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1. Introducció
1.1.Antecedents del tema
El treball que presentem va néixer de l’interès per desenvolupar un material
didàctic que combinés la literatura i les noves tecnologies. Molts dels
plantejaments didàctics i dels objectius d’aquest material són els mateixos que
els dels nostres anteriors treballs sobre llengua i literatura. La novetat és el seu
format (l’ús de les noves tecnologies) amb tot el que això implica, tant pel que fa
referència a la mecànica de les activitats, com pels materials amb els que es
treballen.
El present material manté p.e. els objectius del nostre llibre 9LYLUODOLWHUDWXUD:
• Presentar el fet literari a partir de textos atractius i significatius.
• donar exclusivament la informació que ajudi a comprendre i a
contextualitzar els textos.
• fomentar l'aprenentatge deductiu, per mitjà de activitats.
• treballar la recerca i tria de la informació on es trobi: biblioteques,
Internet, etc.
• treballar els temes dels valors humans a partir dels textos més
adients i dels tipus d'activitats proposades.
• oferir diversitat d'activitats que puguin adaptar-se a la diversitat de
l'alumnat.
• fomentar la creativitat dels alumnes.
L’esforç i el repte d’aquest treball ha sigut el d’adequar-nos a les noves
tecnologies, per dotar de contingut uns instruments que poden saturar
d’informació indiscriminada. Saber moure’s per l’entorn Internet significa saber
cercar informació, però també valorar-la i seleccionar-la amb criteris que hem
de donar als nostres alumnes. Practicar aquest procés és un dels objectius
d’aquest treball.
Alguns dels nostres alumnes són més àgils en l’ús de les noves tecnologies
que molts de nosaltres. Les utilitzen per treballar i sobre tot, durant el temps de
lleure, per jugar i per comunicar-se. És una realitat que aquestes eines els motiven
molt, per això ens plantegem aprofitar l’atractiu afegit que tenen per conduir-los allí
on no solen anar sols, al món dels llibres i de la literatura.

1.2. Explicació del tema
Segons acabem de veure, els eixos vertebradors del treball són les
humanitats -en concret la literatura occidental- i l’ús de les noves tecnologies com a
instrument per treballar-les.
El material que presentem es basa en la creació d'uns “itineraris literaris”:
uns conjunts de textos, que hem situat al mapa del món occidental, amb unes
activitats per treballar-los. Es a dir, hem triat uns textos literaris (fragments, poemes,
contes...) atractius per als alumnes de l’ ESO, que els posen en contacte amb els
grans autors i obres de la tradició occidental, i que es poden treballar també des de
el punt de vista de les actituds i valors. Com que la literatura ha recollit totes les
preocupacions de l’ésser humà, hem triat fragments i textos que permeten treballar
els valors humanístics.
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Els itineraris presenten diferents “paradas” on es treballen uns textos que
segueixen un fil temàtic . Cada aturada presenta un material que inclou:
• Breu presentació del marc en què es va escriure l' obra i de l' autor o autora.
• El text que s’ha de treballar.
• Unes propostes didàctiques, diversificades pel que fa a procediments i
conceptes, per tal que el professorat pugui triar en funció de les circumstàncies
dels seus alumnes. Pensem que precisament les noves tecnologies faciliten
l’atenció a alumnes amb diferents ritmes d’aprenentatge, a banda de constituir,
en general, un element motivador pels estudiants.
• L’ús dels elements de les tecnologies de la informació: programes de
tractament de textos, d’imatges, d’edició de sons, escànner, etc. Material en
suport disquet i CD- ROM, Webs (diccionaris, traductors, biblioteques, etc. ),
correu electrònic...
El treball contempla tres itineraris pel 1r cicle de l' ESO i tres itineraris pel 2n
cicle. En ambdós casos s’ha incorporat material per tractar la diversitat.

La llengua original del nostre treball és la castellana, però pensem que es pot
adaptar fàcilment al català. Pel que fa als textos, hem triat autors i textos europeus i
americans, inclosos de les literatures castellana i catalana en les respectives
llengües.

