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1. PRESENTACIÓ 

 
La investigació que presentem en aquesta tesi doctoral se situa en el camp de la Filologia 

Catalana, concretament en l’anàlisi del discurs aplicat al tractament de la literatura en un 

corpus de llibres de text. El propòsit de la investigació és conéixer en profunditat els 

apartats dedicats al treball amb els textos literaris dels manuals d’Educació Secundària de 

l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura i comparar-ne els resultats en la mostra de 

manuals d’aquesta assignatura que conformen el corpus de treball. 

La investigació té la voluntat d’aconseguir un coneixement més profund dels textos, dels 

documents que forneixen els manuals impresos i digitals per a assegurar-ne l’educació 

literària. Concretament, proposa de fer-ne una anàlisi, una recerca sobre els textos literaris 

que potser han deixat o deixaran petja com a element clarament significatiu en aquelles 

classes que van esdevenir o esdevindran determinants perquè algú es convertisca, de 

manera progressiva, en un lector més competent, més lliure, més madur i, en definitiva, 

més humà. 

Aquesta tesi, com la majoria de tesis, té un origen autobiogràfic. L’elecció, per tant, no 

naix de l’atzar sinó que es remunta a l’etapa de l’antic BUP. Parteix de les aules de 

l’Institut Josep de Rivera de Xàtiva. Allí vaig tindre la gran sort d’estar enfront d’un 

excel·lent professor-mediador de literatura, Xavier Satorre, que transmetia la seua passió 

per la literatura amb un entusiasme, convicció i passió que va marcar profundament tant 

la meua vida personal com el meu futur professional. Aquelles classes van conformar la 

meua vocació per la docència i l’estima per la literatura. 

Resulta especialment significatiu el record de la primera classe de literatura on després 

de repartir-nos i suggerir que comentàrem un dels textos més meravellosos que 

existeixen, ens va increpar amb una frase que ha quedat per sempre cristal·litzada en la 

meua memòria: «no es pot donar margarides als porcs». Val a dir que, tot seguit, ens va 

introduir en el procés d’interpretació d’eixa «margarida» i va significar un abans i un 

després en la nostra formació literària i, per què no dir, en les nostres vides. Va aconseguir 

traspassar la crosta física i externa tan valorada en l’adolescència i endinsar-se en l’ànima, 

en els sentiments, en les emocions, en l’interior, encara desconegut, per gran part 

d’aquells adolescents. «Perquè quan els alumnes entenen més i millor les obres i poden 

assumir reptes de comprensió cada vegada més sofisticats és una de les vies per sentir 

plaer i que aquest plaer esdevinga durador» (Reyes, 2015:27). Doncs, eixes «margarides» 

que eren la seua vida i que uns alumnes adolescents sense cap formació literària havien 

malmès, sobre eixes «margarides» 30 anys després basaré la meua tesi. 

D’altra banda, l’origen d’aquesta investigació també naix, més endavant, gràcies a la 

decisió de cursar el Màster d’Assessorament Lingüístic i Cultura Literària en la 

Universitat de València. En aquest entorn, em vaig retrobar en un grup de grans 

professionals, com la meua directora de tesi Gemma Lluch i les professores i professors: 
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Carme Gregori, Vicent Simbor, Maria Josep Conca, Albert Hauf, Antoni Ferrando, 

Ramon Roselló, Miquel Nicolàs, Ferran Carbó, Emili Casanova, entre d’altres, que em 

van obrir portes a una nova línia de treball. Ells han estat l’origen i motivació del treball 

que presentem. En eixes sessions, s’hi va anar fonamentant el que encara era un embrió i 

concretant els focus d’interès que presideix aquesta tesi i algunes intuïcions provinents 

d’aquella primera experiència amb la literatura. 

En definitiva, el Treball Final de Màster elaborat el 2014 amb el títol Anàlisi de textos 

literaris en manuals de 1r d’Educació Secundària Obligatòria per a l’ensenyament de la 

literatura dirigit per la doctora Gemma Lluch (i que va merèixer la nota màxima, un 10), 

va permetre acotar tres entorns sobre els quals aquesta tesi avança la investigació: 

educació literària, textos literaris i llibres de text. 

Finalment, i no per això es tracta d’un aspecte menys important, també naix de la 

constatació d’un problema que arrossega gran part de l’alumnat castellanoparlant. De 

l’evidència d’una actitud indiferent envers la llengua vernacla en centres d’alumnat 

castellanoparlants a la ciutat de València. Advertim que la veritable estima i defensa 

envers la nostra llengua es produeix, no amb classes repetides, anys rere anys, de 

morfologia, sintaxi i ortografia, sinó que, el vertader canvi i conscienciació es produeix 

mitjançant l’educació literària, és a dir, ajudant a llegir aquests textos literaris ben elegits, 

propers als adolescents que arriben a l’ànima, que ultrapassen la barrera d’allò físic per 

arribar al més íntim de l’ésser humà i, en concret, al més íntim de les inquietuds i 

sentiments de l’adolescent. 
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2. INTRODUCCIÓ 

 
En la realització d’aquest treball s’ha partit de la defensa d’una concepció comunicativa 

del fet literari. L’objectiu central de tota educació literària hauria de ser el de potenciar- 

ne la competència comunicativa i, en concret, la competència literària. Una competència 

que ha de capacitar l’estudiant a comprendre, analitzar, produir textos per poder gaudir 

del fet literari. Un aprenentatge de la literatura que motive i estimule cap a la lectura i 

l’escriptura. 

Convé ressaltar que, en aquesta investigació ens cenyirem a l’anàlisi de textos literaris en 

manuals impresos i digitals de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) de l’assignatura 

de Valencià: Llengua i Literatura per a l’ensenyament de la literatura. No ens centrarem, 

per tant, en els constants problemes d’aprenentatge de la literatura present des de fa anys 

en diferents treballs, una línia d’investigació iniciada pels estudis de Bordons (1993) o 

Cassany, Luna, Sanz (1993). Aquests estudis analitzen mètodes d’aprenentatge de la 

literatura basats en eixos tradicionals, enfocaments centrats en un caràcter disciplinari i 

memorístic que donen gran importància a la informació sobre autors, biografia, títols, 

obres i moviments. Visió estàtica i tancada dels gèneres, aïllats d’altres manifestacions 

artístiques sense connexió amb la realitat, activitats fetes a classe que giren sobre la 

producció oral i escrita i es limiten a la recepció i comprensió de textos, actitud passiva 

de l’alumnat visió històrica del fet literari. En termes generals, visió limitada del fet 

literari. 

La investigació proposa aprofundir en els aspectes següents: 

1. L’anàlisi de la competència literària i de l’educació literària en els currículums vigents 

durant el moment de la investigació i en les actuals reformes educatives. Aquesta 

anàlisi la realitzem dialogant amb les investigacions prèvies i des de les dades de la 

nostra anàlisi. 

2. Les semblances i diferències entre els actuals currículums de Catalunya, País 

Valencià i Balears. 

3. El tractament que rep l’educació literària en els llibres de text a partir d’una anàlisi 

quantitativa, descriptiva o comparativa dels textos. Concretament, quin espai ocupa, 

quins són els gèneres literaris que s’hi treballen, quina presència hi ha de textos 

adaptats, quina és l’autoria, la procedència geogràfica i l’època amb més presència i, 

finalment, quina és la proporció entre el nombre d’escriptors i d’escriptores que fan 

servir les editorials en el bloc d’Educació Literària entre el 2011 i el 2020 en la 

presentació de la cultura literària. 

4. L’anàlisi dels recursos multimèdia que fan servir els llibres de text digitals per al 

treball de la literatura. 



 

5. Les semblances i diferències que presenten els llibres de text imprés publicats en 2011 

i els llibres de text digitals publicats entre el 2015 i el 2016 en la presentació de la 

cultura literària. 

Per conéixer en profunditat els aspectes anteriors, hem conformat un corpus d’anàlisi de 

trenta-nou manuals de secundària de l’assignatura de Valencià: Llengua i literatura. La 

tria dels llibres s’ha fet a partir d’entrevistes a diverses editorials, llibreries i centres de 

secundària públics i privats que descrivim en la part dedicada a la metodologia. A partir 

dels resultats obtinguts, hem seleccionat els llibres de text més utilitzats i conformat el 

corpus d’anàlisi. 

Pel que fa a metodologia de la recerca, hem optat per un pluralisme metodològic que és 

l’orientació habitual en els estudis previs. Així ha quedat palés en l’estat de la qüestió, 

on destaquem els estudis amb una orientació similar a  la  nostra.  De  manera  

resumida, el marc metodològic és una anàlisi estadística i quantitativa de llibres de text 

imprès i digital i, per l’altra, un mètode d’anàlisi descriptiva, comparativa i textual. 

El marc teòric i metodològic, el procés i els resultats de la investigació, de manera 

formal es presenten en aquest treball en deu capítols que es configuren com explicarem 

tot seguit. 

El capítol 1 introdueix, d’una manera més personal, les raons i la intrahistòria d’aquesta 

investigació. En aquest segon capítol, es presenta el tema de la investigació, l’objectiu 

general que busca fer avançar el tema d’investigacions anteriors presentades en l’estat 

de la qüestió. S’hi descriu el corpus d’anàlisi, de manera breu la metodologia triada        

i la seqüència de capítols i apartats amb els epígrafs corresponents. 

El capítol 3 desenvolupa el Marc teòric, a partir d’una revisió de l’estat de la qüestió de 

les investigació sobre l’objecte d’estudi. Aquesta part té com a objectiu situar el treball 

en el seu context i al lector en una panoràmica sobre els coneixements teòrics que tenim 

en relació a l’educació literària en el marc escolar i, més en concret, en relació als textos 

literaris dels manuals de secundària tant en format imprés com digital. 

La recerca bibliogràfica sobre les investigacions prèvies que ens podien ajudar en el 

nostre estudi ens han donat com a resultat estudis de tot tipus. Finalment, hem optat per 

presentar aquests treballs classificant-los per l’objecte d’estudi. Així doncs, l’apartat 3.1 

revisa els estudis literaris sobre l’educació literària; d’una banda, posa en relleu els 

estudis  literaris  citats  en  la  investigació  sobre  didàctica;  d’altra,  els  estudis  

literaris sobre l’ensenyament de la literatura i conclou amb un capítol centrat en 

l’enfocament de l’educació literària en l’actualitat. El capítol 3.2 dóna a conéixer els 

recursos multimèdia en entorns digitals. D’una banda, s’hi tracten els recursos 

multimèdia en entorns digitals lligats a editorials i,  d’altra,  els  recursos  multimèdia  

de creació lliure que fan els professors. L’apartat 3.3 inclou les anàlisis sobre el 

tractament de la literatura en els llibres de text de secundària. D’una banda,  s’hi 

mostren les crítiques envers el llibre de text o manual; d’altra, s’hi dóna compte de 

l’educació literària en el  llibres  de  text  i conclou amb l’estudi de l’educació literària 

en les aules de secundària. 

4 
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El capítol 4 presenta el Marc metodològic i la delimitació del corpus. En aquest apartat, 

s’hi precisen els objectius de la investigació, s’hi formulen les preguntes específiques que 

han guiat l’estudi, s’hi concreten les opcions metodològiques elegides en les diferents 

parts de la investigació i s’hi justifica la tria i aquelles que van ser descartades durant el 

procés de l’estat de la qüestió. Després, s’hi descriu el corpus d’anàlisi i els criteris 

utilitzats per a la seua selecció. 

El capítol 5 fa una anàlisi comparativa del tractament de l’educació literària en les 

diferents reformes educatives i en els currículums de secundària. En primer lloc, s’hi 

presenta una anàlisi de les lleis educatives i els currículums d’educació secundària que 

emparen la literatura catalana al País Valencià, les Illes i a Catalunya; tot seguit, s’hi 

mostren les nocions de competència literària en els currículums i s’hi proposa una 

comparativa curricular. 

El capítol 6 presenta els resultats generals de l’anàlisi descriptiva, quantitativa, 

comparativa, textual i discursiva de tots els textos que conformen el corpus. 

Concretament, s’hi descriuen i analitzen trenta-nou llibres de text: set impresos de 1r ESO 

i trenta-dos digitals de vuit editorials de llengua catalana dels quatre cursos de la 

secundària obligatòria per tal d’observar com és presentat el contingut literari tot centrant- 

ne l’estudi en l’anàlisi dels textos literaris. 

Convé subratllar que, aquest treball significa un avançament dels resultat de l’estudi previ 

que vaig centrar únicament en llibres de text impresos de primer curs de la secundària. 

Per tant, també s’ha realitzat una anàlisi comparativa amb els resultats de la investigació 

prèvia sobre els llibres de text en paper de 1r d’ESO analitzats en el TFM i els llibres de 

text digitals dels quatre cursos de la secundària presentats en aquest treball. 

Així mateix, hem tingut en compte el pes que tenen els llibres de text com a material 

curricular a les aules de secundària, Duran Rivas (2012) i, sovint, com a única font 

didàctica (Grossmann, 1996; Ferrer i López, 1999; Ferrer, 2000 i 2001; Zayas i 

Rodríguez, 2003; Ferrer i Margallo, 2010) per considerar que una mirada global als llibres 

de text pot donar moltes pistes de com s’aborda el contingut literari. 

Hem classificat les conclusions en tres apartats. El capítol 7 presenta les conclusions 

generals per cursos; el 8, les conclusions sobre la presència de textos escrits per dones i 

el 9, sobre els recursos multimèdia utilitzats en els actuals manual de text. Hem volgut 

finalitzar amb un capítol, el 10, que hem titulat discussió perquè, després de les 

conclusions concretes i a partir de la meua pràctica docent, he volgut fer unes aportacions 

personals sobre com podrien millorar els llibres de text electrònics en l’apartat de cultura 

literària. Finalment, hem afegit els capítols 11 i 12, on s’inclouen els annexos i referències 

bibliogràfiques utilitzades en la investigació. 

De nou, volem recordar que aquesta no és una tesi sobre l’aprenentatge de la literatura ni 

de didàctica, sinó sobre els textos literaris que cimenten i fan possible aquest 

aprenentatge. En aquesta línia, el punt d’inici és la certesa que el textos literaris són la 
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base del fet literari i poden ajudar-nos a avançar en els propòsits de millora compartits 

per tants professionals que dediquen els seus esforços a fer de la literatura una experiència 

personal i social de gran rellevància a les aules i, en concret, a les aules d’educació 

secundària. 

Tot partint de les qüestions anteriors considerem que la proposta de realitzar una anàlisi 

comparativa de textos literaris en trenta-nou manuals de secundària (set llibres de text 

imprés i trenta-dos llibres de text digitals) pot contribuir a millorar l’educació literària 

dels joves i potenciar-ne un aprenentatge significatiu de la literatura en els diferents 

nivells educatius. 

Esperem que aquesta investigació ajude a docents i professionals del món de l’edició, que 

treballem en aquest camp, a reflexionar sobre la importància de la literatura i l’immens 

potencial per a l’educació humana. 



 

3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 
L’organització del marc teòric, que sintetitza els fonaments teòrics d’aquesta 

investigació, s’articula basant-se en tres apartats. En el primer apartat, presentem una 

panoràmica general que ens ha permés revisar el concepte de la literatura en els estudis 

sobre l’educació literària. A més, analitzem quins són els estudis literaris citats en 

aquestes investigacions de caire didàctic, què diuen sobre l’ensenyament de la literatura 

i sobre els diferents enfocaments de l’educació literària en l’actualitat. 

En el segon apartat, revisem críticament els estudis sobre els recursos multimèdia en 

entorns digitals. D’entrada, hem diferenciat entre aquelles investigacions que tracten els 

entorns digitals lligats als llibres de text i a les editorials amb la finalitat d’obtenir un 

panorama general sobre claus, eixos didàctics, projectes educatius i necessitats de 

l’alumnat i professorat del segle XXI; i d’altra, aquelles que analitzen els recursos 

multimèdia de creació lliure utilitzats pels docents i compartits a Internet. 

En el tercer apartat, hem fet una revisió crítica dels principals estudis que focalitzen 

l’atenció en l’educació literària en els llibres de text de secundària i en les aules de 

secundària. És difícil acotar quins són els estudis de la didàctica de la literatura que cal 

considerar com a línia d’investigació recent, són poques les revistes indexades i pocs els 

estudis publicats en aquestes. A més, hem optat per seleccionar només els estudis del 

panorama espanyol i, més en concret, del País Valencià, ja que el tractament de la 

literatura en els llibres de text varia molt segons el sistema educatiu de cada país. Així 

doncs, revisem els estudis més citats, aquells que apareixen en la majoria dels estudis i 

de les investigacions citades. 

