau en dilluns, i la
resta de la semana, es farà coincidir la presentació de les feines que s’hagin fet
per part dels alumnes amb diversos jocs i activitats que hauran estat
preparades per i per als alumnes, aconseguint d’aquesta manera que també hi
hagi temps per a l’oci i l’entreteniment, a més de per aprendre.
En primer lloc, com ja s’ha comentat, cal remarcar que el treball estarà
centrat en 1r d’ESO i veurem el procés de realització de les activitats a un grup
d’un institut de l’illa. A partir de diverses activitats s’explicarà la llegenda de
Sant Jordi a l’alumnat tal com es coneix popularment i els alumnes l’analitzaran
i la compararan amb contes o pel·lícules que coneguin. Així, observaran
diversos rols i estereotips que es van repetint al llarg dels anys i decidiran què
els agradaria mantenir i què no. Després, se’ls proposarà que en grups de tres
o quatre persones escriguin la seva pròpia llegenda de Sant Jordi, amb les
modificacions que els semblin necessàries.
Aquesta activitat els ajudarà a analitzar i tractar la informació que reben
del seu voltant de manera crítica i a fer servir la imaginació. A més, podran
portar la llegenda a la seva pròpia realitat, cosa que farà que s’hi interessin molt
més i que la vegin més propera. Es dedicaran unes cinc sessions a aquestes
activitats i, una vegada estiguin finalitzades les llegendes alternatives de cada
grup, se’ls proposarà que les presentin a la ràdio de l’institut durant la setmana
que es dedicarà a Sant Jordi, a l’hora del pati, de manera que tothom que hi
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estigui interessat pugui escoltar-les i de manera que els nois i noies se sentin
més motivats a l’hora d’escriure les seves creacions.
En segon lloc, es proposarà als alumnes de 2n d’ESO que triïn un vers
d’un poema o alguna frase d’una obra en català, no necessàriament
relacionada amb Sant Jordi, que coneguin o que hagin vist a classe i els hagi
cridat l’atenció. Després ho il·lustraran amb fotografies, de manera creativa, per
exposar-ho en un mural durant la setmana dedicada a Sant Jordi. Aquesta
activitat proporcionarà a l’alumnat la capacitat de relacionar elements vistos a
l’aula amb l’exterior, la capacitat de crear nous significats, de convertir paraules
en realitats visuals, etc. A més, amb això, també es fomentarà la lectura i l’amor
pels llibres.
En tercer lloc, els alumnes de 3r d’ESO prepararan una enquesta
lingüística amb preguntes com Què saps de Sant Jordi?, Quina importància
té?, Coneixes la llegenda?, entre altres preguntes relacionades amb la cultura
de l’illa i la llengua i la literatura catalana. Una vegada tinguin el llistat fet,
portaran l’entrevista al carrer, on faran les preguntes de manera aleatòria a la
gent. Aquesta activitat ajudarà als alumnes a fer una valoració de què se’n
coneix fora dels instituts però també els ajudarà a aprendre a expressar-se en
públic, a preparar enquestes, a organitzar-se, a treballar en equip, etc.
Per últim, els alumnes de 4t d’ESO seran els encarregats de preparar
els tallers que es portaran a terme durant la setmana dedicada a Sant Jordi:
tallers de disfresses de dracs, taller de redacció de poemes, creació de punts
de llibre, paper reciclat, roses, murals, scrabble, Pasapalabra, entre altres. Així,
es proporcionarà també temps d’oci i els nois i noies aprendran jugant i
divertint-se. Aquests tallers poden realitzar-se, per exemple, durant la jornada
sencera de Sant Jordi, i durant els patis dels dies restants de la setmana que
s’hi dedicarà, perquè tothom pugui participar.
Com a producte final, es pot proposar als alumnes que organitzin els
tallers, enquestes, creació de contes, etc. en un Padlet11, a partir de fotografies
11

Padlet

Plataforma digital on es poden organitzar projectes, arxius, tasques, etc. de manera senzilla, a
més de compartir la feina feta amb altres usuaris de manera expositiva.
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del resultat i explicacions. Així, tothom podrà consultar la feina feta durant
aquest període, deixar comentaris per millorar o modificar elements de cara a
anys posteriors, felicitar el treball a l’alumnat, etc.