1.3. Objectius que es pretenen assolir
,WLQHUDULVKXPDQtVWLFVSHUODOLWHUDWXUDRFFLGHQWDODWUDYpVGHOHVQRYHVWHFQRORJLHV
és un material didàctic per als dos cicles de l' ESO. Utilitza els multimèdia i Internet i
treballa continguts de llengua i literatura i d’educació en valors.
Els objectius del treball són els següents:
a. Aprofundir en els coneixements d’ humanitats dels alumnes de I' ESO en
l’àmbit de la literatura, estimulant l'interès per la cultura occidental. Per tant,
es tracta de fer conèixer les arrels europees de la cultura occidental a partir
de les diferents literatures, i oferir una visió complementària a la concepció
multiculturalista actual. Partim del convenciment que la unitat europea és
sobretot cultural, i que conèixer-la és conèixer les nostres arrels.
b. Despertar o augmentar el gust per la lectura dels nois i noies.
c. Fer servir les noves tecnologies per treballar continguts (conceptes, però
també procediments i actituds) concrets, es a dir, utilitzar-les com a eina
d'aprenentatge aprofitant les indubtables avantatges que ofereixen. Amb la
utilització d’aquests instruments, ens plantegem facilitar la tasca dels
docents i introduir o aprofundir el treball amb multimèdia i xarxes dels
alumnes, atès que la documentació (recerca i tria de la informació útil) són
aspectes fonamentals en l’ ensenyament/aprenentatge en la societat actual.
d. Educar en valors els nostres alumnes per incidir en la convivència als
centres. Per això plantegem com a objectiu conèixer les diferències i
similituds dels pobles i reconèixer l’essencial identitat comuna en tots els
éssers humans, per fomentar tant les actituds respectuoses davant les
diferencies com l' estima de la pròpia cultura.
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e. Millorar les competències bàsiques de la llengua dels estudiants,
especialment la comprensió lectora i l’expressió escrita, per tal d’aprofundir
en l’autoconeixement, el coneixement del món i la comunicació amb els
altres.
En definitiva, hem pretès posar a l'abast de la comunitat educativa un material
didàctic aplicable a l'aula per a treballar a l' ESO. Aquest cobreix un espai
interdisciplinari, perquè conjunta literatura occidental, ús de les tecnologies de la
informació, valors humans i millora de l’ús de la llengua.
El material s' ajusta als Objectius Generals de l’ ESO nombres 8 i 9 (relatius a
la llengua), 11 (relatiu a la recerca d’informació, documentació i noves tecnologies) i
12 (relatiu al coneixement de la tradició cultural).

1.4. Hipòtesi inicial del treball. Marc teòric, etc.
La nostra societat sembla que es caracteritzarà per l'augment de la
multiculturalitat i per la consolidació de la unitat europea. Cal preparar currículums
que afermin en els estudiants l'adquisició de valors i que conjuminin la
interculturalitat amb el coneixement del propi món. Això afavoreix el seu bagatge
cultural i, sobretot, el seu enriquiment personal. En aquest aspecte creiem que és
essencial incidir en els valors humanístics, en el coneixement de la cultura europea
i en les actituds respectuoses envers qualsevol llengua i cultura.
El nostres alumnes es troben abocats a un món que combina unes
referències culturals molt minses i un excés d'informació; posar una mica de reflexió
amb aprenentatges significatius ens sembla important. En definitiva, darrera els
itineraris, creiem que els estudiants reconeixeran les motivacions bàsiques de l'
ésser humà, les pulsions que homes i dones han viscut repetidament al llarg de
l’historia i la geografia, els seus desigs i les seves pors. A diferents paisatges i en
èpoques molt llunyanes, els éssers humans busquen la felicitat, estimen, pateixen,
canten i ploren.
El treball incideix en l' aprofundiment dels objectius terminals de l'ESO de l'àrea
de llengua; també en els continguts procedimentals, de conceptes i d’ actituds i
valors generals de l 'àrea de llengua.

2. Treball dut a terme
2.1. Disseny del pla de treball
En un principi vam intentar seguir el pla de treball i el calendari que haviem marcat
al 3URMHFWH:
Una primera fase de recerca (de textos en bones traduccions, material escrit
complementari de tipus teòric...); de recerca i elaboració del material gràfic i sonor;
d’elaboració d’un llistat d’elements de les noves tecnologies (Internet, CD)
comprovat, contrastat, actualitzat, jerarquitzat i estructurat; i, finalment, l’elaboració
del model dels itineraris.
Una segona fase de tria i concreció del material que s’ha tractat en la fase anterior, i
d’elaboració de les propostes didàctiques.
Una tercera fase per elaborar el material didàctic resultant (Web, CD-ROM i suport
paper).
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Però, a l’hora de la veritat, vam veure que la complexitat dels materials que
utilitzàvem ens obligava a combinar diferents fases des del començament. Es a dir,
si plantejàvem les propostes didàctiques en format de multimèdia, el mateix suport
obligava a solucionar prèviament alguns problemes tècnics com:
- La forma de incloure i d’accedir a les informacions complementàries: les
imatges, els sons, “links”, etc.
- Pel que fa a les activitats, havíem de combinar elements heterogenis:
o els diferents nivells per tractar la diversitat i la seva distribució als
itineraris;
o els models que millor funcionen al mitjà (el tipus d’enunciats que
permeten unes respostes àgils i ràpides amb l’ordinador, etc.) i
l’autocorrecció;
o la incorporació d’activitats del programa “Clic”.
En definitiva, vam veure que era important experimentar amb un primer
itinerari que servís de guió/model per els altres posteriors. Al anar plantejant les
diferents qüestions didàctiques o tècniques, vam haver de cercar les solucions més
viables.
Al mateix temps, la relectura d’obres no va acabar a la primera fase, doncs
hem revisat multitud de textos i d’autors fins al final, ja que cada nova lectura
portava a d’altres. Per tant, des del començament vam compaginar tot tipus de
feina: lectura i tria de textos, elaboració de propostes didàctiques i solucions de
problemes tècnics.