 

3.1 La literatura en els estudis sobre l’educació literària 

 

Hem seleccionat els principals estudis sobre l’ensenyament de la literatura centrats 

preferentment en els estudis de l’àmbit català, a partir de la revisió de les paraules clau, 

el títol i el resum. Buscàvem estudis que tracten les tres qüestions que volíem conéixer: 

1. Com plantegen el fet literari aquests estudis i quines són les investigacions o autors 

més citats? 

2. Com s’ha ensenyat la literatura al llarg del temps? 

3. Quins són els models literaris més presents en l’ensenyament de la literatura? Quin és 

l’enfocament de l’educació literària en l’actualitat? 

 

3.1.1 Els estudis literaris citats en la investigació sobre didàctica 

 
Una investigació com aquesta no té la finalitat de preguntar-se què és el fet literari o de 

fer-ne una revisió exhaustiva sobre aquest. Altres estudis ja ho han fet prèviament. És per 
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això, que hem dedicat el primer apartat de l’estat de la qüestió a contestar una pregunta 

bàsica: com entenen el fet literari els estudis que focalitzen l’atenció en l’educació 

literària? 

Els estudis consultats coincideixen que el primer problema que planteja qualsevol intent 

de teorització literària porta necessàriament a delimitar el concepte mateix de literatura: 

què és literatura? 

Es tracta d’una pregunta no gens fàcil de contestar i sobre la qual no sempre s’han posat 

d’acord aquests estudis. Afirma Ballester (2007) que una de les dificultats per a contestar 

una pregunta tan estereotipada com «què és» literatura rau en l’ambigüitat i la 

plurisignificació del terme i la seua absència, és a dir, la possibilitat d’incloure o 

d’excloure un objecte determinat a l’interior del conjunt «literatura». 

Amb tot, a la història dels estudis literaris aquesta ha estat una qüestió central i que ha 

evolucionat amb el pas del temps. Un dels estudis més citats és el de Genette (1991) qui 

proposa delimitar l’univers literari a partir d’allò que anomena els «dos règims de la 

literarietat». Es qüestiona l’antiga pregunta sobre què és el que transforma un missatge 

verbal en una obra d’art. Apunta que si existeix una sola manera perquè el llenguatge es 

faça obra d’art és, sens dubte, la ficció (o «mimesi» en Aristòtil) com a reproducció no 

de la realitat sinó de la representació. El seu principi és que certs textos són literaris per 

essència o per naturalesa i uns altres no. El criteri d’elaboració formal apuntat per Genette 

ens pot ajudar, però no és suficient sense els condicionaments socioculturals i ideològics. 

Allò que és literari o que no és literari vindrà pels criteris condicionalistes, serà determinat 

pel context històric i cultural de cada moment. 

Les aportacions Salvador (1988, 1994) des de la perspectiva paraliterària deriven de 

l’anàlisi pragmàtica del discurs literari, en la línia de R. Fowler i D. Maingueneau. Les 

reflexions de Guillén (1985) sobre la concepció del fet literari en l’actualitat són propostes 

ben suggeridores que provenen de la literatura comparada per definir la literatura i 

explicar-ne l’estudi. 

El formalisme rus i l’estructuralisme, la psicoanàlisi, les teories marxistes, el new 

criticism, la teoria de la recepció o la crítica feminista si hi ha alguna cosa que han deixat 

ben palès és la diversitat d’enfocaments i de perspectives que caracteritzen la qüestió. Les 

paraules divergència i desacord serien els qualificatius que constaten la dificultat 

d’assenyalar uns criteris estables per a definir amb precisió els trets caracteritzadors de la 

literatura. 

Si considerem la literatura com un acte de comunicació, les possibles respostes a la 

qüestió plantejada haurien de venir d’una reflexió de conjunt sobre els tres elements 

bàsics d’aquesta comunicació literària: l’emissor (autor), el missatge (text) i el receptor 

(públic). En les darreres dècades, al voltant de l’estètica de la recepció i la semiòtica han 

atribuït al públic receptor un paper fonamental en la determinació de quins textos han de 

ser considerats com a literaris. Així, s’hi ha apuntat que és la comunitat qui   converteix 
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els textos en literatura, no els autors. Certament, aquests els confereixen les qualitats que 

són la causa que la comunitat els tracte d’aquesta manera. Però, allò que els converteix 

en literatura és l’acord de la comunitat (Ballester, 2007). 

Salvador (1994) apunta que una teoria centrada a definir el concepte de literarietat no 

tindria prou capacitat predictiva, ja que el seu objecte d’estudi no és sinó una idealització 

d’uns fets concrets sensibles a la diversitat de contextos culturals, històricament mutables 

i no subjectes a unes regles d’evolució explicitables. Eagleton (1983) propugna 

abandonar la idea que tot el que defineix la categoria literatura és objectiva quan diu que 

«la teoria literària no passa de ser una branca de les ideologies socials». La literatura és, 

des d’aquest punt de vista, un discurs construït socialment, compost, d’una banda, per la 

intenció literària dels qui la produeixen, i d’una altra, sobretot, pel reconeixement i pel 

sentit que li atorguen aquells que són consumidors. L’afirmació d’Eco (1981): «la 

literatura no és, sinó que esdevé» possiblement és de les més citades en aquests estudis. 

Així mateix, Martínez-Falero (2013) mostra una visió panoràmica del que sol entendre’s 

per literatura. Al voltant de quatre respostes, suposadament universals, tracten de 

desmuntar eixa suposada universalitat i els seus criteris de base: a) la literatura és una 

obra d’imaginació; b) la literatura es defineix a partir de l’ús característic de la   llengua; 

c) la literatura té un caràcter no pragmàtic i és autoreferencial; d) és literatura tot text de 

qualitat. 

S’ha de prendre consciència de la literatura com el que és: «el producte ideològic d’unes 

condicions històriques concretes» i no un producte innocent i autònom (Martínez-Falero, 

2013). Aquest autor defensa que «la literatura no s'ha d’entendre fora del seu context 

històric en tant que compleix una funció de reproducció i legitimació ideològiques». Per 

tant, hem de llegir els textos en relació amb la seua història i amb les contradiccions 

ideològiques pròpies de l’època. Només així podrem enfrontar-nos al discurs humanista 

que ens empeny a buscar-nos a nosaltres mateixos en els textos que llegim. 

La postura literària predominant en l’actualitat era la que sostenia el caràcter 

autoreferencial de la literatura, això comporta, inevitablement, a considerar el lector en 

tant subjecte receptor que assumeix la ideologia de les obres de manera passiva. Es parla, 

en aquest punt, del «desclassament de l'autor» a partir de les tres funcions ideològiques 

bàsiques que destaca Martínez-Falero (2013) reconeixement en l'obra, alienació i 

distinció. Transformacions (lector-client, escriptor-productor, crític-difusor) que 

impregnen la literatura i la converteixen, per tant, en una mercaderia. Martín Nogales, 

(2011) encunya el terme de la literatura kleenex com aquella literatura que tan sols 

serveix per a ser utilitzada i rebutjada en un curt espai de temps. Tota literatura és 

ideològica, fins i tot aquella que no ho accepta, ja que només des d'aquí podrà canviar 

l'ordre establert (Martínez-Falero, 2013). 

Si la literatura necessitara un diagnòstic (i ho necessita) potser és el  següent:  la  

literatura ha estat entesa com un exercici plaent i autònom que hereta els principis del 

pensament idealista del poder dominant, quan hauria de ser utilitzada com una eina de 
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reacció davant la comercialització i les seves implicacions en la societat (subjectes 

passius); «la literatura hauria erigir-se, per tant, com una eina de visibilització enfront de 

les relacions de poder establertes» (Martínez-Falero, 2013). 

En definitiva, aquestes idees no només serveixen per repensar el lloc que ocupa la 

literatura a la realitat actual sinó que suposa una revitalització dels estudis i el pensament 

literari des d'una perspectiva que va a contracorrent de les ideologies teòriques dominants 

en els estudis acadèmics. 

 

3.1.2 Els estudis sobre l’ensenyament de la literatura 

 
En aquest apartat, volem contestar la segona pregunta que hem plantejat en l’inici del 

capítol: la presentació que fan els estudis sobre com s’ha ensenyat la literatura al llarg del 

temps i, més concretament, en els segles XX i XXI. 

L’ensenyament de la literatura a secundària té uns orígens que cal recordar perquè ens 

poden ajudar a entendre el lloc que ocupa actualment. La literatura apareix a 

l’ensenyament ocupant un lloc secundari en una assignatura fonamental: la retòrica. 

Encara al segle XVI, la retòrica es considera el saber suprem d’un humanista. Amb el pas 

dels anys, minvada la seua importància, la retòrica no deixa de representar una àrea de 

coneixement fonamental fins al segle XVIII, que s’acompanya d’una ciència auxiliar, la 

historia de la literatura. Aquesta ciència auxiliar, però, comença a créixer amb el 

romanticisme i a desplaçar la retòrica (Quintana, 2011). 

Enfront la retòrica, que defensava l’aparat de regulacions i normes, el descrèdit de les 

llengües antigues del coneixement enciclopèdic que havia caracteritzat l’educació en 

l’antic règim, les propostes del romanticisme arrelen a poc a poc. Fomenten l’originalitat, 

l’autonomia; defensen la importància de llengües vulgars «nacionals» i el coneixement 

de les cultures en  què s’expressen aquestes llengües;  pes creixent de la  història    local 

«nacional», que du a reelaborar mites històrics que seran els elements simbòlics de la 

memòria nacional; rellevància del folklore, considerat una nova forma d’expressió; es 

modifica el cànon dels autors consagrats i l’esquema de la història de la literatura. I 

finalment, es proposa una nova forma de cultura accessible a les masses, interclassista i 

configuradora de l’esperit nacional. 

A principis del segle XIX, l’ensenyament de la literatura va lligat amb la construcció de 

la identitat nacional. Deixa de ser un suport per a la retòrica i adquireix autonomia com a 

disciplina. La literatura es considera la representació de les idees, els sentiments i les 

característiques nacionals d’un país: cada poble produeix obres creatives que reflecteixen 

les creences, la història i les tradicions pròpies. A Espanya, aquestes propostes 

s’incorporen amb lentitud després de la caiguda de l’antic règim el 1833 (Quintana, 

2011). 
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En la Ley Pidal, presentada pel ministre de Governació, Pedro José Pidal, i aprovada el 

17 de setembre de 1845, al batxillerat, s’hi mantenien uns «elementos de retórica y 

poética»,  que desapareixien, però, a la  llicenciatura (o «ampliación»),  on   s’estudiava 

«literatura» (Heredia Soriano, 1982). Una altra assignatura, introduïda aleshores com a 

alternativa a la retòrica, era anomenada «estética», un germanisme que havia importat 

Victor Cousin a França als anys vint, i Milà i Fontanals a Espanya als anys quaranta 

(Juretschke, 1993). L’ensenyament de la literatura, doncs, pretén desterrar la retòrica i 

imposar la història d’aquesta matèria. 

A fi i efecte de donar suport a aquesta docència, a finals del segle XIX, els estats nació 

europeus més propers a la nostra cultura (França, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, Portugal, 

etc.) havien elaborat un cànon autònom que omplia totes les etiquetes que els historiadors 

havien establert, de manera que cada una d’aquestes literatures tenia una època medieval, 

una altra de renaixentista, una altra de barroca, etc. 

De fet, poques són les literatures «nacionals» que tenen un ritme productiu sostingut i 

d’un interès elevat. Així, la literatura espanyola va haver de recórrer a uns improbables 

autors romàntics, o la literatura alemanya, a uns improbables autors medievals. I, sempre 

implícit, el monolingüisme que exigia la figura de l’estat nació: a cada nació li 

corresponia només una llengua i, per tant, una sola literatura. La implantació del cànon 

no es va fer sense resistències i, ben aviat, van sortir crítiques a la imposició d’uns gustos 

on els interessos polítics imperaven sobre els estètics (Quintana, 2011). 

L’evolució de l’ensenyament de la literatura ha estat estudiada entre d’altres per 

Sánchez-Enciso (1987), Campillo (1990), González Nieto (1993), Meix (1994), Colomer 

(1994 i 1996), Ballester (2007), Bordons i Díaz-Plaja (2004) i Quintana (2011). Aquests 

investigadors coincideixen que resulta imprescindible no oblidar que el model educatiu 

adoptat en cada moment respon a la funció que cada societat atribueix al fet literari. A 

partir d'aquesta premissa, hauríem de reflexionar sobre les nostres circumstàncies 

sociohistòriques concretes, però també inaugurar noves perspectives per al futur 

(Ballester i Ibarra, 2009). 

Els grans cicles de l’evolució s’han basat en tres models didàctics (Colomer, 1996: 124- 

126): 

a) L’aprenentatge del discurs oral i escrit: És un model que procedeix de l’edat mitjana i 

arriba fins al segle XIX. El seu propòsit no era ensenyar pròpiament literatura sinó una 

preparació per a les activitats professionals. Aquesta educació es produïa a través de la 

lectura d’un únic llibre encaminat a l’educació moral, expressiva i el bagatge de cites que 

han d'emprar els ciutadans en la construcció de textos. 

b) Patrimoni històric i col·lectiu: Aquest ha estat el model didàctic més general des del 

segle XIX fins a la dècada dels setanta. Un model de lectura escolar de les obres completes 

i de fragments de textos nacionals, tot acompanyat d’exercicis posteriors d’explicació. 

S’utilitzava  un  manual  d’història  literària  i  antologies  de  textos  d'aquesta evolució 
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diacrònica. La llengua literària era el model de totes les possibilitats expressives. En algun 

moment s’identificava la literatura amb la història literària i, sovint, es va produir la 

perversió de no llegir les obres literàries. 

A mitjans de la dècada dels seixanta, Barthes (1966) ja va apuntar una de les constants de 

la docència literària, l’equiparació entre literatura i història literària, utilitzada 

posteriorment per investigadors com Ballester, (1998 i 2007), Camps i Colomer (1998) o 

Díaz-Plaja (2002). Aquesta identificació ha protagonitzat l’ensenyament de la literatura 

concebuda com la progressió cronològica d’obres, autors i moviments i el seu 

aprenentatge memorístic durant gran part del segle XX. A partir de la dècada dels anys 

setanta del segle passat, l’anomenada educació literària va caure, segons els estudiosos 

anteriors, en una profunda crisi. 

c) Anàlisi i interpretació del text: L’ensenyament literari va mostrar la seua insuficiència 

i la literatura es va deixar de veure com a sinònim de cultura. A més, s’hi van afegir els 

canvis teòrics en les disciplines de referència que es produeixen en els anys seixanta des 

del formalisme i l’estructuralisme. Es qüestiona l’ensenyament de la història literària. Ara 

es tractava d’adquirir elements d'anàlisi que revelaren la construcció de l’obra. La 

conseqüència és la generalització del comentari de text. Així, la creació d’hàbits lectors 

a primària i el comentari de text en secundària, va ser un intent d’establir un model 

didàctic estable capaç de substituir al predominant al llarg del segle. La insatisfacció, 

però, també va fer acte de presència. 

Des d’aquesta perspectiva, Ballester (2007: 21) planteja un seguit de qüestions 

problemàtiques pel que fa al tractament didàctic de la literatura quan afirma que: 

Es percep un cert desinterés vers la literatura, com a matèria o disciplina d’aprenentatge. Això, 

entre altres coses, pot deure’s a un tractament inespecífic de la literatura en els programes 

educatius. En alguns casos, ha estat plantejada com un subcomponent en la programació, en 

altres subordinada a una mal entesa funcionalitat de l’aprenentatge lingüístic. A més a més, si 

li afegim la reiteració de procediments didàctics basats solament en un aprenentatge 

historicista i la desvirtuació del comentari de textos com un mer formulisme sense motivació 

no s’afavoreix el desenvolupament d’actituds positives cap a la literatura, ja que no fomenten 

la participació creativa i interessada del lector/receptor. Una altra qüestió, tan problemàtica 

per al tractament didàctic de la literatura ha estat la compartimentació dels continguts literaris 

en diverses unitats d’aprenentatge, inconnexes entre elles i sense possibilitat de connectar les 

diverses literatures coexistents en la realitat i en el currículum. 

 

El camí de la renovació sembla venir per la recuperació del valor educatiu que 

proporciona el fet literari. Al llarg de la història s’han atribuït diferents funcions a la 

literatura. Des que Horaci va assignar a la poesia la doble finalitat d’aut prodesse aut 

delectare, en la teoria literària occidental s’ha atribuït a la literatura aquesta doble funció: 

pedagògica i de plaer. El romanticisme concep l’obra d’art com un univers autònom. 