6.2 Activitats realitzades pels alumnes

A continuació, es mostraran les activitats que han realitzat els alumnes de 1r
d’ESO. A partir d’aquestes activitats, com veurem, aprendran a ser crítics amb
el seu voltant, a mirar les coses des de diferents perspectives, i a escriure les
seves pròpies creacions, entre altres aspectes.
Tot i que també s’han ideat activitats per a altres cursos, aquest treball
s’ha centrat en 1r d’ESO per dos motius: crec que és una bona edat per a
començar a introduir i analitzar elements o situacions que possiblement molts
encara no s’han plantejat; he pensat que aquesta seria la millor manera de
complementar la llegenda de Sant Jordi amb temes que és important que
l’alumnat conegui i sobre els quals reflexioni. A més, són activitats que es
poden fer a altres cursos i es poden modificar, de manera que s’adaptin a les
edats i les necessitats de cada curs.
Per començar, els alumnes veuran una imatge de la llegenda de Sant
Jordi i, a partir de diverses preguntes, veurem si saben relacionar la imatge
amb la llegenda, si la coneixen, si saben què n’ha arribat als nostres dies, quan
se celebra la diada de Sant Jordi, etc. Després, una vegada hagin analitzat la
imatge i l’hagin relacionat amb la llegenda que pertoca, la compararan amb
altres contes o pel·lícules, també a partir d’imatges (la Blancaneus, Superman,
la Ventafocs, etc.) i s’intentarà que facin analogies entre elements d’unes
imatges i altres. D’aquesta manera, observaran si hi ha característiques que es
van repetint, si n’hi ha que canvien al llarg dels anys, etc. Seguidament, se’ls
ensenyaran imatges de pel·lícules on es transgredeixen molts estereotips dels
quals hauran vist anteriorment (prínceps forts, dames dèbils, personatges bells,
etc.) i hauran d’analitzar quins són. Una vegada feta aquesta activitat i havent
explicat què són els estereotips, a partir d’una dinàmica que s’explicarà més
avall, veurem quina manera tenen de pensar, reflexionar i raonar els nois i
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noies de cada grup. Finalment, se’ls proposarà que escriguin la seva pròpia
llegenda de Sant Jordi, amb personatges i situacions canviades; una llegenda
alternativa. A partir d’aquestes activitats, l’alumnat anirà obtenint diversos punts
de vista i component la seva pròpia manera de pensar. A més, tindrà
l’oportunitat de veure què han escrit en un principi, quins són els resultats finals
i quin progrés han fet.
A l’hora de fer les activitats, he pogut coordinar-me amb un dels
companys, professor de plàstica, en un dels mateixos grups als quals feia
classe jo. Casualment, ell també volia parlar de gènere, de la importància del
respecte mutu, de la diversitat, etc. amb aquest grup. Coordinant-nos, hem
pogut donar un sentit més ampli al temari i hem fet que el que explicàvem a
classe fos més significatiu per als alumnes. Així, una vegada els nois i noies
han creat els seus propis personatges de pel·lícula “diferents” per a
l’assignatura de plàstica i els han caracteritzat com ells han cregut oportú
(prínceps porucs, noies guerreres, etc.) se’ls ha proposat que utilitzessin
aquests mateixos personatges per crear les seves llegendes de Sant Jordi
“alternatives”, donant-los un punt de vista menys estereotipat.
Tot i que hi ha hagut alumnes que no han utilitzat els seus personatges
creats a l’assignatura de plàstica, ja que s’han hagut de coordinar amb altres
companys i companyes i han decidit crear-ne de nous, hi ha hagut nois i noies
que sí que han emprat els personatges que ja tenien fets. Això, ha fet l’activitat
més significativa, i ha motivat als alumnes, ja que han notat que el que feien i
aprenien en una assignatura era útil també en altres àmbits. A més a més, han
vist que podien donar-los més vida als seus personatges i, a la vegada,
visualitzar els protagonistes mentre escrivien o llegien les llegendes.
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Les activitats comentades i les sessions que ocuparan són les següents:

Primera sessió
 Què és una llegenda?