2.2. Metodologia emprada
Hem combinat tots els recursos didàctics que afavorien l'assoliment dels
objectius. Per tant, la metodologia ha sigut variada, perquè el tema així ho exigeix.
Hem proposat mètodes, materials i activitats que permeten atendre els diferents
ritmes individuals d' aprenentatge, es a dir, tècniques i modalitats de treball
diversificats (observació, deducció, relació, reflexió, creació, recerca, etc.).
En conjunt, hem incidit en un mètode d'aprenentatge actiu, ja que
considerem l' alumne, juntament amb el professor o professora, el subjecte
responsable del procés d' aprenentatge. La inducció es mostra útil quan el propi
estudiant, després d' observar i practicar, és capaç de reflexionar i d' extreure les
seves conclusions.
Al mateix temps, per motivar l'adolescent, la tria de textos adequats i
interessants sembla un factor decisiu. Aspirem a que l’aprenentatge sigui també
funcional, es a dir, que l’alumne sigui capaç d'aplicar els procediments i conceptes
quan les circumstàncies li ho demanin. I atès que aprendre llengua significa
aprendre a comunicar-se, les activitats s'han d'organitzar al voltant de textos que, a
més de motivadors, els permetin millorar en les habilitats bàsiques: llegir i escriure
(comprensió i expressió escrita).
En concret, pel que fa a les formes de la comunicació escrita s'han proposat
de forma recurrent pràctiques de comprensió i d'expressió de missatges amb textos
de diferents nivells, funcions i tipologia; i practiques de producció missatges
adequats i coherents en diferents situacions de comunicació.
La lectura és una eina fonamental, ja que proposa models que permeten la
imitació i suggereixen creacions o recreacions de textos. La lectura és també
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essencial per practicar la comprensió lectora. I les activitats de producció de textos
escrits es mostren vàlides quan els nois i noies s' impliquen en la seva realització,
per això cal proposar temes que interessin i fites assolibles.
La literatura ofereix un ampli ventall de temes i formes interessants, i l’ ús de
la llengua que hi trobem és el model de cada idioma al llarg de la seva història, per
això constitueix un material imprescindible per al desenvolupament de la expressió,
i per fomentar l' hàbit de la lectura, l'enriquiment del lèxic, l'intercanvi d'opinions, etc.
Sense oblidar que la lectura de textos apropiats per als adolescents els enriqueix
culturalment i personalment, per això pensem que les activitats han d'incidir en
potenciar la comprensió del text, la reflexió sobre les idees, la manipulació de textos
i la creació.

2.3. Descripció dels recursos utilitzats
Als punts anteriors han anat sortint els recursos didàctics que hem emprat per dur
a terme el projecte ³,WLQHUDULVKXPDQtVWLFVSHUOD OLWHUDWXUD HXURSHD D WUDYpV GH OHV
QRYHV WHFQRORJLHV´ Per no allargar-nos massa, aquí ens limitarem a recordar-los
ordenats en una llista. Les referències concretes d’ alguns d’ aquests materials, es
troben a la bibliografia:
• Textos literaris (fragments o obres senceres) en la llengua original i en bones
traduccions. Hem utilitzat llibres, CD-ROM, o textos importats directament de la
xarxa Internet i que ofereixin garanties (p.e. d’algunes adreces ressenyades a la
bibliografia).
• Diccionaris generals de la llengua castellana, bilingües i de les llengües que
hem treballat.
• Diccionaris especialitzats (per exemple, el %RPSLDQL d’ obres, autors i
moviments culturals de la literatura universal).
• Enciclopèdies, en suport paper i en consulta a la xarxa (per exemple, la
Britànica virtual).
• Traductors instantanis que estan a disposició lliure a Internet.
• Biblioteques (p.e. la Biblioteca de Catalunya, la de “Rosa Sensat” i la de la
Universitat de Barcelona) .
• Material gràfic: mapes, plànols, dibuixos, fotografies, animacions, caràtules,
etc.
• Material- video i àudio: grabacions de poemes, cançons, material divers lliure
a Internet...
• Programes informàtics necessaris: word, paintshopPro, Dreamweaver,
escànner (paper port) ...
• Suports: disquets, CD-ROM.
• Pàgines Web
• Correu electrònic
• També hem comptat amb el programa “Clic” del Departament.

3. Resultats obtinguts
Hem elaborat un material multimèdia per a la ESO, amb textos i propostes
didàctiques, per a treballar:
- continguts de literatura occidental.
- les competències bàsiques de llengua i literatura,
- Actituds i valors
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El material es presenta en format de Disquet PC, CD-ROM, i pàgina WEB.
Les propostes didàctiques han estat dissenyades per treballar-se amb ordinador.
Una gran part de les activitats proposades (“Actividades”) es poden fer sense
connexió a Internet; algunes activitats (incloses a l’ “Ampliación”) exigeixen la
connexió a la xarxa. També hem incorporat el “Clic” en algunes activitats de síntesi
de cada itinerari. Per tal que funcionin aquestes activitats, s’ha de tenir instal·lat el
programa del Departament que es troba a disposició del professorat (“El racó del
clic”: Aplicació per al desenvolupament d’activitats educatives multimèdia).