Sorgeix el moviment l’art per l’art que alliberava l’artista del cànon moral i ideològic de 

l’època  en  contra del  moralisme  de  certes  tendències  i  institucions.  Escriptors com 
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Flaubert, Baudelaire, Edgar Allan Poe o Oscar Wilde, entre d’altres, dugueren la 

bandera d’aquest moviment. Més endavant aquesta autonomia de l’art es convertí en 

rebuig de la comunicació. 

Malgrat l’afirmació de Steiner (1966) sobre que la literatura és un llenguatge alliberat  

de la seua responsabilitat suprema d’informació, ja que les responsabilitats supremes de 

la literatura, la seva raó de ser antològica, es troba fora de la seva utilitat immediata i de 

la seua verificabilitat, no cal oblidar que el seu paper en la història de la humanitat ha 

estat transcendental. 

Entre les funcions més importants atribuïdes a la literatura des de la perspectiva del seu 

ensenyament, hi ha la de ser font de coneixement. En el romaticisme sorgeix la idea del 

poeta com revelador dels secrets i misteris del món. Els surrealistes veuran en el text un 

mitjà d’apropament als secrets de la suprarrealitat. Altra funció és la de transmissió de 

valors, normes i sistemes d’una comunitat als seus membres. Relacionada amb aquesta 

funció està la de transmissió de cultura. Llengua i creació literàries constitueixen la  

basa fonamental  sobre  la  qual  es  configura  la  tradició  d’un  poble,  la  seua  cultura 

i  la  identitat  nacional  pròpia.  A  més,  la  literatura  compleix  una  funció 

alliberadora i gratificadora. Potencia la imaginació, incita la creació i, fins i tot, a la 

reflexió crítica. Altra finalitat de la literatura és l’evasió, en el temps o en l’espai, és una 

finestra cap al passat i futur. 

Altra funció que pot complir és la de l’experiència vital. El text reprodueix un món 

alternatiu, però també complementari al real. Finalment, altra funció important de la 

literatura és la que es desenvolupa en el camp de l’ensenyament de la llengua ja que 

aporta un bagatge de continguts metalingüístics i instrumentals. 

 

3.1.3 L’enfocament de l’educació literària en l’actualitat 

 
Un cop presentada una panoràmica general de les diferents veus arreu dels estudis literaris 

citats en la didàctica i els estudis sobre l’ensenyament de la literatura, tot seguit ens 

centrarem en l’evolució i l’estat actual dels model literaris en l’educació literària. Per tant, 

com ja hem apuntat abans, tot i que el nostre objectiu abasta altres àmbits d’estudi, no 

podem obviar altres línies recents que s’han centrat en aspectes íntimament relacionats 

amb la l’educació literària. Per tant, com hem anunciat a l’inici del capítol, cal contestar 

la pregunta: quins són els models literaris més presents en l’ensenyament de la literatura 

i l’enfocament de l’educació literària en l’actualitat? 

En els currículums d’educació secundària de l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura, 

no es parla d’ensenyament de la literatura sinó d’educació literària. S’evidencia un canvi 

clar de perspectiva amb la substitució d’un terme per altre. Per tant, en primer lloc, cal 

acotar  el terme, parar  esment en la  definició i  precisar  la diferència  entre     ensenyar 
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literatura i educació literària. En aquest sentit, cal fer una especial referència a la 

diferència entre ambdós termes assenyada per Zayas (2011): 

 

Por enseñar literatura se ha entendido tradicionalmente la transmisión de conocimientos sobre 

un conjunto de autores y obras considerados como un patrimonio nacional y, junto a ello, el 

adiestramiento en determinados métodos de análisis y comentario de textos. En cambio, la 

expresión educación literaria se refiere a la enseñanza y al aprendizaje de las habilidades y 

destrezas necesarias para leer de forma competente los textos literarios. Por tanto, con la 

sustitución de un término por otro hay un cambio claro de perspectiva (Zayas, 2011). 

 

En primer lloc, «es busca promoure en l’alumnat l’experiència literària, és a dir, el 

descobriment pel lector de quines paraules que algú va escriure en altre temps, en altre 

lloc, tenen a veure amb ell i la seua relació amb el món» (Zayas, 2011). 

Arribats a aquest punt, revisarem les aportacions i reflexions sobre l’educació literària en 

Lluch i Zayas (2015). D’una banda, de manera paral·lela que s’ha establert una distinció 

entre ensenyament de la literatura i l’educació literària, els autors diferencien entre 

educació literària i foment a la lectura, terme que sovint ha dut també a confusió. D’altra, 

se centren en la seua aplicació en els centres d’educació secundària, en els objectius que 

l’abasten i en el paper que adquireix el professorat com a guia en les lectures. Des d’aquest 

punt de vista resolen les preguntes que suscita l’ensenyament planificat de la lectura 

literària. Finalment, plantegen un recull d’exemples de bones pràctiques per a l’educació 

literària. En definitiva, les aportacions de Lluch i Zayas (2015) han permés no solament 

acotar-ne el terme d’educació literària sinó també del sentit que té «guiar en les lectures» 

incidint en quins saber i quins procediments didàctics són el adequats. 

Així mateix, respecte a la diferència entre foment de la lectura i educació literària, Lluch 

i Zayas (2015) afirmen que, tot i que són pràctiques educatives que estan relacionades, és 

important abordar-les de manera diferent ja que, en el que és essencial, els objectius no 

són els mateixos i tampoc és igual el tipus de mediació que cada lectura requereix. La 

següent taula, pot ajudar a precisar aquest conceptes: 
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Taula 3.1. Diferències entre foment a la lectura i l’educació literària. Font: Lluch i Zayas (2015: 40). 

 

Enfront de la concepció de l’ensenyament de la literatura de finals del XIX que ha derivat 

en molts llibres de text en un relat que destaca la vida dels autors, amb mínimes 

referències a les seues obres i que, priva d’allò essencial com és l’experiència literària, 

aquests autors, Lluch i Zayas (2015), constaten que, «en l’actualitat, es posa com a 

objectiu l’educació literària, és a dir, la formació dels estudiants de l’ensenyament 

obligatori com a lectors de literatura». A continuació, hi destaquen tres grans objectius: 

a) Suscitar la implicació i la resposta afectiva dels alumnes en relació amb els textos de 

ficció. 

b) Fer progressar als alumnes en la complexitat interpretativa dels textos, mitjançant el 

coneixement de les convencions (temàtiques i formals) de la tradició literària i dels 

contextos històrico-culturals. 

c) Construir una experiència del fet literari com a component de la nostra cultura i com 

a part de la nostra herència literària (Lluch i Zayas, 2015). 

Prenent en consideració aquesta manera d’entendre l’educació literària, i seguint les 

propostes d’aquests autors, es poden establir uns criteris generals per a la formació del 

lector literari: 

− La lectura d’obres literàries ha de formar part de les nostres pràctiques culturals. 

− L’ensenyament de la literatura ha de propiciar l’experiència literària de l’alumne 

basada en la seua implicació amb els textos [...]. 

− La lectura literària no pot ser autònoma, sinó guiada i no sempre proporcionarà un 

plaer immediat (Lluch i Zayas, 2015). 
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En aquest sentit, i des d’aquest punt de vista, l’ensenyament planificat de la lectura 

literària suscita, segons aquests autors, tres preguntes: quins coneixements són necessaris 

perquè els lectors puguen interpretar i donar sentit en el present a uns textos que van ser 

escrits en altres contextos; quines activitats d’aprenentatge són pertinents, i quins són els 

textos en què s’ha de basar l’educació literària. 

D’una banda, diferencien tres classes de coneixements: sobre la tradició literària, els 

relacionats amb contextos històrico-culturals i els relacionats amb altres manifestacions 

artístiques. Un del problema didàctic que destaquen Lluch i Zayas (2015:46) consisteix a 

determinar «quins coneixements serien pertinents perquè s’aconseguisca l’objectiu 

fonamental de l’educació literària: l’ampliació de les possibilitats de lectura autònoma de 

l’alumnat». 

Quant a la pertinència de les activitats d’aprenentatge, Llull i Zayas (2015:46) proposen, 

com veiem en la següent taula, aquelles que privilegien la relació del lector amb els textos; 

és a dir «activitats que plantegen al lector problemes perquè es veja obligat a interrogar 

els textos, a manipular-los i a recrear-los. Però també serà necessari dissenyar-ne d’altres 

que obliguen a situar els textos en relació amb els seus contextos històrics»: 

 

Tipus d’activitats Exemples 

Comparació. Contrastar textos per a posar en relleu 

característiques temàtiques i formals. 

Comparar poemes amorosos de diferents èpoques per 

a examinar el distint tractament de l’experiència 

amorosa. Comparar un text amb altre d’una poca 

anterior que li ha servit de model. 

Ordenació. Reordenar els elements d’un text presentat 

en desordre. 

Reordenar un conte o un poema narratiu que s’ha 

presentat fragmentat. Explicar quines pistes s’han 

seguit per a buscar l’ordre original. 

Predicció. Anticipar aspectes del text durant la lectura 

fent hipòtesis a partir del que ja s’ha llegit. 

Predir el comportament d’un personatge, les 

conseqüències d’una acció, el desenllaç, etc. 

Terminació. Restituir els elements suprimits d’un text, 

a partir del poder predictiu dels elements circumdants. 

Redactar el final suprimit d’un relat, escriure un final 

diferent, completar un poema al que se li han suprimit 

alguns versos, o algunes rimes, afegir acotacions 

suprimides a un text dramàtic, etc. 

Continuació. Escriure una prolongació d’un text. Afegir una estrofa a un poema, un capítol a un relat, 

una escena a un text dramàtic. 

Taxonomia. Identificar i catalogar determinats trets o 

convencions. 

Elaborar un glossari de figures literàries agafant 

exemples d’una antologia de poemes elaborat pels 

alumnes. 

Composició. Refer el text en altre gènere o registre 

idiomàtic. 

Transformar un conte en un text dramàtic, en un 

còmic o en un guió cinematogràfic. 

Resolució de problemes generals. Buscar les respostes 

especifiques a problemes del text o que es plantegen en 

relació amb ell. 

Per què l’Ègloga I de Garcilaso de la Vega és un bon 

exemple d’elegia? 
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Taula 3.2. Tipus d’activitats. Font: Lluch i Zayas (2015: 46). 

 

El següent punt a considerar és sobre quins textos s’ha de basar l’educació literària, Lluch 

i Zayas (2015) apunten que «òbviament, hauran de ser aquells que formen part del cànon 

literari propi i l’universal. És a dir, les lectures literàries representatives de cada gènere 

sobre el que hi ha un consens ple i que tot estudiant ha de conéixer abans d’acabar 

l’educació obligatòria». 

Si ens centrem en altres reflexions sobre l’educació literària, Mendoza (2007) comparteix 

les propostes de Ballester en subratllar la dificultat definitòria que hi ha al darrere d’aquest 

concepte. En paraules de Mendoza (2007): 

 

No tenim respostes clares i precises per a les preguntes inicials sobre el que és un text literari. 

A causa de la dificultat definitòria de la literatura, molt sovint s’acaba ensenyant qüestions 

sobre literatura, sobre el panorama històric o sobre l’exposició teòrica dels recursos que 

caracteritzen l’ús literari de la llengua o les peculiaritats formals dels gèneres. És com si, per 

ensenyar a usar la llengua recorreguéssim abans que res a l’exposició de la història de la 

llengua i després a la descripció del sistema. 

 

Si el text literari es pogués caracteritzar objectivament a partir d’aspectes formals 

inqüestionablement sistematitzats, la simplificació didàctica de la matèria seria evident. 

Però, el text literari és un producte de creació, que resulta del peculiar cúmul d’usos 

literaris de la llengua a través d’una combinatòria imprevisible d’elements i de recursos 

que no són específics del registre literari. D’altra banda, a diferència del que defensen en 

les darreres dècades, l’estètica de la recepció i la semiòtica, ni la intencionalitat de l’autor 

ni la del lector tenen capacitat de conferir qualitat literària a les produccions escrites 

(Mendoza, 2007). 

Per la seua banda, Prado (2004: 334) ha resumit les bases teòriques i científiques que 

han contribuït a desenvolupar el model d’educació literària. Aquestes són: 

1. Les aportacions del constructivisme derivades de la teoria empírica de la literatura, que 

converteixen l'acte de lectura en un procés dinàmic en què el lector és constructor del 

sentit últim i definitiu del text. 

2. Les idees aportades per la teoria de la recepció, centrades en l'acte de lectura, que és el 

que actualitza el text i li atorga sentit, i en el paper definitiu del lector en aquest acte com 

a constructor d'aquest sentit mitjançant un procés interacció amb el text. 

3. Les propostes de la semiòtica, i especialment, de la pragmàtica del text, que conceben 

el text literari com a signe, amb una funció comunicativa que té en compte els contextos 

Substitució. Alterar un aspecte del text per a examinar 

l’efecte d’aquest canvi. 

Substituir, en una descripció, paraules amb 

connotacions negatives per altres amb connotacions 

positives. 
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de producció i recepció, així com determinacions contextuals de caràcter històric, social 

i cultural. 

Els estudis sobre educació literària a la secundària destaquen la necessitat d’un contacte 

directe amb els textos i sobretot, amb la creació d’un vincle afectiu amb les obres, així 

com en la seua apropiació i gaudi. Mitjançant l’enfrontament dialògic del receptor al 

missatge literari, aquest es transforma, a poc a poc, en lector i s’insereix, així mateix, en 

la comunitat de lectors. Així mateix, aquest estudi també assenyala la importància dels 

textos literaris quan afirma que: 

 

A l’aula, la base de la formació literària són els textos abans que els sabers generals sobre el 

fenomen literari en abstracte, ja que amb aquests sabers no s’aconsegueix l’adequada 

formació/educació per a la valoració i apreciació de les obres literàries i menys encara no 

s’aconsegueix una educació per gaudir-ne en una recepció personal. Valoració, apreciació i 

gaudi són els efectes que constituiran l’autèntic i efectiu objectiu funcional del tractament 

didàctic i escolar de les produccions literàries que conjuntament componen el corpus que 

denominem literatura. (Mendoza, 2007) 

 

Tal com afirma Fournier (2009) dins l’obra de Reyes-Torres (2011), «en un texto literario, 

las palabras tienen la facultad de despertar en el lector una gama de emociones y 

sentimientos que le hacen vivir y recrear imágenes». Aquesta idea és avalada per Torres 

(2011), a més confereix a la lectura del text literari la virtut de contribuir a l’adquisició i 

pràctica d’una llengua, en el seu cas del castellà. Així mateix, proposa un enfocament 

pràctic de la literatura: 

 

La lectura de un texto literario, su análisis y su discusión posterior, constituyen una fuente de 

aprendizaje múltiple para cualquier estudiante. Además de suponer una aproximación a la 

representación sociocultural de una determinada época, y a las ideas de un autor, permiten 

pensar el mundo de nuevo. La literatura también representa una disciplina de un valor didáctico 

excepcional en la enseñanza de E/LE: el estudiante asimila la lengua a través de la obra 

literaria, construye distintos significados de la misma al interpretarla, y desarrolla su 

competencia lingüística, pragmática y cultural (Reyes-Torres, 2011). 

 

A més afig: 

 
Enfocar la literatura de manera práctica convierte la clase de español en un lugar dónde 

confluyen varias disciplinas, y que ofrece al estudiante la oportunidad de generar sus propios 

pensamientos usando tanto los conocimientos aprendidos como otros conocimientos y otras 

experiencias adquiridas en su vida diaria. La lectura de un texto literario, su análisis y posterior 

adaptación constituyen una estrategia didáctica que hacen de la literatura un vehículo 

extraordinario para la adquisición y la práctica de la lengua española. (Reyes-Torres, 2011). 

 

Fontana (2005) subratlla i reflexiona al voltant del potencial del text literari i que a 

continuació sintetitzem: 
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1. El text literari és una font per a l’aprenentatge del codi lingüístic, en tant que llegir 

implica l'habilitat per descodificar i interpretar un discurs en context. 

2. El text literari contribueix així mateix a la construcció de la competència cultural en 

tant que reflecteix la realitat i l'imaginari dels parlants d'una llengua en un moment 

determinat. 

3. Mitjançant la lectura de textos literaris promovem el desenvolupament de la 

competència intercultural ja que el text literari contribueix a la construcció d’un context 

que es veu ampliat amb la lectura d’altres textos literaris. 