Els alumnes responen la pregunta primer de manera individual i, després,
ho posen en comú amb els seus companys.
Una vegada han intentat deduir què són les llegendes, en llegim unes
quantes per començar a introduir-los en aquest món de manera pràctica i
ells n’extreuen les idees que més importants els semblin, cosa que després
posem en comú entre tots i arribem a la definició exacta de llegenda, però a
partir de la inducció, sense que un professor o professora els doni la
resposta de manera dictada només per a que la memoritzin.
Seguidament, se’ls proposa que n’escriguin una ells, a escollir entre
diversos temes com:

-

D’on prové el nom de l’illa d’Eivissa?

-

Com va aparèixer Es Vedrà i què fa enmig de la mar?

-

Qui va construir el molí de Sant Antoni de Portmany i per què?

D’aquesta manera, veiem quins personatges utilitzen i quines característiques
té cadascun d’ells, a més d’observar com pensen i com evoluciona el seu
pensament a través de les activitats. Després d’haver escrit aquestes llegendes
i, com veurem a continuació, se’ls hagi explicat què són els estereotips i quins
trobem tant a la realitat com als contes, pel·lícules, etc. els nois i noies seran
conscients de la realitat en la qual viuen, i podran comparar el que han escrit
individualment, amb el que redactaran de manera grupal més endavant.
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Segona sessió
 Quins personatges veiem en aquesta imatge i què fan?
 Coneixeu la llegenda que s’hi veu representada? Qui la sabria explicar?
 Què n’ha arribat als nostres dies?

Imatge 1



Coneixeu els contes següents?



Quines semblances hi trobeu en relació a la llegenda anterior?



Què és un estereotip12? En trobem en les històries que hem vist fins
ara o en altres contes, pel·lícules, etc.?

Imatge 2

12

Imatge 3

“ Idea preconcebuda i simplificadora, basada generalment en pseudoconeixements, tòpics o

patrons culturals prèviament establerts, que hom utilitza per a conceptualitzar una realitat
social, especialment persones i grups”. Definició extreta d’enciclopèdia.cat
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Imatge 4

Imatge 5

Amb aquesta activitat, els nois i noies tindran l’oportunitat de relacionar la
llegenda amb altres històries que ja coneixien però que mai s’havien parat a
analitzar i comparar les unes amb les altres. Com s’explicarà més endavant, en
el cas del grup que ja havia fet sessions de plàstica per parlar d’estereotips,
coeducació, etc. s’extrauran les idees de manera més ràpida, en canvi, els nois
i noies de l’altre grup trigaran més a fer analogies i trobar punts semblants a
totes les imatges, tot i que també arribaran a l’objectiu a través de la reflexió.
 Coneixes pel·lícules o contes on es transgredeixin aquests estereotips?
 Quines diferències veus entre aquestes imatges i les anteriors?

Imatge 6

Imatge 9

Imatge 7

Imatge 8

Imatge 10

Imatge 11
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A partir d’aquí, els nois i noies començaran a fixar-se en elements que solem
trobar a moltes històries o a la vida real i que fins ara, potser, no s’havien parat
a observar i es plantejaran nous dubtes i preguntes. Aquestes analogies se’ls
proposarà que les facin de manera oral per a que sigui més dinàmic i de
manera que tots puguin expressar la seva opinió, completar la informació dels
companys i companyes, etc.
Tercera sessió
Després, es farà un debat amb els alumnes. L’activitat consistirà en la
lectura de diversos estereotips (part realitzada per la professora) i, després de
cada estereotip, l’argumentació dels nois i noies a favor o en contra del que
hagin escoltat. Cada vegada que la professora llegeixi, l’alumnat haurà
d’aixecar una targeta per expressar-se en acord o en desacord amb el que
hagin escoltat. Les targetes, perquè sigui més visual, seran de diferents colors:
blau (“estic d’acord amb el que diu aquest estereotip”), groc (“no hi estic
d’acord”) i rosa (no ho sé). Una vegada tots els alumnes hagin aixecat una
targeta, de manera ordenada, se’ls anirà demanant que argumentin la seva
resposta i se’ls deixarà temps perquè s’interpel·lin entre ells. Seguidament,
se’ls preguntarà si després d’escoltar l’opinió dels seus companys o
companyes han canviat d’idea i se’ls donarà temps perquè canviïn la targeta i,
en cas de fer-ho, expliquin el seu canvi d’opinió.