3.1. Estructura del material: Itineraris literaris
El treball s’organitza en forma d’ “itineraris literaris” que segueixen un fil
conductor.
Per al Primer cicle, es presenten tres itineraris que corresponen a tres gèneres:
1. Faules
2. Mites i llegendes
3. Contes
Al Segon cicle, els tres itineraris s’aglutinen entorn a un tema:
1. Aventura
2. Vida i aprenentatge
3. Terror i misteri
Cada itinerari està format per:
• un conjunt de textos literaris,
• unes activitats en torn als textos,
• unes informacions complementàries que documenten i amplien els textos. A
aquesta informació s’accedeix mitjançant uns enllaços o OLQNV que apareixen
a la pantalla de cada itinerari, amb unes icones: A; O; D; LK; G, i +T . Els
links contenen:
• A (autors): una petita informació sobre els autors;
• O (obres): una breu informació sobre les obres;
• D (diccionari): un diccionari de les paraules dels textos
que poden presentar dificultat;
• LK (links o enllaços): els enllaços concrets que
permeten accedir a informació pròpia de la xarxa:
Webs, adreces electròniques, etc.;
• G (glossari): un glossari dels conceptes que es
treballen, i
• +T ( Más textos): una mena d’antologia d’altres textos,
relacionats amb els que es proposen.
Cada itinerari (el conjunt de textos i les activitats) ha estat concebut per que
es pugui realitzar en les hores d’un crèdit variable.

3.2. Funcionament del material multimèdia
L’usuari del treball (CD-ROM o Web) trobarà el material organitzat de la
manera com és habitual en aquests tipus de programes: les pantalles del
començament presenten un esquema general del contingut i mostren opcions que
permeten accedir a noves pantalles.
- La primera pantalla presenta les instruccions y un esquema-índex
dels itineraris, que apareixen agrupats per cicles. Clicant o prement
l’opció que es desitgi, s’accedeix la segona pantalla (de cicle).
- La segona pantalla mostra els itineraris del cicle (1r cicle: faules,
mites i llegendes, i contes; 2n cicle: aventura, vida i terror). Des de
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-

aquesta pantalla es pot obrir (o accedir a) qualsevol itinerari (3ª
pantalla), que pot treballar-se de forma independent.
La tercera pantalla presenta els textos i les activitats d’un itinerari
concret. Aquesta pantalla inclou els “links” que permeten accedir a
les diverses pantalles d’autors, obres, diccionari, glossari, enllaços i
“más textos”.
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3.3. Els textos dels itineraris.
Els nuclis que vertebren els itineraris són els textos literaris. En torn a
aquests textos, es presenten les activitats.
Cada itinerari treballa amb certa profunditat cinc o sis textos que mantenen
certa unitat (de gènere al 1r Cicle, i de tema al 2n Cicle). A les “Activitats
d’ampliació” i a les “Activitats de síntesi” (al final de cada itinerari) es proposen nous
textos, com a lectura complementària.
A l’hora de seleccionar els textos que conformen els itineraris hem emprat un criteri
eclèctic, doncs un objectiu bàsic del treball és fomentar el gust per la lectura:
- Hem valorat la representativitat i qualitat literària del text i de l’autor,
perquè pensem que és important posar a l’abast dels alumnes obres i
autors cabdals de la literatura de totes les èpoques. En aquest sentit,
l’índex d’autors i obres aglutina títols i escriptors fonamentals des de la
antiguitat fins als nostres dies.
- Hem procurat que el text fos atractiu, suggeridor i accessible pels
alumnes. Aquest criteri ha estat determinant per incloure bastants textos
moderns, més propers a la sensibilitat i al llenguatge actual.
- També hem considerat la varietat dels textos d’un itinerari. Varietat de
literatures, èpoques, tons, etc. En general, els itineraris recullen textos
antics (grecs, llatins, bíblics) i moderns, d’autors i països diferents, i
presenten diversitat de tons (tràgics, seriosos, irònics, humorístics...)
A vegades, la tria ha resultat difícil. Alguns autors o obres
importants (per qualsevol concepte) no encaixaven amb el tipus d’itinerari; altres
vegades, els fragments breus (exigits per l’esquema de treball) quedaven amb poc
sentit fora del context. Finalment, amb certa freqüència, alguns textos importants
presentaven dificultats quasi insalvables per als alumnes.
Per no limitar el material als textos que es treballen a cada
itinerari, hem incorporat la secció “Más textos”, que apareix a les activitats
d’ampliació.
-

“Más textos” és una mena d’antologia de textos diversos, que es
relacionen en algun aspecte amb l’itinerari.
Quasi tots el textos que hem inclòs en aquest apartat podrien
haver estat triats per ser treballats amb més profunditat a l’itinerari.
Però la necessitat de seleccionar un nombre de textos assequible a
un crèdit, els ha deixat en aquesta secció. Els hem mantingut perquè
creiem que la seva lectura pot ser estimulant per els alumnes a qui
els agradi llegir, o per aquells que treballin més ràpidament que la
resta del grup. “Más textos” també pot facilitar als professors oferir
unes propostes didàctiques adequades a les seves circumstàncies i
així, elaborar un nou i personal “itinerari”.