4. Mitjançant la lectura de textos literaris vam desenvolupar la competència literària dels 

nostres aprenents, l'existència queda justificada en tant que implica la posada en pràctica 

d’uns processos i microhabilitats que es posen en marxa a través dels actes de lectura i 

escriptura. 

5. La lectura de textos literaris s’erigeix llavors com un instrument clau en la construcció 

de la competència comunicativa dels estudiants. El text literari contribueix a la 

construcció d’un context que permet llegir més i més textos. 

6. Finalment, la lectura de textos literaris repercuteix positivament en el desenvolupament 

de la competència discursiva, que tal com Olhstain (1991) ha demostrat és la competència 

més important, en tant que no només es relaciona amb totes les destreses i habilitats sinó 

perquè permet a través de la noció de discurs explicar la dinàmica i les eines necessàries 

per a la correcta construcció de contextos que en definitiva ens permetran seguir llegint 

textos a través dels quals poder millorar el nostre coneixement del component cultural, 

desenvolupar la competència intercultural i en última instància, la competència 

comunicativa dels nostres alumnes. 

Per tant, tot el que trobem en català són referències més generals en treballs que abasten 

altres àmbits d’estudi i que, per tant, tenen altres objectius. Comptem, efectivament, amb 

altres línies d’estudis que s’han centrat en aspectes íntimament relacionats amb la 

didàctica de la literatura i el tractament dels continguts literaris en manuals d’educació 

secundària com és el cas de l’article de Colomer i Margallo (1999) que analitzen el 

tractament de la literatura en relació a la seua organització, continguts, corpus de lectures 

i activitats proposades. L’article de Lluch (2001) fa un repàs dels diferents models a l’hora 

de programar els continguts literaris de l’educació secundària o la revisió crítica de 

Quintana (2011) sobre els fonaments teòrics de l’ensenyament de la literatura a la 

secundària. 

El llibre conjunt editat per Bordons i Díaz-Plaja (2004) pretén resoldre els dubtes sobre 

el cànon, els temes i l’entorn cultural. L’estudi d’Aulet i Martí i Bertran (2007) se centra 

en la revisió de l’ensenyament de la literatura en batxillerat i l’ensenyament de la 

literatura catalana: del batxillerat a la universitat. 
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Altres estudis se centren en la concreció del currículum com la tesi doctoral de Limorti 

(2009) sobre el tractament dels continguts curriculars de literatura en els llibres de text de 

l’assignatura de Valencià o l’article de Ferrer (1998) sobre el currículum i la programació. 

Relacionat amb el cànon literari en manuals de secundària està Cerrillo (2012), Mendoza 

(2002) i Esteve (2013). Aquests estudis mostren una perspectiva interdisciplinària 

(connecta amb tota classe d’arts i de llenguatges) i abasta tant l’educació formal, escolar 

o acadèmica, com les activitats personals d’oci. Així doncs, inclouria diferents 

dimensions: educació ètica, educació estètica, educació cultural i educació lingüística. 

El fet literari contribueix a formar integralment la personalitat de l’ésser humà. Així, la 

seua capacitat cognoscitiva per a interpretar la realitat i la construcció sociocultural de les 

persones sembla un dels eixos del punt de partida d’este nou periple. Les necessitats 

formatives de l’alumnat seran la pedra angular d’esta nova línia metodològica, presidida 

per la premissa de la comprensió i del gaudi que provoca la lectura com a base fonamental 

de l’adquisició i desenvolupament de la competència lectora i literària. 

La competència literària entesa des d’aquesta perspectiva esdevé el pas previ i 

imprescindible per a l'educació literària, en la qual es desembocarà després d’un llarg 

trajecte de lectures en la selecció dels mediadors tindran una importància fonamental 

(Cerrillo, 2007). 

Els estudis de Fontana (2005), Jorge i Sequero (2015), Palacios Gonzalez (2011), Garcia 

Iglesias (2017) o Riego Arredondas (2017), defensen la necessitat de desenvolupar la 

competència literària en l’ensenyament de segones llengües, en concret, en les aules 

d’ELE. El text literari incita el lector a fer servir la llengua meta per explorar, desxifrar i 

interpretar el contingut i les estructures lingüístiques i estilístiques del propi text i l’ajuda 

a desenvolupar una consciència cultural més àmplia que li permeta copsar i jutjar les 

manifestacions d’un món cultural diferent al seu. 

Es tracta d’un acostament a la literatura no només com a text, sinó com a discurs d’un 

temps, des d’un àmbit cultural en diàleg amb altres camps. Es parteix de les qualitats dels 

textos literaris com a mostres reals de llengua i es contempla la literatura com a constructe 

cultural seguint l’orientació que el MECR dóna a la didàctica de L2. Fontana (2005) 

afirma que: 

 

La lectura de textos literaris repercuteix positivament en el desenvolupament de la 

competència discursiva, competència clau, en tant que no només relaciona totes les destreses 

i habilitats sinó perquè permet a través de la noció de discurs explicar la dinàmica i les eines 

necessàries per a la correcta construcció de contextos que en definitiva, ens permetran seguir 

llegint textos a través dels quals millorar el nostre coneixement cultural, desenvolupar la 

competència intercultural i en última instància, la competència comunicativa dels nostres 

alumnes. 
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Gràfic 3.1. Competència comunicativa. Extret de Fontana (2005). 

 

La literatura en aquest context (Sanz, 2000) podem incloure-la dins la competència 

intercultural i més concretament dins del saber cultural, en l’esquema que presenta el 

Marc de referència europeu (2002): 

 

Gràfic 3.2. Competència intercultural. Extret de Fontana (2005). 

 

Aquests quatre sabers es relacionen horitzontalment i no són únicament coneixements 

sinó també habilitats i estratègies que s’activen i es relacionen entre si d’una manera 

interdisciplinar ja que, com precisa Fontana (2005): 

 

gràcies al meu saber cultural (les meves lectures) puc enriquir el meu saber sobre l'altre, i 

aquest increment positiu repercutirà necessàriament en l'àmbit d'un saber fer quotidià que, al 

mateix temps, està dient coses de mi, de la meva personalitat i de la meva posició al món. 

 

Però la literatura i, en concret, la lectura de textos literaris hem d’entendre-la com una 

competència, ja que suposa la posada en pràctica de destreses i microdestreses, 

d’habilitats específiques, en combinació amb una sèrie de coneixements que es 

materialitzen en l'acte de la lectura. A més, com subratlla Sanz (2005): 

 

inclou conceptes com: el lector, les regles de l'art i de la retòrica, la manipulació lingüística, 

la vida, l’experiència del que llegeix i del que escriu, el context humà i social dels emissors i 



22  

els receptors de les produccions literàries i fins i tot la possibilitat de construir visions noves 

del món o de la realitat. 

 

Sanz (2005) proposa una sèrie de coneixements –culturals, especialitzats, lingüístics, de 

codi lingüístic i de didàctica– que el professor i aquells dedicats a la producció de 

materials han de transvasar didàcticament a l’alumne per tal de facilitar el procés lector. 

La literatura si bé és considerada com un coneixement pertanyent al saber cultural, només 

es materialitza a través dels actes de lectura i escriptura per la qual cosa requereix un 

seguit de microhabilitats que suposen processos, moviments i operacions que un cop 

activades des del coneixement repercutiran en aquest. Només des d’aquesta perspectiva 

podem parlar de competència literària i no de literatura en l’espai textual. 

Fontana (2005) torna a subratllar i reflexionar al voltant del potencial del text literari, de 

l’adquisició de la competència literària en l’ensenyament de segones llengües (L2): 

 

Ha plogut molt des de la irrupció de les primeres formulacions dels mètodes comunicatius que 

desaconsellaven l’ús de la literatura per considerar-la allunyada dels codis habituals de llengua 

quotidiana pel que al ser considerada com a problemàtica restringia l’ús dels textos literaris 

d'E / LE a una utilització estrictament gramatical. 

 

Un altre punt important és la renovació metodològica que es produeix després de la crisi 

en què se submergeix l’ensenyament de la literatura en la dècada dels setanta. Ballester 

(2009) apunta que «si existeix algun tret que puga caracteritzar l’educació literària dels 

últims anys ha estat la gran varietat de metodologies, criteris selectius i estratègies de tot 

tipus». I afig «la renovació metodològica ha de vindre de l’abandonament de l’ortodòxia». 

El docent en cada moment i en cada context elegirà la més adequada. En aquest sentit, 

Díez (1994) ha parlat també de «l’eclecticisme com un bon mètode pedagògic». 

El centre d’atenció de l’educació literària ha d’estar en l’acció de llegir, és a dir, com 

motivar, orientar i establir mètodes de lectura del text literari. Les classes de literatura 

han de ser una finestra oberta al món, tant real com imaginari. Com un gran territori sense 

límits ni fronteres, una extensió solidària i la lectura com el viatge, com la travessia cap 

a un univers infinit de possibilitats. Sense la lectura no hi ha literatura. Ni fenomen literari. 

Un element essencial en l’educació literària és, evidentment, el corpus de textos que ha 

d'emprar. Tema no exempt de polèmica si tenim en compte la proposta de cànon de 

Bloom (1994) i la seua concepció restrictiva de la selecció de lectures; i la postura 

defensada de Francisco Rico, per a la literatura espanyola, en què defensa una proposta 

de cànon més extensa. No obstant, resulta innegable la funcionalitat del cànon per a la 

formació, ensenyament i aprenentatge de la literatura. 

Ballester i Ibarra (2009) tracten de precisar les funcions que ha de tindre el cànon: a) 

perfila la formació fonamental d’un lector competent, d’ací l’adequació de les obres als 

interessos dels alumnes; b) és mutable, ja que els continguts, autors i obres varien; c) 

constitueix el referent bàsic per a estructurar els continguts d’un currículum escolar. 
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Cerrillo (2007) advoca per la creació i permanència d’un únic cànon escolar de lectures 

estructurat d’acord a l’edat dels lectors. Aquest cànon comprendria obres de diferents 

gèneres literaris, així com textos representatius de les diferents tendències i corrents, però 

sempre seleccionades d’acord al principi de rellevància literària. 

En aquest punt, sorgeix una altra de les qüestions més debatudes entorn a la configuració 

del cànon de lectures: els criteris per a la selecció d’obres. Des de la perspectiva de 

Ballester i Ibarra (2009), el corpus de textos ha de ser, en tots els sentits (interdisciplinars 

i interculturals), com més ampli millor. Ens referim a la inclusió tant de textos de la 

literatura clàssica, universal, com d’aquells més pròxims en el temps i en el context de 

l’alumne. 

En aquesta línia, la màxima expressió de la llengua catalana és la literatura catalana, un 

component fonamental de la cultura en què viu l’estudiant. Quintana (2011:109) planteja 

les següents propostes per al cànon literari català: 

- Mantenir la cronologia com a fil narratiu, però no com a evolució cap a formes 

superiors ni com a història orientada a una fi, és a dir, com a teleologia. 

- Presentar un cànon on la literatura catalana estiga integrada en la literatura 

universal, especialment en la literatura de les llengües més properes a la seva 

cultura (llatines, europees, etc.), a fi de superar la identificació entre història de la 

literatura i història de la nació, tot incorporant-hi, a més, els clàssics de la literatura 

juvenil, actualment presents sovint només com a lectures recomanades, però no 

com a membres de ple dret de la història de la literatura. 

- Destacar la correspondència entre obres i autors contemporanis que escriguen en 

llengües diferents. Aquesta proposta va a l’encontre, d’altra banda, de la proposta 

impulsada per la Unió Europea d’escriure manuals d’història europea per a 

secundària, amb continguts idèntics per a tots els països. 

- Reforçar la incorporació de gèneres nous (assaig, periodisme, etc.), ja prevista en 

algunes programacions, amb les modalitats narratives que incorporen so i/o 

imatge (còmic, cine, telefilm, serial, etc.). 

Des d’aquesta perspectiva, i pel que fa a la manera com llegeixen els alumnes, Quintana 

(2011) proposa, d’una banda, fomentar l’autonomia interpretativa, la necessitat de trobar 

un suport documental a les pròpies interpretacions; la recerca en la biblioteca del centre i 

l’ús (ensinistrat) d’Internet han de ser eines de suport imprescindibles. Indica que la 

polisèmia textual té un límit. Enfront del «tot és vàlid», cal valorar aquelles lectures que 

saben treure més profit de les informacions textuals, cotextuals i contextuals. Cal tenir 

present el distanciament notable entre el món cultural en què han aparegut les obres 

literàries i el món cultural d’on prové l’alumnat. 

En tot el corpus destinat a l’ensenyament de la literatura apareixen títols pertanyents a 

l’anomenada literatura infantil i juvenil. En aquest sentit, la literatura infantil i juvenil 

constitueix un element bàsic en la formació dels individus com a lectors, així com en la 

creació i desenvolupament de la competència literària. 
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La LIJ proporciona una explicació primera del món, reflecteix un sistema de valors 

hegemònic en un determinat context sociohistòric. Al costat dels textos literaris defensem 

l’ocupació de tot l’extens espectre de textos denominats paraliteraris o també tota aquesta 

altra literatura, com la literatura de masses, el còmic o el grafit. La competència literària 

d’aquests lectors del segle XXI es nodreix, en efecte, de diferents llenguatges no tots ells 

procedents de l’àmbit acadèmic (Lluch, 2003). 

Les fronteres entre els diferents discursos artístics es difuminen cada vegada més (cinema, 

publicitat, pintura, música). Per tant, s’ha d’aprofitar els diferents llenguatges com un 

excel·lent canal de motivació i d’interdisciplinarietat. En el context actual, l’educació 

literària pot exercir un paper essencial en la construcció del diàleg intercultural des d’un 

corpus de lectures necessàriament divers (Ballester i Ibarra, 2009). 

Tal com assenyala Mendoza (1994), l’enfocament comparatiu proporciona un extens 

ventall d’opcions i resulta particularment útil en les comunitats autònomes amb dos 

llengües pròpies. Recordem així mateix que molts alumnes de l’estat espanyol reben 

l’ensenyament de l’educació literària en dos i tres llengües si afegim l’estrangera. Des 

d’aquesta perspectiva, la metodologia de la literatura comparada amplia 

considerablement el conjunt d’estratègies i permet, així, la superació de fronteres 

geogràfiques i lingüístiques. 

Únicament, des d’una perspectiva plural, l’ensenyament de la literatura podrà abandonar 

la cúpula acadèmica. En una societat marcada per la diversitat cultural com a tret 

definitori, tant la literatura com la metodologia ha de trencar amb els límits conceptuals 

d’una única literatura lligada a un país determinat, classificada compartimentalment en 

obres, autors i moviments, per permetre l’entrada a l’aula de literatures, ja siga en aquest 

país o en altres països de cultures diferents a l’occidental. 

Tant l’ensenyament de la literatura, com el cànon, han de configurar-se per la pluralitat 

de veus, metodologies i textos. L’educació literària en el segle XXI representa una 

resposta compromesa amb les transformacions sociohistòriques contemporànies i 

sobretot, amb un diàleg amb la societat que l’envolta (Ballester i Ibarra, 2009). 

Els objectius mencionats enllacen amb la qüestió de la funció del professor, «guia de 

lectures» en Zayas i Lluch (2015). Davant els continguts literaris, el docent té la funció 

de crític literari, d’estimular i animar a la lectura tot posant en relleu els trets específics, 

efectes que motiven, els estímuls que presenta el text concret per poder justificar els 

valors, la peculiaritat creativa i la importància artisticocultural d’una obra o d’un text. És 

a dir, la seua funció d’agent motivador és la que permet aproximar la funció lúdica i 

estètica de les produccions literàries al coneixement acadèmic. 

La formació professional dels educadors exigeix tractar l’adequació de la seua preparació 

pedagògica al camp específic de la literatura revisar críticament les programacions 

vigents fins ara i cercar el model de formació més apte perquè puguen ensenyar literatura 

en funció d’uns objectius concrets. El docent ha de potenciar un rendiment adequat i 
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generar el marc adequat perquè es desenvolupen aquest objectius: lectura per plaer, 

lectura tècnica, coneixements teòric i pràctic de la història de la recepció de textos 

literaris, capacitat dels estudiants per a l’anàlisi de textos. 

En realitat, amb aquests objectius es tracta d’aconseguir que els alumnes es convertesquen 

en subjectes crítics, amb capacitat d’anàlisi i judici propi davant de qualsevol 

manifestació literària. I, sobretot, que la literatura siga una matèria que servesca 

d’incentiu d’animadors a la lectura. 