Imatge 12
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Imatge 13

Quarta i cinquena sessió


Fem grups de tres de manera aleatòria (excepte els nois i noies
nouvinguts, que s’evitarà que coincideixin en un mateix grup, de
manera que els equips estiguin compensats i que l’alumnat que fa
més temps que és a l’illa i que sap català els pugui ajudar).



Entre tots, recordem en veu alta els estereotips que comentàvem a
les sessions anteriors, quins personatges solem trobar a les
narracions, etc. i proposem rols nous per als nostres personatges.



Dediquem la resta de l’hora a escriure les llegendes.

En aquesta activitat, els nois i noies treballaran en petits grups de tres o de
quatre, de manera que les feines quedin repartides: uns donaran idees i els
altres aniran apuntant-les i després ho redactaran. L’alumnat s’haurà
d’organitzar per anar repartint-se la feina i fer rotar els papers de cada un, de
manera que tot quedi equilibrat. Així, tothom podrà anar afegint idees i
expressar opinions. Després, s’hauran de posar d’acord per decidir quins
elements fer aparèixer a les llegendes i quins no. D’aquesta manera, es podrà
comprovar com treballa cadascun, quins coneixements han anat assolint al
llarg de les diverses sessions, com ha anat evolucionant el seu pensament
crític, etc. A més, es fomentarà el treball cooperatiu, el repartiment de les
tasques i l’organització per arribar a un objectiu comú.
Per acabar amb el cicle d’activitats en aquest curs, encara que no s’ha
fet a l’aula amb l’alumnat, es podrien llegir aquestes històries a la ràdio, tal com
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es proposava més amunt, ja que seria un punt motivador pels nois i noies, a
més d’innovador.

Activitats per a complementar:
Com s’ha comprovat en els últims anys, les xarxes socials s’han convertit en
eines indispensables per a comunicar, per fer arribar missatges determinats a
quasi qualsevol part del món només amb un clic. A més, durant diades i festes
senyalades això encara s’incrementa més. Així, durant aquesta diada de Sant
Jordi, s’han difós imatges que inciten a la gent a reflexionar, a donar-li la volta a
imatges o realitats que tenim al nostre voltant però que moltes vegades no
trobem representades als dibuixos, a les pel·lícules, als contes, etc.
Així doncs, per acabar de complementar les activitats i fer ús de les
noves tecnologies, fent així una combinació entre llengua i xarxes socials, es
podria proposar als alumnes que fessin realitat els seus personatges o les
seves idees a través d’un dibuix i, seguidament, creessin un eslògan o frases
directes (“als prínceps també se’ls pot regalar roses”, “les princeses poden
salvar-se soles”, etc.), component imatges reivindicatives i difonent-les a través
de les xarxes socials més utilitzades avui en dia per compartir informació
(Instagram, twitter, facebook, etc.). Els nois i noies podrien partir d’exemples
d’imatges que s’han “viralitzat” enguany, però també d’imatges utilitzades altres
anys, per entendre la finalitat de les diverses creacions.
Alguns dels exemples que s’acaben de comentar i que s’han compartit a
internet aquest any i podrien servir als nois i noies com a punt de partida i es
podrien relacionar amb la feina feta durant les diverses sessions són aquests:

Imatge 14

Imatge 15
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Això es pot aplicar a qualsevol altre tema que preocupi o interessi a l’alumnat;
d’aquesta manera, la temàtica triada i el català, en el cas de molts alumnes,
deixa de ser una cosa descontextualitzada i més bé teòrica, i els alumnes ho
apliquen al seu dia a dia. Les imatges realitzades i les xarxes socials passen a
ser un canal per expressar els seus sentiments i emocions a través de la
llengua catalana.
6.3 Competències a adquirir i avaluació13
A partir d’aquestes activitats, a més de parlar de temes transversals, els nois i
noies adquiriran competències curriculars. En el cas del primer bloc, on trobem
la comunicació oral (escoltar i parlar), es veuran els següents continguts:
Parlar
 Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries per parlar en
públic: planificació del discurs, pràctiques orals formals i informals i
avaluació progressiva, a partir de la participació en debats, jocs
interactius, converses espontànies mitjançant l’observació i el respecte
de les normes bàsiques d’interacció, intervenció i cortesia que regulen
aquestes pràctiques orals, etc.
Així, es tindran en compte els criteris d’avaluació següents:
 Aprendre a parlar en públic de forma individual o en grup.
- Explica de manera oral als companys i companyes la feina que ha fet; a l’hora
de fer debats o dinàmiques fa intervencions i argumenta el que diu, etc.
- Organitza el contingut i elabora guions previs a la intervenció oral, en
selecciona la idea central i el moment en què ha de ser presentada al seu
auditori, així com les idees secundàries i exemples que han de donar suport al
seu desenvolupament.

13

Currículum Llengua Catalana i Literatura (ESO)
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- Pronuncia amb correcció i claredat, modula i adapta el seu missatge a la
finalitat de la pràctica oral.
 Reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació potenciant el
desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l’expressió verbal i
no verbal i la representació de realitats, sentiments i emocions.
- Dramatitza i improvisa situacions reals o imaginàries de comunicació, que
després

plasma

en

les

llegendes

o

històries

que

escriu.

Del segon bloc del currículum (“Comunicació escrita: llegir i escriure”), els nois i
noies adquiriran els següents continguts:
Llegir
 Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits d’àmbit
personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social. Lectura, comprensió i
interpretació de textos narratius (com les llegendes que tindran
l’oportunitat de llegir), descriptius, argumentatius i dialogats (a partir de
textos escrits per ells mateixos i pels seus companys i companyes).
Actitud progressivament crítica i reflexiva davant de la lectura, organitza
raonadament les idees i les exposa i respecta les dels altres.
Escriure
 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.
Escriptura de textos narratius i dialogats. Interès creixent per la
composició escrita com a font d’informació i aprenentatge i com a forma
de comunicar sentiments, experiències, coneixements i emocions.
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En aquest bloc, es tindran en compte els criteris d’avaluació següents:
 Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos
adequats, coherents i cohesionats.
- Aplica tècniques diverses per planificar els escrits: esquemes, arbres, mapes
conceptuals, etc., i redacta esborranys d’escriptura.
- 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.
- 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.
- 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.
- Usa diferents i variats organitzadors textuals en les exposicions i les
argumentacions.
 Valorar la importància de l’escriptura com a eina d’adquisició dels
aprenentatges i com a estímul del desenvolupament personal.
- Produeix textos diversos i reconeix en l’escriptura l’instrument que és capaç
d’organitzar el seu pensament.
- Valora i incorpora progressivament una actitud creativa davant l’escriptura,
tant en els textos de creació individual com en els de creació conjunta amb
altres alumnes.
- Coneix i utilitza eines de les tecnologies de la informació i la comunicació,
participa, intercanvia opinions, comenta i valora escrits aliens o escriu i dona a
conèixer els seus propis.
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A partir de les activitats proposades, l’alumnat també adquirirà competències
del bloc d’educació literària:
Creació
 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 i creativa.
Consulta i ús de fonts i recursos variats d’informació per dur a terme
treballs.
Els criteris d’avaluació d’aquest bloc seran els següents:
 Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del
gènere, amb intenció lúdica i creativa.
- Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats seguint
les convencions del gènere amb intenció lúdica i creativa, però incorporant
idees o maneres de pensar noves.
- Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç
d’analitzar i regular els seus propis sentiments.