3.4. Les propostes didàctiques: $FWLYLWDWV$PSOLDFLy$FWLYLWDWVGHVtQWHVL
.
Els itineraris proposen tres tipus d’activitats; dos d’aquestes, “$FWLYLWDWV´ i
“$PSOLDFLy´ es presenten en torn a cada text; les terceres es fan al final de l’itinerari:
les “$FWLYLWDWVGHVtQWHVL”.

11

12

a. - Les $FWLYLWDWV estan plantejades per treballar sobretot continguts i
procediments de les competències bàsiques: comprensió i expressió. En
principi estan destinades a tots el alumnes.
En general, s’han concebut amb l’objectiu de que es puguin
realitzar de forma fàcil i àgil. Moltes d’aquestes activitats permeten
comprovar la comprensió i l’expressió amb exercicis que demanen triar
entre varies opcions, que són autocorrectius i ofereixen la possibilitat de
esborrar la resposta errònia i provar una de nova. Per això presentem
amb freqüència la resposta com una opció múltiple, o bé proposem
exercicis de relacions (emparellaments, substitucions, identificacions,
numeració, etc.).
Hem procurat que el treball fos interessant i entretingut per els
alumnes i professors. Per això, s’han incorporat també activitats
d’entreteniment (sopes de lletres, mots encreuats...)
Tots els textos presenten activitats encaminades a treballar la
comprensió lectora i l’expressió escrita, amb exercicis sobre:
- Significat de paraules o expressions (sinònims, antònims, famílies
lèxiques, camp semàntic...).
- Identificació del tema i propostes de títols.
- Estructura d’un text.
- Resums del text o d’una part.
- Manipulació de textos: canvi de: punt de vista/ tipologia/ gènere/
desenllaç ...
- Creació de textos a partir de models.
b. - Les activitats d’$PSOLDFLy comporten un aprofundiment i permeten
treballar la diversitat. Estan indicades per aquells alumnes que resolen
bé i amb rapidesa les activitats anteriors.
Plantegen treball de documentació, recerca i selecció
d’informació, de síntesi, de relació de coneixements, de creació, etc.
També proposen practiques de navegació per la xarxa.
Algunes d’aquestes activitats es plantegen en forma de “Clic” que, com
hem dit abans, exigeixen la instal·lació d’aquest programa.
c. - Les $FWLYLWDWVGHVtQWHVLes presenten al final de cada itinerari i van
enfocades a consolidar els coneixements i a relacionar la informació que
s’ha anat donat durant l’itinerari. També inclouen activitats de jocs i
entreteniments relacionats amb les obres, personatges, autors, llocs,
etc. que han aparegut a l’itinerari. En aquest tipus d’exercicis també hem
utilitzat el programa “Clic”.

3. 5. Els enllaços o links de la pantalla
El material que presentem inclou, com hem dit abans, una sèrie
d’informacions i materials complementaris. Per accedir a aquestes pantalles s’ha de
clicar sobre els links que incorporen tots els itineraris, identificats per unes icones:
$ 2 ' /. * i 7 (que, com hem assenyalat al punt anterior, fan referència a
autors, obres, diccionari, enllaços, glossari, i “Más textos). La finalitat d’aquests links
es doble:
- Ampliar la informació i aportar suggeriments.
- Habituar els alumnes a fer ús de diferents possibilitats que ofereixen
els mitjans multimèdia.
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Les activitats d’ampliació fan algunes propostes d’activitats que exigeixen accedir a
la informació d’aquestes pantalles.
-

$XWRUV. Inclou una petita biografia i bibliografia dels autors dels
textos que es treballen, així com les característiques fonamentals de
la seva obra.
La informació que es dona s’ofereix sintetitzada al començament,
on es situa al autor dintre de la literatura a la que pertany, la època i
el gènere en el que destaca. Posteriorment es desenvolupen
aquestes informacions. Aquesta estructura permet fer una consulta
més superficial o més acurada, en funció dels interessos dels
alumnes o del que demanin les diferents propostes didàctiques.
Dintre d’aquest arxiu es troben els autor següents.