Diferents propostes sobre la literatura han sorgit en els darrers anys. D’una banda, 

destaquem la de Quintana (2011): 

− La reivindicació de la història literària: segueix persistint en la secundària. D’una 

banda, per la capacitat de presentar un discurs identitari; de l’altra, perquè la història 

permet articular un fil narratiu coherent (encara que només siga en aparença) i 

fàcilment identificable amb altres currículums. 

− La necessitat d’integrar, paral·lelament a la història de la literatura, d’altres 

perspectives d’anàlisi, sincròniques o suprahistòriques: els gèneres, els registres, la 

tipologia textual, el context de producció i divulgació, etc. 

− L’interès per fomentar l’autonomia de l’alumne, cosa que significa acceptar la 

polisèmia textual, la multiplicitat de lectures, la interpretació descontextualitzada, 

etc. 

− La incorporació de textos provinents d’una tipologia variada. 

− La possibilitat de tenir en compte les aportacions d’una disciplina ja antiga com ara 

la literatura comparada, especialment útil en els casos de les literatures aparegudes 

en societats plurilingües. 

− El foment de l’«educació literària», terme amb el qual es designa la intenció de 

formar lectors competents en el coneixement de textos de tipus diversos, inclòs el 

text literari. 

 

De l’altra, Ambròs i Sabaté (2018) afirmen que al llarg d’aquestes dues darreres 

dècades, l’educació literària en les aules de secundària ha patit  una  transformació 

cabdal que ha estat liderada per una nova perspectiva de la didàctica de la literatura. 

Tant l’accés al text com també la seua comprensió i la programació de la seqüència 

d’activitats per abordar-lo han capgirat la relació entre literatura, lector aprenent i 

docent. Segons Mendoza (2010), els tres objectius de la competència literària que han de 

facilitar l’accés a la lectura de qualsevol tipus d’obra són els següents: 

- Formar lectors que siguen prou competents (entenent que estan en formació) per 

esdevenir autònoms en la recepció, que estiguin preparats per gaudir dels textos i per 

establir valoracions i interpretacions. 

- Establir la relació entre el text i la intenció de l’autor amb la pròpia valoració. 

- Dotar els lectors de coneixements metaliteraris per poder accedir al significat del text. 
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3.2 Els recursos multimèdia en entorns digitals 

 

Des de fa uns anys, el sistema educatiu ha incorporat la tecnologia en el dia a dia de l’aula. 

Podem considerar els últims deu anys com el període amb més canvis tecnològics i amb 

més necessitat de formació permanent dels docents. Fins no fa gaire, els recursos 

tecnològics es trobaven concentrats, quasi de manera exclusiva, a l’aula d’informàtica; 

amb el pas dels anys, es poden utilitzar diferents recursos tecnològics a la mateixa aula 

sense necessitat de desplaçar-s’hi. 

Ens trobem en un moment idoni pel que fa a l’ús de diferents mitjans dins del sistema 

educatiu; els diferents mitjans tecnològics ens aporten un gran ventall de possibilitats i 

donen resposta a qualsevol tipus de requeriment, ja siga més formal o informal, dins i 

fora de l’aula. Avui dia, ja són pocs els centres on no s’hi treballa amb pissarres digitals, 

llibres de text digitals o d’altres mitjans tecnològics. En pocs anys, hem vist com ha 

evolucionat la pissarra tradicional a la pissarra digital, el llibre de text imprés al llibre de 

text digital. Ens trobem en una situació actual de tanteig en què conviuen dins de l’aula 

tant els mitjans tradicionals com els més innovadors. Així doncs, tal com hem indicat 

anteriorment, la realitat posa de manifest que, a hores d’ara, la formació del professorat 

en competències digitals és cabdal per dur endavant aquesta transformació tecnològica. 

En els últims anys, el professorat ha ajudat a trobar les claus per a dissenyar un projecte 

que garanteix la millora dels resultats del procés d’ensenyament-aprenentatge: l’aplicació 

de metodologies actives i la implicació de l’adolescent, convertit en protagonista de la 

construcció del coneixement, i de la seua evolució personal academicoescolar. 

Amb aquesta premissa, naix un concepte nou de projecte educatiu multisuport que preveu 

les necessitats de l’alumnat i del professorat del segle XXI. L’escola actual no pot 

romandre aliena a la irrupció de les noves tecnologies, que han canviat els tipus de 

comunicació i de relació entre les persones. La nova realitat integra i desenvolupa en 

paral·lel els continguts impresos amb els concebuts en format digital. 

Les aules acullen una realitat molt diversa a què l’escola i els projectes educatius han de 

donar resposta. En aquest sentit, els materials educatius, s’han dissenyat des d’un eix 

constructiu bàsic, que és el tractament de l’atenció a la diversitat, amb l’objectiu que tots 

els alumnes siguen quines siguen les seues capacitats, interessos i ritmes i formes 

d’aprenentatge tinguen l’oportunitat d’aconseguir els resultats acadèmics esperats. 

Les aules són un reflex de la diversitat de la societat actual i de les diferències pròpies 

dels individus que integren els diferents col·lectius. El reconeixement de la diversitat en 

les habilitats i les expectatives dels alumnes constitueix un principi fonamental que ha de 

regir l’acció educativa en l’ensenyament bàsic, la finalitat del qual és assegurar la igualtat 

d’oportunitats de tots els alumnes davant de l’educació i posar els mitjans per a evitar el 

fracàs escolar i els risc d’abandonament del sistema educatiu. 
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L’atenció a la diversitat ha de ser entesa com un conjunt d’actuacions educatives 

adreçades a donar resposta a les diferents capacitats, ritmes i estils d’aprenentatge, 

motivacions i interessos, situacions socials, culturals, lingüístiques i de salut de l’alumnat. 

Aquestes mesures han d’orientar-se a assolir els objectius i les competències establides 

per a l’Educació Secundària Obligatòria i s’han de regir pels principis de qualitat, equitat, 

i igualtat d’oportunitats, normalització, integració i inclusió escolar, igualtat entre dones 

i homes, no-discriminació, flexibilitat i disseny universal, i cooperació de la comunitat 

educativa. 

Els centres escolars i les aules reprodueixen la diversitat característica de la societat 

actual. En els últims anys, les circumstàncies del context socioeconòmic han augmentat 

els factors de diversitat i han convertit aquesta circumstància en un element a què cal 

dedicar especial atenció en la regulació del model educatiu tant a escala nacional com 

internacional. La incorporació cada vegada més generalitzada de la Tecnologia de la 

Informació i la Comunicació (TIC) facilita el disseny de programes de suport per als 

alumnes amb baix rendiment i de programes per a expandir els coneixements transmesos 

a l’aula. S’incorpora un tractament sistemàtic de l’atenció a la diversitat mitjançant la 

integració de programes de reforç en cada una de les unitats didàctiques dels diferents 

nivells educatius. 

Aquestes propostes i la varietat d’enfocaments, metodologies i formats permeten atendre 

els diferents ritmes d’aprenentatge i la diversitat d’interessos dels estudiants. Els nous 

models ofereixen propostes que permeten incloure tot l’alumnat en el sistema educatiu. 

Per a adoptar les mesures d’intervenció educativa que requereix la programació i l’acció 

docent, s’han dissenyat adaptacions curriculars per a garantir l’accessibilitat de l’alumnat 

amb necessitats específiques de suport educatiu. 

Una altra de les dimensions fonamentals del procés educatiu és el nou concepte 

d’avaluació, que es concep no com un fi en si mateix, sinó en el seu sentit formatiu i 

regulador del procés d’aprenentatge, i integrador de les diferents àrees i competències. 

La societat actual proposa un model obert, global i participatiu, que demana nous perfils 

de ciutadans i professionals més complexos i especialitzats. Els seus integrants precisen 

formes alternatives d’organització i de relació, en què prevalen la col·laboració, el treball 

en equip i el desenvolupament de capacitats de caire molt divers per a enfrontar-se als 

profunds canvis i exigències del món del segle XXI. 

El paper de l’educació és clau en el desenvolupament el perfeccionament del nou model, 

i l’escola i els projectes educatius han de donar resposta a aquesta realitat i als nous 

requeriments educatius i formatius que posa el focus en els principals agents de 

l’educació: alumnes, professors i famílies. 

L’aprenentatge a l’escola ha d’anar dirigit a formar persones autònomes, crítiques i amb 

pensament propi. Per a assolir aquest objectiu, s’incorporen noves propostes 

metodològiques que se centren en l’activitat de l’alumne, en les seues produccions orals 
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i escrites, propostes en forma de tasques o de projectes didàctics, per exemple, que 

impliquen la resolució de problemes, el disseny d’estratègies i el treball col·laboratiu dels 

alumnes i de les alumnes. 

Els nous models s’allunyen de la classe magistral, centrada en l’estudi dels continguts 

gramaticals, i de teoria i història literàries: l’aprenentatge real de la llengua i la literatura 

s’evidencia en el desenvolupament progressiu de la capacitat comunicativa dels 

estudiants, des dels models més senzills i espontanis fins als gèneres que exigeixen un 

grau més alt de formalització, i en el gaudi de la lectura i l’interès pel fenomen literari. 

En el procés d’aprenentatge, és imprescindible el desenvolupament d’habilitats 

cognitives per a «saber», vinculades a les diferents àrees del coneixement però, també, 

ho és adquirir des dels primers nivells educatius competències transversals com la 

capacitat de comunicar, d’aprendre de manera autònoma, de pensar críticament, de 

gestionar la diversitat, de saber viure en societat, d’apreciar les manifestacions culturals, 

i la creativitat i la iniciativa individuals. 

Les competències mencionades, relacionades amb el «saber fer» i el «saber ser», 

exigeixen un canvi metodològic, de manera que l’alumne es convertisca en element actiu 

del procés d’aprenentatge. Els adolescents actuals difereixen radicalment dels de 

generacions anteriors per l’impacte de la globalització i les noves tecnologies, que fan 

diferent la seua manera d’aprendre, de comunicar-se de concentrar la seua atenció o 

d’abordar una tasca. Només el disseny d’un nou model educatiu que puga preveure 

aquesta nova realitat pot garantir la motivació de l’alumnat, envers el que ha d’aprendre, 

i que aquest aprenentatge siga significatiu per als estudiants perquè està vinculat a les 

seues vivències i necessitats. 

Els nous materials centren l’objectiu pedagògic en l’activitat discursiva del l’alumnat, 

que s’enfronta a diferents tipus de tasques lingüístiques i literàries vinculades amb la seua 

evolució personal, i amb les seues necessitats comunicatives socials i acadèmiques. Els 

textos seleccionats i les activitats dissenyades se centren en els interessos dels alumnes i 

atenen els nous gèneres discursius que estan acostumats a manejar. 

Un altre canvi que cal tenir en compte dins d’aquest procés és la modificació del rol de 

l’alumne, que passa de passiu a actiu; no es limita a reproduir i escoltar, sinó que intervé 

en els processos. D’aquesta manera, el professor passa de ser un expositor de 

coneixements a ser un guia per a l’adquisició d’aquests coneixements (Ruiz, Mas i 

Tejada, 2008; Guzmán i Marín, 2011; Brescó, 2016). 

Les TIC han transformat profundament la societat en què viu l’alumnat, les famílies i els 

docents. L’escola i els projectes educatius les han incorporades progressivament a les 

aules i als materials, però els reptes de la transformació del model educatiu, les demandes 

de l’aprenentatge en competències no exclusivament cognitives i el fet d’«aprendre fent» 

reclamen una verdadera integració de les noves tecnologies en el procés d’ensenyament- 

aprenentatge. 
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El professorat i l’alumnat actual, en funció de la realitat de les seues aules, generalment, 

tenen l’opció de triar entre dues maneres d’accedir als continguts: llibre de text en paper 

amb l’accés a un conjunt de continguts digitals accessibles des del llibre digital i llibre de 

text digital, que integra tots els continguts en format exclusivament digital. 

Per tant, som conscients que, des de fa uns anys, el sistema educatiu es veu obligat a 

incorporar la tecnologia en el dia a dia de l’aula. La societat necessita, cada cop més, ser 

digitalment competent, i l’escola ha d’estar preparada per afrontar els nous reptes 

Ens trobem en un moment idoni pel que fa a l’ús de diferents mitjans dins del sistema 

educatiu; a més a més, de les possibilitats tradicionals i analògiques, com la pissarra i el 

llibre de text, els diferents mitjans tecnològics ens aporten un gran ventall de possibilitats, 

i donen resposta a qualsevol tipus de requeriment, ja siga més formal o informal, dins i 

fora de l’aula, en contextos alternatius de formació i treball aliens a les institucions 

educatives, i, per descomptat, oferint diferents canals de comunicació i informació. 

En parlar de mitjans educatius, ens trobem amb una gran diversitat de termes per referir- 

nos-hi. La Unitat Tècnica d’Amortització Europea (UTAE), de la Universitat Jaume I, 

defineix el recurs didàctic com «todo aquel material (proyecto, libro, texto, vídeo...) o 

conceptual (ejemplo, simulación...) que se utiliza como apoyatura en la enseñanza, 

normalment presencial, con la finalidad de facilitar o estimular el aprendizaje» (UTAE). 

Partint d’aquesta definició, considerem el recurs educatiu com «qualsevol mitjà que 

s’utilitza per a l’ensenyament-aprenentage» (Brescó, 2016). Amb la integració de les TIC, 

s’hi afegeix el terme digital i es passa a parlar de recursos educatius digitals (Zapata, 

2012; García Valcárcer i González, 2011). 

D’altra banda, cal fer esment de l’ús dels recursos educatius oberts (REO) que s’han 

desenvolupat amb la incorporació i desenvolupament del sofware de codi obert. 

Destacaquem els MOOC (massive open online courses), com una alternativa de formació 

de les universitats. Brescó (2016) aprofundeix en el concepte, les característiques, els 

tipus. Tot i que no forma part del nostre objecte d’estudi, només l’esmentarem per tal de 

subratllar i posar de manifest la repercussió que s’està cristal·litzant a nivell mundial. 

Brescó (2016) proposa una classificació de les diferents definicions: 
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Taula 3.3. Classificació de les definicions «multimèdia» en diferents categories (Brescó, 2016). 

 

L’autor analitza i compara les diferents definicions consultades i n’extrau les següents 

conclusions: 

 

la gran majoria de definicions consultades defineixen els sistemes i els recursos multimèdia, 

així com el mateix terme, partint de les característiques tècniques i dels mitjans de reproducció 

i emmagatzematge d’informació, amb el rerefons de proporcionar un control i interactivitats 

als usuaris. D’altres s’allunyen de la perspectiva tècnica i es refereixen als multimèdia partint 

de les característiques dels usuaris i de la finalitat que es vol aconseguir en ells. 

 

Amb tot plegat, considerem que les tecnologies ajuden a reforçar la motivació dels 

alumnes, a encoratjar-los, però, sempre que es desenvolupen bones pràctiques educatives; 

és a dir, les TIC, no són un fi, sinó el mitjà que ha d’ajudar professors i alumnes a integrar 

nous coneixements en el procés d’aprenentatge. Cal insistir en el fet que, la tecnologia 

per si sola no representa una innovació i, malauradament, sovint es repeteixen els patrons 

tradicionals. Per això, és molt important que el docent reba una formació didàctica que 

aprenga a usar la tecnologia des del punt de vista metodològic, i que s’evite que quede 

només en l’ús tècnic. 

Aquest apartat l’hem conformat analitzant els recursos multimèdia des de dos 

perspectives, d’una banda, la revisió d’estudis sobre els usats en els llibres de text o 

entorns digitals lligats a editorials, i d’altra, el que usen els professors. 

 

3.2.1 Els recursos multimèdia en llibres de text o entorns lligats a editorials 

 
Una vegada establertes les claus, els eixos didàctics, els projectes educatius, les 

necessitats dels alumnes i professors del segle XXI, les metodologies actives (projectes i 



31  

tasques, treball col·laboratiu), l’enfocament competencial (motivació i aprenentatge 

significatiu), ens centrem en la integració de les TIC (personalització i aprenentatge 

multisuport), en concret, descrivim els recursos multimèdia que es fan servir en els llibres 

de text. 

Per a presentar-los, els classifiquem en quatre categories (taula 3.4). Les dues  primeres, 

«Imatge fixa» i «Imatge en moviment», s’extrauen de Brescó (2008), la tercera, «Àudio», 

de Melero (2008), en què analitza l’ús educatiu dels recursos sonors inclosos en la 

formació a través de la xarxa i la quarta «Altres elements» es crea per donar cabuda a una 

sèrie d’elements que no queden inclosos en les anteriors. 
 