Cal comentar que, a més de tenir en compte els criteris que s’acaben
d’esmentar a partir de l’observació dels nois i noies per veure com s’impliquen,
la capacitat de treball de cadascun, la manera de redactar, l’evolució a l’hora
d’argumentar, etc., aquestes activitats, durant les sessions realitzades a
l’institut, també s’avaluaran conjuntament amb altres continguts a través d’un
examen en el qual es tindrà molt en compte la reflexió i l’argumentació, però
també l’ortografia i els continguts assimilats durant les diverses sessions. Per
tant, s’inclou la llegenda de Sant Jordi en la seva totalitat dins la matèria, a la
vegada que celebrem una diada representativa de la nostra cultura i l’alumnat
aprèn.

Pàg. | 29

6.4 Resultats

Així doncs, trobem diversos resultats:
En general, a la primera sessió, en la qual l’alumnat havia d’escriure
llegendes on no partissin de ninguna base sobre estereotips i idees que es van
repetint, notem que els alumnes normalment prenen com a personatges
animals o éssers fantàstics, per tant, no observem que utilitzin estereotips tan
marcats com els que se’ls expliquen i tenen l’oportunitat d’analitzar després. A
més, escriuen històries curtes i sobre llocs concrets, cosa que no dona peu que
puguin reflectir del tot el seu pensament, les idees que tenen assimilades des
de petits, etc. Aquesta activitat, però, és útil perquè entenguin què són les
llegendes, quins objectius tenen i què es buscava quan es creaven aquestes
històries, com han arribat a nosaltres, etc.
D’una banda, trobem el grup en el qual ja s’havia tocat el tema dels
estereotips i de gènere, entre altres, amb l’assignatura de plàstica, de manera
coordinada. En aquest grup, veiem que els és molt més fàcil identificar
elements clau a les imatges que se’ls mostra i que, en general, ja tenen més
assolides les reflexions a les quals volem que arribin a partir de les activitats
que es van fent, com la del debat, on veiem que argumenten la seva opinió
amb fluïdesa. Malgrat això, a l’hora de posar-se a escriure les seves pròpies
llegendes de Sant Jordi els costa més, triguen a posar-se d’acord entre grups i
els calen dues sessions per arribar a l’objectiu establert. Tot i això, notem que
van treballant i que es motiven sabent que estan treballant sobre una llegenda
que, tot i que ja coneixien, ara poden canviar al seu gust. A més, està a punt de
celebrar-se la diada dedicada a aquesta llegenda i, per tant, encara li veuen
més sentit a l’activitat.
D’altra banda, notem que l’altre grup on s’han realitzat les activitats triga
més a trobar els elements clau de les imatges que se’ls mostra, ja que encara
no se’ls ha parlat dels estereotips ni han analitzat aquestes imatges o imatges
semblants, si més no, de la manera que es pretén que les analitzin en aquest
context. Igualment, veiem que acaben arribant al mateix punt que l’alumnat de
l’altre grup. En canvi, en l’activitat de debat notem que tenen les idees bastant
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clares i que, en general, tots opinen el mateix i, per tant, trobem menys
discussió a l’hora de debatre, cosa que a l’altra aula sí que trobàvem en alguns
casos. A l’hora de fer l’activitat final, observem que l’alumnat ha entès
perfectament el que se’ls ha estat explicant i que tenen molt assimilades
algunes de les idees. A més, comparen els estereotips i les idees de les quals
se’ls ha parlat amb coses de la seva vida quotidiana, fets que han viscut en la
seva infantesa o que viuen en l’actualitat. Això fa que quan han d’escriure les
seves llegendes, els sigui bastant fàcil pensar i seleccionar idees clau i,
després, començar a redactar i afegir elements innovadors.
Una vegada s’han fet totes les activitats, els nois i noies tenen
l’oportunitat de llegir les llegendes que han redactat i, tot seguit, els companys i
companyes les analitzen oralment; d’aquesta manera, veiem quina ha sigut
l’evolució de cada alumne i com ha argumentat la seva capacitat d’anàlisi i de
crítica, però també notem si han funcionat bé com a grup, si s’han posat
d’acord a l’hora de treballar conjuntament, etc.
Pel que fa als criteris d’avaluació, els nois i noies han adquirit les
competències que es pretenia que adquirissin i han obtingut molt bons