Al Primer cicle:

o



A l’itinerari )iEXODV:
• Esopo
• Fedro
• Arcipreste de Hita
• J. La Fontaine
• T. Iriarte
• A. Schopenhauer
• J. Kafka



A 0LWRV\OH\HQGDV
o Claire Derouin ( recopiladora de &XHQWRV \ OH\HQGDV
HQWRUQRDO0HGLWHUUiQHR )
o R. Graves (episodio del caballo deTroya)
o Chrétien de Troyes (adaptación)



A &XHQWRV
• Els germans Grimm, (Jakob i Ludwig).
• Saki (pseudònim del escriptor anglés H. H. Munro)
• A. Chejov
• Q. Monzó

Al Segon cicle:
 A $YHQWXUD
• J. Conrad
• J. London
• W. Golding
• I. Asimov
• A. Pérez Reverte
o

A 9LGDLDSUHQHQWDWJH
• J. Joyce
• F. Pessoa
• A. Camus
• J. A. Goytisolo
• J. D. Salinger

A 7HUURULPLVWHUL

•

Homero

13

14

•
•
•
•
•

Un cuento anónimo de Las 0LO\XQDQRFKHV
J. Potocki 0DQXVFULWRHQFRQWUDGRHQ=DUDJR]D)
E. A. Poe
F. Kafka
G. Apollinaire

-

2EUHVDona informació de l’obra a la que pertany el text que
es treballa. Situa l’obra a la trajectòria de l’autor i comenta aquelles
característiques que poden ser representatives de l’escriptor o del
gènere.
A aquest arxiu es troben les obres següents.

o

Al Primer cicle:
 A l’itinerari )iEXODV:
• (OOHyQ\HOUDWyQ (Esopo)
• (O FXHUYR \ HO ]RUUR (Esopo adaptación Bennet,
traducción A.M.Matute)
• (OSHUURDYDULFLRVR (Fedro)
• (MHPSORGHOORERGHODFDEUD\GHODJUXOOD(Arcipreste
de Hita)
• /DFLJDUUD\ODKRUPLJD(La Fontaine)
• (OEXUURIODXWLVWD ( Iriarte)
• /RVSXHUFRHVSLQHV (Schopenhauer)
• 8QDIiEXODEUHYH ( Kafka)

•



A 0LWRV\OH\HQGDV
• ³8QD VHQFLOOD KLVWRULD SDUD HPSH]DU´ (de &XHQWRV \
OH\HQGDVHQWRUQRDO0HGLWHUUiQHR)
• La %LEOLD(David y Goliat)
• /DJXHUUDGH7UR\D (R. Graves).
• /DV0LO\XQDQRFKHV
• /RVFDEDOOHURVGHOD7DEOD5HGRQGD(adaptación)



A &XHQWRV:
• (OUH\GHVQXGR(anónimo)
• (OUH\0LGDV(anónimo)
• (OGRFWRUVDEHORWRGR(Grimm)
• (OQDUUDGRUGHFXHQWRV (Saki)
• /DFHOHEULGDG (Chejov)
• (OFXHQWR(Monzó)

Al Segon cicle:
o A $YHQWXUD
 La%LEOLD(el arca de Noé)
 &UyQLFDSHUVRQDO (Conrad)
 /DOODPDGDGHORVDOYDMH London)
 (OVHxRUGHODVPRVFDV (Golding)
 (OEDUGRLQPRUWDO (Asimov)
 /LPSLH]DGHVDQJUH (Pérez Reverte)
o

A 9LGD\DSUHQGL]DMH
 5HWUDWRGHODUWLVWDDGROHVFHQWH (Joyce)
 3RHPDV (Pessoa)
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o

(OSULPHUKRPEUH(Camus)
3DODEUDVSDUD-XOLD(J. A. Goytisolo)
(OJXDUGLiQHQWUHHOFHQWHQR (Salinger)

A 7HUURU\PLVWHULR
 La 2GLVHD (Homero)
 Las 0LO\XQDQRFKHV
 +LVWRULDGHOHQGHPRQLDGR3DFKHFR(Potocki )
 (OFRUD]yQGHODWRU( Poe)
 (OEXLWUH (Kafka)
 7UHQHVGHJXHUUD(Apollinaire )

-

'LFFLRQDUL. Inclou les paraules que poden presentar dificultats
de tots el textos (els que es treballen als itineraris i els inclosos en
0iV WH[WRV). Les paraules que estan al diccionari apareixen
marcades als textos; fent un clic a sobre d’elles apareix el seu
significat al diccionari.
Aquest diccionari té com única finalitat ajudar a la comprensió dels
textos, és a dir, és un diccionari purament funcional. Per això, per
agilitzar les consultes, les paraules apareixen explicades a través de
sinònims o de definicions breus i clares.

-

 /LQNV . Incorpora una sèrie de elements multimèdia que
il·lustren els itineraris: versions musicades d’obres, recitacions de
faules, caràtules de pel·lícules, adreces electròniques, pagines web,
etc.
A algunes $FWLYLWDWVG¶DPSOLDFLyi de 6tQWHVL es proposa fer servir els
links diversos.
La finalitat d’aquesta secció és acostumar els alumnes a conjuminar
tot tipus d’informació sobre un tema i estimular-los a explorar las
possibilitats que ofereix la xarxa.