Taula 3.4. Recull d’elements multimèdia (Brescó, 2008; Melero, 2008). 

 

Quant a les tres primeres categories «Imatge fixa», «Imatge en moviment» i «Àudio», 

Brescó (2016) considera que no hi ha elements que comporten confusió. En la categoria 

«Altres elements multimèdia», situa el 3D, la realitat virtual i la realitat augmentada, ja 

que pot implicar confusió perquè se les pot considerar com a elements de categories 

«Imatge fixa» i «Imatge en moviment». 

Seguirem, per tant, la classificació del darrer estudi de Brescó (2016) per tal de classificar 

i analitzar els recursos multimèdia: 
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Taula 3.5. Recursos multimèdia (Brescó, 2016). 

 

 

a) Àudio 

 

Per definir aquesta categoria, prenem com a base el treball i les definicions de Melero 

(2008) qui considera les següents tipologies relacionades amb l’anàlisi del so: 

1. Música: conjunt de sons que combinats formen una melodia, un ritme i una 

harmonia, ja siguen sencers o parts d’una peça més gran, acompanyen o no 

enregistraments i animacions. Marca una duració mínima de deu segons per 

diferenciar-ho dels efectes. 

2. Efectes sonors provocats per l’usuari: qualsevol tipus de so, soroll o música d’una 

durada inferior a 10 que sorgeix de la interacció entre l’usuari/a i algun dels 

elements integrats a la interfície (icones, finestres, botons i altres), és a dir, 

l’usuari/a provoca el so intencionadament i té l’opció de no fer-ho. No s’inclouen 

les paraules o frases (Melero, 2008:67). 

3. Efectes sonors no provocats per l’usuari: Melero (2008: 67) els defineix com 

qualsevol tipus de so, soroll o música d’una durada inferior a 10’ que sorgeix 

automàticament i està provocat pel programari o l’aplicació utilitzada, és a dir, 

l’usuari/a provoca el so sense que aquesta siga la seua intenció i no ho pot evitar. 

No s’inclouen les paraules o frases (en els cas dels cursos d’idiomes, per exemple). 

Cal remarcar que, l’usuari pot desactivar l’efecte sonor i evitar que es produïsca, 

però aquest sempre s’originarà automàticament quan estiga actiu. 

4. Veu en off de text escrit: veu en off que s’escolta i que segueix un text que l’usuari 

pot llegir, ja siga un enregistrament de veu humana o d’un software de lectura de 

text. 

5. Veu en off: Veu en off que s’escolta i no reprodueix literalment cap text que puga 

llegir l’usuari, ja siga un enregistrament de veu humana o artificial. No 

considerem ordres orals de tipus «correcte» o «tornar-ho a intentar», entre 

d’altres. 

 

b) Imatge fixa 

 
Són les imatges amb absència de moviment. Brescó (2014) diferencia la imatge 

fotogràfica, la imatge representada, que inclou tant la imatge dibuixada com el dibuix i la 

il·lustració. 

1. Fotografia (F): Imatges caracteritzades per una representació de la realitat o 

aproximada, creades mitjançant algun tipus d’instrument de captació o gravació 

digital o analògic. Es preveuen els possibles retocs d’edició sempre que    siguen 
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difícilment detectables per un públic amateur. En canvi, no hi tenen cabuda la 

inclusió d’elements externs, com poden ser els textos o gràfics, entre d’altres. 

2. Imatge representada (IR): Imatges bidimensionals, diferents de la IF, realitzades 

a través de mitjans físics, com un llapis, un pinzell..., o també mitjançant 

instruments electrònics i softwares, com un llapis òptic, una tauleta gràfica, o 

programes de «dibuix» i «disseny gràfic», entre d’altres. 

3. Composició gràfica (CG): Totes aquelles imatges creades conjuntament o per 

separat a partir d’una o mes fotografies (CG fotogràfica). 

4. CG pictòrica, una o més representacions. 

5. CG mixta: un o més elements, com pot ser el text o les icones, ja siga sols o 

complementant els anteriors En aquesta última tipologia, es preveu l’ús del 

disseny i de l’edició gràfica. 

6. Representació gràfica d’informació (RGI): Imatges bàsiques de representació de 

dades d’informació. S’hi inclouen gràfics, esquemes o infografies. El text i les 

dades tenen el protagonisme. Poden incloure els elements anteriors sempre que 

aquests serveixen d’acompanyament per mostrar un procés. 

7. Icones (I): Tenint en compte els símbols, o representacions gràfiques o 

geomètriques, entre d’altres, de caràcter estàndard o bé personalitzades, 

utilitzades repetidament per puntualitzar la informació, fer llistes, etc. 

 

c) Imatge en moviment 

 
Seguint Brescó (2008, 2014) definirem les tipologies: 

 

1. Animació senzilla (AS): Imatges fixes que contenen animacions senzilles, sense 

efectes ni grans complexitats tècniques. 

2. Animació complexa (AC): Animació vectorial associada a una línia de temps, 

creada amb software específics. Poden incloure elements d’interacció amb 

l’usuari. 

3. Dibuixos animats (DA): Breus històries, amb un determinat argument, 

aproximadament no superior als trenta minuts de duració. D’entrada, ens referim 

a l’enregistrament clàssic d’una seqüència d’imatges fixes representades, però que 

també poden incloure qualsevol tipus d’element, a més d’altres tècniques i 

creacions mitjançant hardware i software tècnic. Aquest dibuixos poden entendres 

de manera individual o com a part d’una sèrie o saga. 

4. Audiovisual (A): Enregistraments amateurs i professionals, que s’utilitzen per 

mostrar i divulgar fets reals o de ficció. S’entenen, dins d’aquesta tipologia,   els 
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diferents tipus de vídeo que no s’inclourien dins de les pel·lícules ni dels diferents 

formats televisius. També poden contenir animacions. 

5. Pel·lícula (P): Es consideren les diferents produccions i gèneres cinematogràfics 

i, en el cas de l’animació, superiors als trenta minuts, per diferenciar-los dels 

dibuixos animats. 

6. Televisió (TV): Es fa referència a qualsevol gènere, format i programa televisiu, 

no a l’aparell tecnològic. 

 

d) Altres elements multimèdia 

 
Brescó (2014) inclou diferents tipologies que no s’han pogut incorporar en les categories 

anteriors: 

1. Enllaç extern (EE): Element en un document d’hipertex o d’hipermèdia que 

permet connectar amb altres tipus de materials externs al mateix document o espai. 

2. Capes (C): Informacions emergents que es mostren en passar el punter del ratolí 

sobre un  element;  per exemple,  les  que ens  proporcionen  els  «tooltip» i   els 

«mouseover». 

3. Finestres emergents (POP-UP): Elements o finestres emergents que es 

visualitzen automàticament i que poden formar part d’una seqüència. Alguns cops 

el mateix usuari és l’encarregat d’obrir-les i normalment és qui les ha de tancar 

per poder continuar. 

4. Programes /Applets: Petits programes, aplicacions i components d’aquests que 

s’executen en el context d’un altre programa. 

5. Realitat virtual (RA): Sobreposició i combinació de diferents elements virtuals en 

el món real. No substitueix la realitat física, sinó que la complementa amb 

informacions i entorns ficticis, interactius i manipulables. 

6. Realitat augmentada (RA): Sobreposició i combinació de diferents elements 

virtuals en el món real. No substitueix la realitat física, sinó que la complementa 

amb informacions i entorns ficticis, interactius i manipulables. 

7. 3D (3D): Imatge que permet recollir informació visual tridimensional i crear 

sensació de profunditat. També ens referim a les simulacions tridimensionals fetes 

per ordinador per ser mostrades en pantalles bidimensionals. Depenent de la 

tecnologia utilitzada per a realitzar el 3D, es necessiten lents especials per 

descodificar i veure les imatges correctament. 

Les taules 3.6 i 3.7 relacionen categories, tipologies i autors a partir de la revisió 

teòrica que realitza Brescó (2016). En l’apartat, d’«Altres elements multimèdia», 

només hem inclòs en el nostre anàlisi els quatre primers elements, atès que, en els 
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llibres de text digitals analitzats no hem pogut constatar la presència ni de 3D (3D), 

ni de Realitat augmentada (RA), ni de Realitat virtual (RV). 

 

 

 
Taula 3.6. Relació entre categories, autors i elements, a partir de Brescó (2016). 
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Taula 3.7. Relació entre categories, autors i elements, a partir de Brescó (2016). 

 

 

3.2.2 Els recursos multimèdia de creació lliure que fan els professors 

 
La nova tecnologia digital que qualsevol usuari pot trobar a Internet ofereix certes 

possibilitats pedagògiques i eines digitals que es poden utilitzar tant per a la literatura 

tradicional com per a la literatura digital. Tot seguit, n’extraiem algunes aplicades a la 

classe de literatura; pràctiques didàctiques, plataformes o portals de comunicació que amb 

l´ús de la tecnologia fomenten la participació i interacció de l’alumnat: 
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Taula 3.8. Recursos multimèdia de creació lliure. Elaboració pròpia. 

 

 

a) Debats en línia: El joc d’Ivanhoe 

 
Koskimaa (2007) presenta un exemple d’aquestes possibilitats pedagògiques. D’una 

banda, els debats en línia basats en el rol com a mètode per a ensenyar història literària. 

Aquest tipus d’enfocament, anomenat el joc d’Ivanhoe (The Ivanhoe Game), és descrit 

amb detall per Jerome McGann (2001). En aquesta versió, a cada estudiant se li assigna 

un cert personatge del període històric estudiat (per exemple, un autor) i, després, el 

mateix estudiant busca informació sobre el personatge i el període històric en general; 

una altra, amb un gran potencial pedagògic però, fins ara, infrautilitzat, és l’aplicació de 

diversos mètodes de visualització d’estructures literàries a la pantalla de l’ordinador. La 

combinació de presentació auditiva i visual en un entorn interactiu es podria revelar com 

una manera eficaç de demostrar matisos prosòdics. També, hauríem de tenir present que 

hi ha un nou camp de discussió literària en el món en línia. Hi ha unes quantes àrees de 

discussió dedicades a qüestions literàries, sovint centrades en autors o textos particulars. 

Hi ha revistes literàries en format web. Finalment, i no per això menys important, hem de 

tenir present la florida de web logs o blocs literaris. 

 

b) Audiovisuals 

 
Hernández (2015) destaca algunes pràctiques didàctiques amb l’ús de la tecnologia que 

fomenten aquesta participació i interacció de l’alumnat amb la literatura. Aquestes tenen 

dues línies en comú que són els eixos que vertebren el seu ús: la defensa oral i/o escrita, 

així com un ús reflexiu del que han fet tant a nivell instrumental com a nivell de 
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coneixement. Eines on el component oral és l’eix vertebrador sobre el suport físic de 

certes eines TIC. 

 

Com assenyala Martín (2014) i Hernández (2015), l´ús de l’audiovisual ofereix la 

polimorfologia representativa que puguem imaginar, com a recurs didàctic pot ser, a 

l’aula de literatura, una de les més fortes apostes guanyadores. Actualment, la 

representació a l’aula no sols evoca la participació i construcció del pensament compartit, 

sinó que facilita la integració grupal, la transversalitat competencial i el desenvolupament 

de llenguatges, i tot al voltant d’una temàtica concreta: la literatura. 

 

A tall d’exemple, Hernández (2015) presenta videopresentacions amb l’eina Present.me: 

http://goo.gl/whu6oU; Draw my life literaris, de Javier Alegre, de l’escola Cardenar 

Xavierre de Saragossa: http://youtu.be/CKWVmwGgt-0; Projecte col·laboratiu Poesía 

eres tú: https://goo.gl/FZW7QY; Guíes turístiques: http://goo.gl/Rv7OE9;  Stop- 

motions de l’escola de Magisteri de la Universitat Rey Juan Carlos: 

http://goo.gl/ubdBUF; Adaptacions poètiques, projecte col·laboratiu Lo tuyo es pura 

leyenda: http://danielgarci6.wix.com/lotuyoespuraleyenda; Literatura i entorn natural, 

projecte Sismes al Sinc, del professor Juan Francisco Álvarez (Alcoi): 

https://sites.google.com/site/sismesalsinc/; Projecte Quijote sincopado, dels professors 

Toni Solano i Daniel García: http://goo.gl/jN28Pt. 

 

Taula 3.9. Propostes audiovisuals a partir de l’aprenentatge basat en projectes (Hernàndez, 2015). 

 

Vidal i Climent (2016) mostra una selecció de projectes realitzats per l’alumnat amb 

diferents suports tècnics que han estat adequats per treballar alguns aspectes del 

currículum de Valencià: Llengua i Literatura en secundària: videolits; revistes i periòdics 

digitals en Blogger, Wordpress i Wix; carrers literaris i lingüístics amb Google maps; 

pràctiques dramatitzades al voltant de qüestions lingüístiques (videoling); programes de 

ràdio per difondre activitats culturals, música en català i per treballar la llengua i la 

literatura. Per treballar la literatura, sobretot, s’hi usen històries amb imatges com el 

Booktràiler i el Videolit. 

http://goo.gl/whu6oU%3B
http://youtu.be/CKWVmwGgt-0%3B
http://goo.gl/Rv7OE9%3B
http://goo.gl/ubdBUF%3B
http://danielgarci6.wix.com/lotuyoespuraleyenda%3B
http://goo.gl/jN28Pt


39  

 
 

Taula 3.10. Propostes audiovisuals (Vidal i Climent, 2016). 

 

El tràiler de llibres i el videolit són unes peces audiovisual que s’utilitza per promocionar 

un llibre fent servir tècniques audiovisuals, cinematogràfiques i publicitàries. Té com a 

missió captar l’atenció del possible lector. 

És una càpsula audiovisual que s’articula a partir d’un text literari, que s’inclou en les 

estratègies d’aprenentatge actiu a través d’un projecte de creació. Afirmen Vidal i 

Climent (2016) que: 

 

l’ús del vídeo com a recurs educatiu per explicar històries amb imatges s’ha denominat relat 

digital o videolit i suposa estratègies d’aprenentatge actiu a través d’un procés de creació. 

Malgrat el treball que suposa l’adaptació en imatges d’una història (lectura reflexiva, 

escriptura d’un guió, planificació de les imatges i muntatge de la música i del so), la motivació 

de l’alumnat és important i el resultat sol ser reeixit. A més, es potencia la creativitat i els 

alumnes incorporen diferents estratègies per adaptar textos literaris. 

 

Aleix Cort i Misericòrdia Pedrola, professors del màster de Literatura en l’era digital i 

creadors del projecte Videolit, el defineixen com «una proposta de creació dinàmica i 

actual que utilitza la videocreació per a abordar un artista o un tema important des del 

punt de vista artístic o de pensament contemporani amb una càpsula audiovisual de 3-5 

minuts de durada, i en la qual la paraula té un pes fonamental». El XXI Encontre 

d'Escriptors dels Premis Octubre va dedicar diverses taules a parlar de literatura digital. 

Una de les participants va ser Sandra Hurtado, professora de secundària i estudiant de la 

UOC, que va presentar un interessant i acurat estudi sobre la pedagogia de la 

videoliteratura a partir d’un estudi anterior sobre el seu valor artístic. Hurtado insisteix 

encertadament en la paraula com a conductora de tot el procés creatiu. 

En Porcar Museros (2016), Sandra Hurtado en «Estudi sobre la pedagogia de la 

videoliteratura» destaca que «al videolit té cabuda qualsevol tipus de material artístic, ja 

sigui cinematogràfic, fotogràfic, musical, textual...». La combinació de tots ells o només 

d'alguns dota d'una gran riquesa i varietat el videolit, de la qual no totes les obres 

artístiques poden fer ostentació. 

 

El videolit apareix vinculat a la literatura, en particular, perquè es nodreix d'ella, però beu 

també d’altres fonts, de manera que s'aconsegueix com a producte final una autèntica obra 

d’art. El punt de partida és l’anàlisi d’un autor, una obra literària, un text d’interès 

artístic...Així, es tracta de dur a terme una interpretació del text, una comprensió dels 

sentiments que l'autor vessa en la seva obra, entendre la visió de l’autor, per després poder 
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plasmar-la en el videolit, des d'una òptica pròpia, una visió personal i íntima del text analitzat. 

La subjectivitat en la creació va acompanyada, sens dubte, per la llibertat a l'hora de mostrar 

una percepció particular (Porcar Museros, 2016). 