resultats, ja que han sabut demostrar que han entès els continguts, han millorat
l’expressió oral i escrita, han sabut ser crítics i argumentar les seves idees, a
més d’escoltar als companys, treballar de manera cooperativa, etc. Per tant,
han superat molt satisfactòriament la part d’avaluació.
És veritat que la setmana dedicada a Sant Jordi tal com es proposa en
aquest treball no s’ha celebrat i, per tant, no s’ha comprovat quins resultats
s’obtindrien si es fes. Tot i això, les activitats que sí que s’han pogut realitzar
han donat resultats positius i satisfactoris i els nois i noies han mostrat interès
en tot moment en aprendre i participar en les activitats, cosa que podria
empènyer a realitzar la proposta sencera.
Per finalitzar aquest punt, s’ha de dir que les activitats pensades per als
altres cursos de l’ESO no s’han pogut realitzar per falta de temps, però trobo
que tant les unes com les altres són importants i es podrien portar a terme
relacionant-les amb la llegenda de Sant Jordi, motiu central de les jornades
proposades.
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7. CONCLUSIONS
Una vegada hem vist la repercussió de Sant Jordi tant en l’àmbit polític com en
l’àmbit comercial, notem que aquesta festivitat té més repercusió en aquests
dos àmbits que en l’àmbit cultural o, si més no, és el que ens deixen veure els
periòdics i la televisió. Per tant, trobo que és important que aquesta llegenda
s’introdueixi a les aules i, una vegada s’ha vist la importància que té, cal que
reflexionem i decidim per què volem que es mantingui la la diada i la tradició
que l’envolta: pel fet que produeix diners? Per interessos polítics? O per
transmetre uns valors i una cultura, aconseguint també un aprenentatge
significatiu i contextualitzat?
En la primera llegenda que trobem a l’annex, és una noia qui salva a un
altre personatge. Els integrants d’aquest grup han comprès que no sempre les
noies són les indefenses, que una noia pot salvar-se a ella mateixa o salvar a
altres personatges. Aquest grup ha entès la llegenda de Sant Jordi i l’ha portat
al seu terreny, canviant personatges i fets, de manera que el que conten recordi
a la llegenda original però intentant eliminar estereotips. L’ensenyança de la
segona llegenda, com diuen els nois i noies que formen el grup, és que “una
noia independent no necessita un home que la cuidi”. Tant un grup com l’altre
ha arribat gairebé a la mateixa idea, tot i que tots han utilitzat personatges i fets
diferents, alguns més fantàstics i altres més acostats a la realitat.
Malgrat això, aquesta no és l’única conclusió a la qual ha arribat
l’alumnat ni l’únic que es pretenia que aprenguessin amb aquestes activitats o
que es pretén aconseguir amb la proposta general d’aquest treball. També es
pretenia que veiessin, en general, que tots els estereotips i les idees
preconcebudes poden canviar-se, però també que hi ha diverses maneres de
treballar a partir de Sant Jordi, i amb les quals estudiar diversos elements: la
coeducació i els rols de gènere a partir de les activitats que s’han vist en aquest
treball; la importància de mantenir la llengua i la cultura del territori amb
activitats com les que es proposen per a tercer d’ESO; la fusió d’imaginació i
comprensió lectora a partir de l’activitat proposada per segon d’ESO;
l’aprenentatge a partir del joc i l’oci, amb activitats com les proposades per a

Pàg. | 32

quart d’ESO però també algunes de les proposades als altres grups, etc. Així
mateix, també es poden afegir activitats amb les quals s’utilitzin les noves
tecnologies i les xarxes socials, per fer les activitats encara més properes a
l’alumnat però també per motivar-los a través d’elements que ells utilitzen dia a
dia però als quals potser no han intentat donar-los noves funcions que poden
ser molt productives.
Per tant, com s’ha demostrat, crec que a partir de les jornades
proposades i les activitats que s’expliquen al llarg d’aquestes pàgines, es pot
aconseguir transmetre i mantenir una cultura i una llengua, però també altres
coneixements, tant curriculars com de la realitat que envolta als nois i noies.
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ANNEX
Imatges d’algunes de les llegendes de Sant Jordi escrites de manera grupal
pels alumnes.
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