-

*ORVVDUL Recull el conjunt de conceptes que es van treballant
als itineraris. Apareixen gèneres i sub-gèneres (contes populars i
literaris, faules, mites i llegendes, èpica, novel·la d’aventures i
d’aprenentatge...); els tipus de text, petites nocions de mètrica, etc.
El glossari recull les idees bàsiques d’aquests conceptes, no pretén
oferir una informació exhaustiva. La possible ampliació pot trobar-se
a través del material de la xarxa.

-

³0iVWH[WRV´ és una mena d’antologia de textos diversos, que
es relacionen en algun aspecte amb l’itinerari.
S’introdueixen a les activitats d’ampliació. A vegades es
proposen com a una simple lectura complementaria (p.e., quan són
l’enquadrament o marc del text treballat); altres vegades, es
presenten amb alguna breu activitat (indicar el tema, comparar tons,
etc.).
L’arxiu 0iVWH[WRV conté els textos següents:

- Al Primer cicle:
A l’itinerari )iEXODV
1. Versión inglesa de (OEXUURIODXWLVWD
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 (OORER\ODJDU]D(Esopo, adaptació deA.M. Matute de la versió
francesa de Bennett)
3. /DFLJDUUD\ODKRUPLJD (Texto original de La Fontaine; adaptación
de Samaniego y de X. Benguerel –en catalán-).
4. 8QFUXFH(Kafka).
5. (OFRQHMR\HOOHyQ de Augusto Monterroso
6. ,QWURGXFFLyQDODVIiEXODVpoema de Ángel González.
A 0LWRV\OH\HQGDV
1. Mediterráneo (cançó de J. M. Serrat).
2. La Biblia (la Torre de Babel ).
3. /D3DJRGDGH%DEHO (G.K. Chesterton).
4. +pFWRU\$TXLOHV (A. Casona).
5. )LQQ0DF&RRO\HOJLJDQWHGHXQVRORRMR(llegenda irlandesa).
6. Las 0LO\XQDQRFKHV (+LVWRULDGH$EGXODHOPHQGLJRFLHJR).
7. (OHPSHUDGRU\HOEDQGLGR (conte popular alemany).
8. /RVGUXLGDV (Julio César)
A &XHQWRV:
1. "'H OR TXH DFRQWHFLy D XQ UH\ FRQ ORV EXUODGRUHV TXH KLFLHURQ HO
SDxR" (de (OFRQGHGH/XFDQRU, de Don Juan Manuel).
2. (OWUDMHQXHYRGHOHPSHUDGRU (en &XHQWRVLQIDQWLOHVSROtWLFDPHQWH
FRUUHFWRV, de J.Finn Gardner).
3. /DLQYHQFLyQGHODIODXWD (Cuento de la antigua Grecia, anónimo).
4. (ODVQRGHRUR (Apuleyo).
5. /RVGHVHRVULGtFXORV (Perrault).
6. /RVP~VLFRVGH%UHPHQ (Grimm).
7. (OORER (en el 6DWLULFyQ, de Petronio).
8. (O PDUDYLOORVR YLDMH GH 1LOV +ROJHUVVRQ D WUDYpV GH 6XHFLD (S.
Lagersön)
9. &DSHUXFLWDURMD (en &XHQWRVLQIDQWLOHVSROtWLFDPHQWHFRUUHFWRV, de
J.Finn Gardner).
10. (OORELWREXHQR\HOORELWRPDOR (Gloria Fuertes).
11. &RQWLQXLGDGHQORVSDUTXHV (J. Cortázar)
12.(OGLQRVDXULR (A. Monterroso).
13. &ULVWyEDO&ROyQ\ODPRPLD (M. Twain).
14. 0DQROLWR (en <R\HO,PEpFLOde Elvira Lindo).
15. +LVWRULDVGH2EDEDs (B. Atxaga)
- Al Segon cicle:
A $YHQWXUD
1. Historia de Moisés (La %LEOLD
2. -DVyQ\ORVDUJRQDXWDV
3. £2KFDSLWiQPLFDSLWiQ (W. Whitman)
4. 0RE\'LFN (H. Melville)
5. /RVYLDMHVGH*XOOLYHU (S. Swift)
6. /DLVODGHOWHVRUR (Stevenson)
7. 'HODWLHUUDDOD/XQD(J. Verne)
8. /DJXHUUDGHORVPXQGRV(Wells)
9. ¢6XHxDQORVDQGURLGHVFRQRYHMDVHOHFWULFDV"(P. Dick)
10. (OVHxRUGHODVPRVFDV (Golwing)
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11. 5RELQVRQ&UXVRH (Defoe)
12. El 4XLMRWH(Cervantes, episodio de los molinos)
13. /DVLQTXLHWXGHVGH6DQWKL$QGtD (P. Baroja)
14. %LOO\WKH.LG (J. L. Borges)
A 9LGD\DSUHQGL]DMH:
1. /RVKHUPDQRV, Adelfos (Terencio)
2. /DDPLVWDG (Séneca).
3. Tres poemas sobre la vida y la muerte de Arquiloco de Paros, Jorge
Manrique y Francisco de Quevedo.
4. /D]DULOORGH7RUPHV.
5. (QEXVFDGHOWLHPSRSHUGLGR3RUHOFDPLQRGH6ZDQ (M. Proust).
6. &DUWDDOSDGUH (F. Kafka).
7. $PHUFHGGHXQDFRUULHQWHVDOYDMH (H. Roth).
8. (OJXDUGLiQHQWUHHOFHQWHQR (J.D. Salinger).
9. (OLQFHQGLRGHXQVXHxR (Ch. Bukowski).
10. 3UHIDFLRD0~VLFDSDUDFDPDOHRQHV (T. Capote).
A 7HUURU\PLVWHULR
1. /RVKpURHV\VXVDUPDV (E.H.Gombrich).
2. )iEXODGH3ROLIHPR\*DODWHD (L. de Góngora)
3. (OPDQXVFULWRHQFRQWUDGRHQ=DUDJR]D (J. Potocki)
4. (O&XHUYR (E. A. Poe)
5. ËWDFD (K. Kavafis)
6. Caligramas (G. Apollinaire)
7. /DPHWDPRUIRVLV (F. Kafka)
8. /DPLJDOD(J. J. Arreola)
9. /LWHUDWXUD\IDQWDVPD (J. Marías)