 

Lladonosa (2015) afirma que la integració del cinema a l’aula és un tema recurrent en les 

diferents propostes didàctiques d’innovació però el projecte de Lladonosa (2015) va més 

enllà i relaciona la literatura i els curtmetratges: 

 

Actualment, ens trobem immersos dins d’una realitat que canvia a una velocitat vertiginosa: 

el present és un instant minúscul que oscil·la vacil·lant entre el passat i el futur. És per aquest 

motiu que considerem els curtmetratges com una eina més adaptada a la realitat actual. La 

finalitat és que l’alumnat entengui el cinema i la literatura com un art que van estretament 

relacionats. I a través d’aquestes dues manifestacions artístiques arribar a adquirir sensibilitat 

artística. 

 

En la proposta de Lladonosa (2015), l’alumnat coneixerà de la seva pròpia mà obres 

significatives de la literatura catalana, tot cercant informació sobre Terra baixa, Àngel 

Guimerà, o bé aprendrà sobre una altra literatura europea, com l’occitana i la seva llengua 

occità i aranès-occità. És important que valoren la influència de la literatura catalana a la 

literatura europea. Cal que l’alumnat aprecie el català en tots els seus àmbits i 

manifestacions. Conseqüentment, es treballaran curts en diferents varietats del català. 

 

El que s’intenta mostrar en aquest projecte no és una resposta plausible sinó una nova 

metodologia per treballar la literatura, i també la llengua, a l’aula. És una modificació de les 

condicions inicials amb una clara millora en els resultats. Se centren les expectatives en els 

interessos i les motivacions de l’alumnat per tal d’aconseguir un interès real per part d’aquests. 

Es mostra als alumnes l’ús pràctic de la literatura, cosa que desperta atractiu immediat en els 

estudiants. (Lladonosa, 2015) 

 

L’objectiu final de tot docent, en qualsevulla de les matèries, és transmetre als alumnes 

motivació. Cal que els responsables del procés educatiu de l’alumnat conceben aquesta 

frase com una premissa per entendre la seva tasca; només amb la contribució de tota la 

comunitat educativa i la cerca de noves tècniques d’ensenyament que fomenten el 

desenvolupament com a persona i l’adquisició real de coneixements estarem contribuint 

a crear futur amb capacitat de reacció i actitud crítica. Per saber-ne més i veure les 

activitats i exercicis: http://curtmetratges-i-accio.webnode.es/. 

 

c) Núvols terminològics 

 
Impliquen una excel·lent estratègia quan es volem desenvolupar exercicis de síntesi de 

contingut, avaluació de la connexió dels elements constitutius de l’obra literària, com 

també, la connexió amb les competències artístiques, digitals i lingüístiques. Altres 

possibilitats que ofereixen aquests núvols són la confecció de pluges d’idees temàtiques, 

presentacions i resums, cartells il·lustrats sobre una obra literària o llistats de mots  clau 

http://curtmetratges-i-accio.webnode.es/
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en la defensa oral i/o escrita posterior.  Segons  Hernandez  i  Ortega  (2015),  a  la  

xarxa trobem un ventall d’eines que ofereixen la possibilitat a l’hora de crear aquests 

núvols: 

 
• Tagxedo: www.tagxedo.com 

• Tagul: www.tagul.com 

• Wordle: www.wordle.net 

• Word it Out: www.worditout.com 

• Wordsalad: www.wordsaladapp.com (versió app per a mòbil o tablet) 
 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3.1. Exemple de núvol terminològic de Josafat, de Prudenci Bertrana . Extret d’ Hernández i Ortega (2015) 

http://www.tagxedo.com/
http://www.tagul.com/
http://www.wordle.net/
http://www.worditout.com/
http://www.wordsaladapp.com/


42  

d) Infografies 

 
Sosté Hernández (2015) que «una de les tendències emergents a l’hora de sintetitzar 

informació de manera visual, ordenada i guiant el lector a l’hora d’explicar el contingut 

d’una obra literària. Tanmateix, és molt recomanable per a la estructuració visual de les 

tipologies textuals com a exercici previ de redacció». Al nostre abast, n’hi ha una quantia 

de pàgines que ens faciliten l’elaboració d’infografies, tot i que recomanem les que ací 

proposem per la seua senzillesa i el seu acabat gràcies a un conjunt de plantilles que 

ofereixen múltiples possibilitats a l’hora de personalitzar-les. Des del punt de vista 

creatiu, és una de les millors formes per a presentar treballs d’una forma elaborada i 

reflexiva, ja que han d’analitzar i comprendre les dades que han cercat prèviament, 

provocant així una invitació al pensament crític: Piktochart:  www.piktochart.com, 

Canva: www.canva.com, Easelly: www.easel.ly. 

 

 

e) Línies del temps 

 
Per a Hernández (2015), «una de les eines més completes a l’hora de seqüenciar els 

continguts biogràfics d’un autor, un personatge o traçar la linealitat d’una obra literària. 

Amb aquesta estratègia didàctica, no sols podem fer que l’alumnat sintetitze continguts 

de forma estructurada, sinó que estem contribuint a una ordenació dels fets, idees i 

materials complementaris que constitueixen el nostre objecte d’estudi». Recomana les 

eines següents: Dipity: http://www.dipity.com, Timeline: 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/tim eline_2, Timeline JS: 

http://timeline.knightlab.com/. 

Ús de diferents programes per crear línies del temps que permeten organitzar 

cronològicament les dades del projecte treballat, Vidal i Climent (2016) destaquen un 

exemple amb la presentació del període literari de la Renaixença. Es poden incloure 

diversos materials multimèdia (vídeos, fotografies, àudios, textos i Google Maps). Es 

poden elaborar de forma col·laborativa i tenen opcions per compartir les línies del temps 

de forma pública o privada. Proporcionen un codi per a poder incrustar-les al nostre bloc 

o wiki. 
 

 
Taula 3.10b. Propostes audiovisuals (Vidal i Climent, 2016). 

 

 

f) Codis QR 

http://www.piktochart.com/
http://www.canva.com/
http://www.easel.ly/
http://www.dipity.com/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/tim
http://timeline.knightlab.com/
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Com afirma Hernández (2015), «La irrupció del Mobile learning per mitjà dels 

dispositius mòbils com els smartphones o tablets han obert una nova dimensió en el 

consum d’informació al palmell de la mà. El consum lector ha passat d’elements físics 

tradicionals als suports electrònics més contemporanis, fet que facilita el augment de la 

lectura en qualsevol dels seus àmbits». L’educació no pot donar-li l’esquena a aquest fet 

i ha adoptat una postura d’adopció i explotació didàctica d’aquest recurs, com han 

assenyalat Luna (2015), Román-Graván i Martín Gutiérrez (2013), entre d’altres. 

És necessari un dispositiu amb lector de codis QR i connexió a internet. Amb la càmera 

del dispositiu es llegeix el codi que ens remetrà a la informació –textual o hipermèdia– 

que tinga assignada. Amb sentit didàctic, Hernández (2015) remarca experiències dutes 

a terme a aules de secundària amb diferents objectius acadèmics: Rutes amb codi QR a 

l’escola d’Educació Especial Verge de la Cinta (Tortosa, Tarragona): 

http://goo.gl/sPOsnL, Biblioteka de códigos QR Kuentalibros: https://goo.gl/34R4As, 

Gestió bibliogràfica de la Universitat de València https://goo.gl/72JEdI, entre d’altres. 

 

g) Prezzi, Power-Point, Pechakucha, Haiku Deck, Ignite 

 
Una de les eines amb major possibilitats donada la seua la seua accessibilitat amb vídeos, 

imatges, presentacions estàtiques, etc: www.prezi.com. Presentacions multimèdia, més 

dinàmiques que impliquen cert moviment del continent i del contingut. 

 

Amb un treball important de gestió de la informació Pechakucha: és una tipologia de 

presentacions que té una durada de 6 minuts i 40 segons, emprant 20 diapositives que 

duren 20 segons cadascuna i que van passant automàticament. La idea de la limitació 

temporal contribueix a la concreció del discurs, havent de preparar minuciosament allò 

que es dirà amb el suport d’una diapositiva que sempre ha de intentar mostrar una 

metàfora visual: Pechakucha: http://www.pecha-kucha.org. Haiku Deck: és una aplicació 

que permet una recerca d’imatges impactants amb Llicències Creative Commons que es 

poden exportar a un format Power Point per assignar-les a transicions automàtiques de 

20 segons. Ignite: consta de 20 diapositives però que passen automàticament cada 15 

segons. 

 

h) Webquest o cacera del tresor 

 
Projecte sobre un contingut de llengua o literatura corresponent al currículum d’un curs 

de secundària o batxillerat, mitjançant Google Sites o Wikispaces. Per exemple, Vidal i 

Climent (2016) van desenvolupar una webquest amb el seu alumnat sobre els moviments 

d’avantguarda que va permetre la realització d’una sèrie d’activitats d’aprofundiment 

sobre les diferents avantguardes. El mètode de treball proposat per la webquest està 

estructurat de forma clara, visualment atractiva i facilita la cooperació entre l’alumnat. 

La plataforma  utilitzada,  Google Sites, consta d’una presentació, un plantejament   del 

http://goo.gl/sPOsnL
http://www.prezi.com/
http://www.pecha-kucha.org/


 

treball, un procés d’activitats relacionades amb els moviments d’avantguarda més 

destacats, una rúbrica d’avaluació i unes conclusions sobre el treball realitzat. 

 

i) Creació d’entrades a Viquipèdia 

 
Els alumnes han de redactar l’entrada de Viquipèdia corresponent a una obra literària. Al 

llarg de la seqüència didàctica, els alumnes han de llegir el text literari triat i analitzar a 

partir de les activitats proposades cada un dels aspectes destacats: l’autor, els personatges, 

l’argument, el temps, l’espai i la temàtica. Després, els alumnes hauran de redactar el text 

que configurarà l’entrada de Viquipèdia corresponent a aquesta obra. 

En un Wix, es creen una sèrie de tutorials i es mostren models d’altres entrades d’obres 

literàries realitzades en la Viquipèdia que han de servir de guia a l’alumnat. El propòsit 

és mostrar d’una manera ràpida i eficaç com es pot treballar en la Viquipèdia catalana. 

Per tal de simplificar les explicacions, les accions estan dividides en cinc tutorials de 

dificultat progressiva (Vidal i Climent, 2016). 

 

j) L'apunt o post dels blogs: més enllà dels dietaris 

 
Des d’abans de 2006, docents de llengua i literatura han usat els blogs (i les diferents 

possibilitats que oferia la Xarxa) per a compartir projectes de classe. A poc a poc, han 

anat formant comunitats virtual, més enllà dels llapis, les llibretes, dels murs de les classes 

(Lluch et al., 2017). Porcar Museros (2016) analitza i descriu el blog: 

 

De la fusió entre quefers digitals i analògics va néixer el blog, que actualment és un lloc web 

en què es redacten, es mostren i s'arxiven, amb certa periodicitat, missatges d’un o diversos 

autors, amb un ús o temàtica en particular, de manera que l’autor sempre conserva la llibertat 

de deixar publicat allò que consideri oportú. El blog o bloc és, a hores d'ara, el format 

electrònic d'expressió individual i col·lectiva més emprat a Internet, és a dir, a la Terra: 

s'estima que, d’estables, n'hi ha uns cinc milions, però la xifra creix fins als 70 milions si 

considerem la variable de la seva alta provisionalitat. 

 

El  blog,  en   totes   les   seves   manifestacions   contemporànies   (fotologs, 

videoblogs, nanoblogs, etc.) ha convertit el subjecte en «espectacle del si mateix» (Cote, 

2015: 119), un constructe susceptible de ficcionalització que aspira a ocupar un espai 

propi en el qual bolcar la subjectivitat. Curiosament, com bé  assenyala  Escandell 

(2013: 128), d'aquest desig d'individualització emana una «sensació d’identitat 

constitutiva d'una cultura pròpia»  oberta  i  interconnectada  oposada  a  les  lògiques  

de  l’escassetat  i  domini capitalista. 

Entre els blogs de caire literari, Porcar (2016) en destaca quatre: Exemple 1: LlunÀtic és 

un apunt blogaire i crítica literària administrat per David Madueño, jove poeta 

sabadellenc i professor de secundària. Des del 2004 penja ressenyes dels llibres que 

llegeix; Exemple 2: abcd xavierfarre: apunt blogaire i traducció. Xavier Farré és poeta i 
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traductor. Tradueix del polonès i de l’eslovè. Gairebé tots els dies penja les seves versions 

de poetes forans; Exemple 3: Plagueta de bord, l’apunt blogaire de l’escriptor. Per a 

l’escriptor amb obra ja publicada, el blog és un exercici de memòria, al més pur estil 

dietarista; Exemple 4: La paraula nostra: el blog magazine o col·lectiu és una mostra de 

blog valencià de col·laboració entre cinc persones lligades al món de l’ensenyament, la 

literatura i la música. Porcar (2016) assenyala el seu caràcter multidisciplinari que ofereix 

un espai comú a un ventall d'escriptures ampli, divers i atractiu a partir de les sensibilitats 

artístiques més personals: música, pintura, disseny gràfic, fotografia i, sens dubte, 

literatura. El V Encontre Carles Salvador va dedicar una taula a parlar sobre la blogosfera. 

La poeta Begonya Mezquita hi dedicava un apunt titulat «Ser accessible vol dir ser 

generós». 

Porcar (2016) introdueix el concepte d’hiperblog com l’hipertext col·lectiu i ordenat de 

blogs. La finalitat n´és consolidar-se com a eina de comunicació entre els diferents autors 

de blogs que, d’alguna manera, dediquen gran part dels seus escrits a la literatura o, en 

tot cas, al món dels llibres, sigui des de l’escriptura o des de la lectura. 

Per la seua banda, Koskimaa (2007) també destaca l’ús dels blogs i dels fòrums com dos 

de les possibilitats pedagògiques d’enorme potencial pedagògic. Ofereixen una 

oportunitat per al diàleg literari en el peculiar escenari temporal de l’escriptura de blogs, 

en què la publicació és instantània (després de prémer publica, el text es publica 

immediatament i es posa a disposició dels lectors en línia) i és possible una comunicació 

i un debat gairebé a temps real. Així, doncs, el bloc literari és un cas de comunicació 

asíncrona que de tant en tant s’acosta a la comunicació a temps real. En els blogs literaris 

el discurs sovint és assagístic o «poètic», en contrast clar amb el discurs web orientat a la 

informació. Tant els blogs literaris com els fòrums de discussió tenen un enorme potencial 

per a la pedagogia de la literatura, ja que permeten als estudiants establir comunicació 

amb els autors dels textos que estudien i amb especialistes o entusiastes de certs temes 

literaris i també rebre una mena d’avaluació informal d’experts de les seves idees 

vacil·lants sobre qüestions específiques. 

Altrament, cal destacar també, Blocs de Lletres. És l’hiperblog català de literatura que 

sindica escrits de diferents blogs relacionats amb el món de les lletres, preferentment les 

catalanes, gràcies a un sistema automàtic de lectura RSS que periòdicament actualitza les 

fonts textuals (feeds) existents en cada blog. Si algun blogaire vol aparèixer en aquest 

web de sindicació, només cal que ho comuniqui a l’editor de l’hiperblog. L’objectiu és 

compartir i facilitar un accés global a les ressenyes, judicis, comentaris, etc, que la 

blogosfera literària genera. 

En les Actes del setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 

Salamanca 2012, Esteve (2012: 181-191) se centren en eines digitals aplicades a la classe 

de literatura. El blog digital apareix com la doble cara del mirall a partir d’una experiència 

desenvolupada en l’assignatura de Literatura catalana actual a la Universitat d’Alacant. 

Des  de  la  perspectiva  que  l’alumne  ha  d’esdevenir  el  protagonista  del  seu  procés 
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d’aprenentatge, s’aprofita del boom dels blogs literaris per desenvolupar una nova 

metodologia en què es posen en joc les directrius que dicta l’Espai Europeu d’Educació 

Superior. La finalitat del blog és, doncs, segons Esteve (2012), la de «proporcionar un 

suport on trobar informació bàsica i complementària de naturalesa multimodal, a fi que 

l’alumnat s’engresqui amb la diversitat de propostes culturals que s’hi veuen reflectides, 

però alhora la de convertir l’estudiant en protagonista a partir dels seus comentaris, 

reflexions i participacions en els fòrums». 

Cal destacar, també, altres plataformes i portals de comunicació literària com: Relats en 

català, lletrA, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Què llegeixes i Traces. 

 

 
Taula 3.11. Blogs, plataformes i portals de caire literari (Porcar 2016). 