4. Cursos realitzats:
Per poder realitzar el nostre projecte hem fel el curs “Desenvolupament
d’activitats en l’entorn Clic“, de 60 hores, del PIE. La finalitat era conèixer aquest
programa didàctic per tal d’incorporar-lo al projecte, e la mesura del possible. En
principi vam creure que ens facilitava molt la feina, perquè permet l’autocorrecció, i
és molt fàcil de fer anar, a banda de ser molt atractiu pels alumnes atès que és molt
àgil i vistós.
Però encara que hem fet alguns “clic” on reunim les activitats de síntesi d’alguns
itineraris, un cop fet el projecte, ha quedat una mica al marge per dos motius. En
primer lloc, per no fer difícil el funcionament de la pàgina als professors que mai no
han utilitzat el programa Clic. En segon, per raons tècniques, ja que ens complicava
molt el projecte incorporar-lo a cadascun dels textos del itineraris perquè hi ha
massa material de textos, exercicis, etc.

5. Conclusions: suggeriments, conseqüències, aplicacions i
valoracions del treball, des de el punt de vista de la matèria com
des de la pràctica docent

17

18

Pensem que l’element més positiu d’aquest treball és que ofereix uns
materials preparats per a treballar a l'aula, i que poden adaptar-se a diferents
àmbits:
1. Cada un dels itineraris (dels 3 del 1er cicle i els tres més del 2n) pot
treballar-se com:
• CV de l'àrea de llengua
• CV d'informàtica
• CV interdisciplinari o transversal d'educació en valors.
2. Algunes unitats (oSDUDGHV dels itineraris) poden treballar-se
independentment des de diverses àrees: llengua, informàtica, idiomes
estrangers.
3. Donat que les unitats contemplen propostes didàctiques diversificades i
classificades, el projecte permet el treball amb alumnes diferents:
• amb grups heterogenis.
• de reforç per alumnes o grups que ho requereixin (fent les
“Actividades”).
• com ampliació/aprofundiment per alumnes o grups més
avançats (amb les activitats d’ ampliació i síntesi, i amb “mas
textos”).
Aquesta versatilitat pot constituir una aportació útil per dissenyar currículums
i per atendre la diversitat.
Som conscients de la inevitable arbitrarietat que suposa qualsevol selecció
dels textos. També és previsible que determinades activitats i textos funcionaran
millor o pitjor que altres. En definitiva, serà la practica docent la que anirà polint
aquesta feina, que podia haver-se allargat indefinidament, amb temes i formes
interessants (el amor, cançons...).
En la confecció del nostre treball, una de les feines més entretingudes ha
sigut la revisió de tants i tants llibres que han sigut importants per a la cultura
occidental. En aquest sentit, pensem que potser el treball no acaba de reflectir
aquesta feina. L’altre àmbit en el que hem trobat dificultats que ens han portat molt
de temps han sigut el problemes tècnics.
Pensem però, que el conjunt del treball pot ser d’utilitat als centres
educatius, ja que aporta un material diferent, que permetrà fer les classes a l’aula
d’informàtica amb una selecció de textos d’una amplitud considerable.

6. Relació dels materials continguts en els annexos.
6.1. Annex 1. Itineraris literaris del primer cicle de l’ESO:
•
•
•
•

Fábulas
Mitos y leyendas
Cuentos.
Textos complementario del Primer ciclo.

6.2. Annex 2. Itineraris literaris del 2n cicle de l’ESO:
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•
•
•
•

Aventura
Vida
Terror
Textos complementarios del Segundo Ciclo.

6.3. Annex 3: /LQNV
•
•
•
•
•

Autores
Obras
Diccionario
Glosario
Enlaces o links
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