 

D’altra banda, l’obra d’Escandell (2014) es mostra exemplar en el tractament de la 

producció literària en blog. Aquest autor recorre a múltiples fonts i perspectives (dades 

estadístiques proporcionats per la indústria editorial, la crítica sociològica, l'antropologia 

cultural o la filosofia) per assolir una visió íntegra i integradora del fenomen. 

En primera instància, la característica més notòria del weblog o blog és la presència 

ineludible del «jo» en el disseny de la pàgina personal, els continguts allotjats (ja siguen 

d’elaboració pròpia, en col·laboració o enllaçats) o l’etiquetatge i organització d’aquets. 

De tota manera, tal com apunta Escandell (2014): 

 

aquest primer estat del blog ha estat superat, almenys en nombre d’usuaris, per les plataformes 

de microblogging i nanoblogging característiques de l’anomenada Web 2.0. De fet, la relació 

entre aquestes dues noves vessants i les xarxes socials resulta més que patent en suprimir en 

bona mesura el component organitzat o «tematitzat» del bloc enfront de les possibilitats 

d'expressió immediata del jo extimista en terminologia de l’antropòloga Paula Sibilia. 

 

Com recull Escandell: «La xarxa social és, per tant, molt menys concreta i no s’orienta 

temàticament de manera tan clara com succeeix amb l’espai bitacòric, excepte en els 

casos en què es fa servir professionalment o amb una intenció pròxima per a la creació de 

marques jo» (Cote, 2015). 

Escandell (2014) aborda l’estudi del blog com a espai de creació literària simbiòtic entre 

forma i format, en oposició a narratives originàries d’altres formats o «convertibles» a 

altres espais sense canvis vinculats a «mediamorfosis». De manera especial, Escriptures 

per al segle XXI se centra en la caracterització del gènere blogonovel·la dins la   creació 
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blogofictiva, textualitats de summa importància per a la comprensió de manifestacions en 

línia que encaren qüestions relatives a la identitat i la utilització de bitàcoles digitals com 

a nous diaris personals oberts i públics amb fins ficcionals. 

La «blogoficcionalidad» i la «blogonovela» naixen de l'exploració de les possibilitats 

literàries del bloc. No obstant això, tot i compartir diversos trets fonamentals, els termes 

remeten a produccions diferents. D’una banda, les blogoficciones no tenen «una 

estructura narrativa definida, sinó que tenen un caràcter atomista complet en el qual un 

personatge realitza una exposició sense desenvolupament de personatges o una història» 

(233); en canvi, la blogonovel·la se situa «a mig camí entre el diari personal, la novel·la 

epistolar, i el fulletó» (25) en la qual el lector assisteix al procés de creació com a 

testimoni i còmplice de la ficció. Com afirma l'autor, «la blogonovel·la només és tal 

mentre s'està executant» (184). A més, en proposar-se com un simulacre total en el qual 

l'avatar assumeix l'absolut control sobre la bitàcola, «el seu temps narratiu està 

condicionat al present real [...] i el seu temps és el de la realitat en la qual s'executa» (210) 

per mantenir el hoax o «engany» sobre la comunitat de seguidors. 

Segons Escandell (2014), el canvi metodològic no seria inherent al nou mitjà, sinó que 

caldria provocar-lo i, com a exemple d’això, s‘addueix l’ús dels blocs o les wikis. «Si 

només fem servir aquests recursos com a simples consignes d’activitats per part del 

docent per publicar-hi els continguts de la nostra matèria, és com si estiguéssim fent servir 

un llibre de text de paper, però en un altre format». Per contra, el bloc desencadena el 

canvi quan els alumnes aprenen com funciona, hi escriuen, interaccionen a través dels 

comentaris, publiquen treballs en grup, etc. 

Fontich Vicens (2010), de manera semblant, afirma que la wiki que respon veritablement 

a una metodologia interactiva i constructivista és aquella en què els alumnes creen 

escriptura col·laborativa i es comuniquen entre ells a través dels fòrums interns, la qual 

cosa possibilita la incidència en el procés d‘escriptura per part del professor i la correcció 

mútua, a més de la publicació de coneixements científics, etc. Indica que: 

 

aquests instruments generarien de manera automàtica un nou mecanisme d‘escriptura i 

facilitarien la cogestió del text, però el docent hauria de saber explotar-ho a l‘aula. El 

professor, doncs, no només hauria de creure en la riquesa de la interacció oral i escrita del seu 

alumnat com a estratègia bàsica d‘aprenentatge, sinó que hauria de veure les TIC com a 

catalitzadors d‘aquests processos. 

 

Així mateix, Balagué i Zayas (2007) parlen de la naturalesa potencialment interactiva de 

la web 2.0, un instrument per pensar, escriure, compartir i participar, i en què són els 

propis usuaris els que creen i organitzen els continguts, amb una estructura de la 

informació més horitzontal i democràtica. Les tecnologies com ara blocs, wikis, etiquetes, 

sindicació, etc., a més de fomentar la comunicació, potenciarien la col·laboració, 

l’organització de la informació entre usuaris i, en darrer terme, la creació de comunitats, 
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penetrant en tots els àmbits de la societat: personals, professionals, empresarials i 

educatius (d‘aquí l‘expressió «web social»). 

Semblantment, en relació amb els usos educatius dels blocs, Balagué i Zayas (2007) 

remarquen la necessitat d’evitar plantejaments de màxims i d’abordar i desenvolupar 

activitats progressivament més sofisticades (des del bloc de centre fins al bloc de 

l’alumne) a través de plataformes digitals que responguen a les nostres necessitats (com 

ara La Coctelera per a novells i Wordpress per a més experts). 

Cal destacar, d’altra banda, les aportacions del blog del Col·lectiu Pere Quart. En defensa 

de la literatura catalana a les aules. En aquest apartat centrat en l’educació literària i el 

món digital, destaquem l’article de Gual (2017) «Literatura en 3D». Aquest docent 

assenyala la seua preocupació, i la de tots els docents, per millorar les classes de literatura, 

«i no morir en l’intent». L’aportació de Gual (2017) se centra en un parell d’experiències 

exitoses com l’adaptació de «Terra Baixa» de Guimerà per a alumnes de 3r ESO i la 

capacitat de complementar i intercanviar lectures diferents entre els de primer i segon de 

batxillerat. Insisteix que «hem de tractar els nostres clàssics amb el reconeixement que es 

mereixen, que els puguin identificar clarament per les seves cares, sovint amagades en 

edicions  tan serioses  com  exclusivament  acadèmiques».  Segons  Gual,  interessa que 

«sàpiguen quin aspecte tenien Pere Calders, Víctor Català o Pere Quart. Si els donem 

volum els fem reals, i evitem aquesta sensació d’inventar-nos una realitat paral·lela, d’un 

món que no és el de l’alumne». 

Afirma Gual (2017) que «les grans obres sempre són vigents, tant és el segle en què hagen 

estat escrites ja que sempre parlen dels nostres problemes, desitjos, sentiments humans, 

en definitiva». Subratlla, a més, que «quan els alumnes entren en aquesta dimensió, es 

converteix en una de les més especials que cursaran mai». Per tant, la lectura de la bona 

literatura la planteja com un doble repte, «entre el professor i l’escriptor, davant d’aquella 

majoria que, ja a l’institut, no llegeix mai». 

D’estratègies n’hi ha moltes i molt bones, sobretot passant per l’experiència vivencial, 

amb petites representacions i lectures dramatitzades. Amb tot, insisteix Gual (2017) en la 

importància del treball docent, en la capacitat per a transmetre seguretat i entusiasme   i 

«per tal d’obtindre el respecte per part dels alumnes davant de lectures que d’entrada per 

a ells no són fàcils i que acostumen a llegir entre escarafalls». 

En Lluch et al. (2017), s’hi han analitzat sis blogs –La paraula vola, La serp blanca, 

Repaso de lengua, Bloggeando, A pie de aula i Tres Tizas– i 104 post dedicats a la lectura. 

S’hi han seleccionat deu projectes o pràctiques de lectura objecte de la investigació 

atenent a dos criteris: ser pràctiques compartides virtualment i estar centrades en la lectura 

d’un clàssic. A partir de l’anàlisi dels post i posdietaris com –«Hoy me he encontrado con 

Celestina», «El Conde de Lucanor, in plain spanish», «Piénsame amor y te comeré el 

corazon», «Els alumnes parlen sobre la Bíblia»–, tal com s’apunta en Lluch et al. (2017) 

podem inferir la capacitat de lectura de l’alumnat per a interactuar amb els textos, és a 



 

dir, per a interrogar-los sobre les actituds que representen els personatges protagonistes i 

la manera com són descrits. 

Novament, Esteve i Calvo (2019) després d’analitzar els quatre blogs docents –La serp 

blanca, La paraula vola, Bloggeando, Repaso de lengua– com a epitextos virtuals públics 

(Lluch, 2015) per a la promoció de la lectura, dins i fora de l’aula (Monar, 2012), posen 

de manifest «el paper indiscutible que juguen els blogs docents per a la comunicació, la 

reflexió i l’intercanvi de pràctiques que promouen la lectura dins els context escolar». 

Per tant, l’anàlisi dels blogs demostren l’èxit de les pràctiques lectores que, tal com 

indiquen Esteve i Calvo (2019): 

 

contribueixen a transformar el paradigma de l’ensenyament de la literatura i la promoció 

lectora. El seu caràcter obert i comunicatiu, que supera o trenca les parets de l’aula i de la 

ciutat per connectar lectors de tot arreu que participen en un mateix projecte col∙laboratiu, o 

el potencial creatiu que situa l’alumne en el rol de productor i, doncs, en el centre del seu 

procés d’aprenentatge, són algunes de les seues virtuts. L’alumne participa en la construcció 

de coneixement a través de metodologies actives i d’entorns favorables que aquests docents 

són capaços de provocar. 

 

Així mateix, convé destacar que, el pots analitzats també donen compte d’una eficaç tria 

de lectures que supera el debat clàssic sobre el cànon de lectures escolars (Esteve i Calvo, 

2019; Lluch, 2017). En aquest sentit, les autores deixen veure que «és possible trobar un 

espai d’equilibri entre el treball dels clàssics i la incorporació de títols de la literatura 

actual i de la literatura juvenil que connecten directament amb el bagatge emocional dels 

adolescents». 

També, cal fer esment específic a l’estudi del blog d’Anna Manso. L’autora destaca 

aspectes que funcionen de manera excel·lent, com la qualitat del discurs comunicatiu; 

«sobretot el caràcter persuasiu que permet fidelitzar els usuaris». Un altre punt fort del 

blog que assenyala Esteve (2018) és el treball d’animació lectora que «plasma en alguns 

dels post del blog a traves de la incorporació dels resultats de les animacions, en què 

trasllada o reprodueix la veu dels lectors i la tipologia d’activitats que posen l’accent i 

l’atenció en l’acció del lector –que esdevé actor i protagonista– i en la creativitat». 

A tall de conclusió, els estudis de Lluch et al. (2017, 2018, 2019), d’Esteve (2017, 2018 

i 2019) i Calvo (2019), sobre blogs docents de caire literari, posen de manifest el treball 

dels blogs en relació amb la promoció a la lectura. Les investigacions han permés 

identificar com són aquestes plataformes per a la promoció de la lectura i, d’altra banda, 

extraure i visibilitzar un conjunt de models de bones pràctiques que han transformat el 

paradigma docent. En definitiva, són propostes que aporten un model per a treballar la 

lectura literària més enllà de les aules aprofitant, com hem indicat abans, les possibilitats 

que ofereix «l’entorn digital com un context d’aprenentatge i com un espai on els 

adolescents del segle XXI es desenvolupen amb facilitat i construeixen la seua identitat». 

L’estudi recorda als docents que «la literatura és, sobretot, emoció i que sense emoció no 
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hi ha aprenentatge. Unes i altres contribueixen a fer lectors i a fornir el nostre alumnat de 

la tan anhelada i, de vegades, mal entesa educació literària». 

 
 

 

Identitat del 

blog 

Referència completa del blog Perfil de 

l’administrador 

Perfil Vigència actual 

Blog 

1 

LlunÀtic http://llunatic.blogspot.com/ Poeta, docent i crític 

literari 

Tothom que 

li agrade la 

literatura 

En activitat 

Blog 

2 

abcd 

xavierfarre 

http://xavierfarreabcd.blogspot.com/ Professor,    poeta   i 

traductor 
Docents, 

alumnat 

universitari 

En activitat 

Blog 

3 

Plagueta de 

bord 

https://blocs.mesvilaweb.cat/bielmameng 

ual/ 

Escriptor Docents En activitat 

Blog 

4 

 
Blog 

5 

Blog 

6 

La paraula 

nostra 

 
La paraula 

vola 

La serp 

blanca 

http://laparaulaesnostra.blogspot.com/ Mestra  secundària  i 

batxillerat 

 
http://laparaulavola.blogspot.com/ Mestra  secundària  i 

batxillerat 

https://laserpblanca.blogspot.com Mestre  secundària  i 

batxillerat 

Secundària i 

batxillerat 

 
Secundària i 

batxillerat 

Secundària i 

batxillerat 

Darrera 

actualització 

abril 2014 

En activitat 

En activitat 

Blog 

7 

Bloggeando https://irmadel.wordpress.com/ Mestres secundària i 

batxillerat 

Secundària i 

batxillerat 

En activitat 

Blog 

8 

Repaso de 

lengua 

http://www.repasodelengua.com/ Mestres secundària i 

batxillerat 
Secundària i 

batxillerat 

En activitat 

Blog 

10 

A pie de aula   http://apiedeaula.blogspot.com/ Mestra  secundària  i 

batxillerat 
Secundària i 

batxillerat 

En activitat 

Blog 

11 

Tres tizas https://trestizas.wordpress.com/ Mestre de batxillerat   Secundària  i 

batxillerat 
En activitat 

Blog 

12 

 
Blog 

13 

 
Blog 

14 

 
Blog 

15 

Relatos de 

aula 

 
Soñando 

cuentos 

 
Proyecto 

versicos 

 
Blog de 

Educación 

Primaria 

https://relatosdaula.blogspot.com/ Mestre d’Educació 

Primària 

 
http://sonandocuentos.blogspot.com/ Mestres  d’Educació 

Infantil 

 
http://nochedeluz.blogspot.com/ Mestres  d’Educació 

Primària i alumnat 

 
http://blogdematesep.blogspot.com/ Mestra d’Educació 

Primària 

Alumnat 

d’Educació 

Primària 

Alumnat 

d’Educació 

Infantil 

Alumnat 

d'Educació 

Primària 

Alumnat 

d’Educació 

Primària 

En activitat 

 

 
En activitat 

 

 
En activitat 

 

 
Darrera 

actualització 

2017 
 

 

 

Taula 3.12. Blogs que conformen el corpus d’anàlisi. Elaboració pròpia. 

 

 

k) Exposicions literàries 

 
Moreno-Bedmar (2015) proposa ensenyar la literatura, d’altra manera, a partir 

d’exposicions literàries que facen partícips els alumnes, que els incloga en el procés 

d’elaboració, recerca i organització. «El secret d’ensenyar, a més de transmetre els 

coneixements, és la motivació, ja que el professor trasllada als alumnes emocions, 

coneixements i sensacions» (Ortiz, 2011). 
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El nom del projecte on s'inserien les mostres, La biblioteca sense murs, (La biblioteca sin 

muros), reflectia la filosofia del treball: anar més enllà de les parets de la biblioteca, com 

a espai tancat, i obrir el lloc cap a l'exterior. Es van traslladar els materials expositius 

(llibres o poemes visuals) als diferents espais del centre (també a la biblioteca), com els 

passadissos i les parets del centre (vitrines i expositors) (Moreno-Bedmar, 2015). 

Així doncs, Moreno-Bedmar (2015) assenyala que es pot «ensenyar» literatura de forma 

més activa, des d'una perspectiva diferent; a través d'exposicions literàries, «ja sigui 

implicant als alumnes o realitzant propostes didàctiques i visites guiades». Destaca que: 

 

programar tasques multicompetencials i interdisciplinaris que intentin fer partícips a tots els 

alumnes i motivar-los és molt important. El repte de formar part de les exposicions va motivar 

i il·lusionar als alumnes, alhora que es desenvolupaven activitats amenes i originals que els 

permetia visibilitzar i rebre el reconeixement per la seva tasca. La cooperació entre tots, el 

sentiment de pertinença al grup, la dinàmica de treball i la cohesió van ser claus. 

 

Els docents haurien de ser creatius, despertar la curiositat i trobar valor al que aprenen els 

seus alumnes. Aquesta capacitat d'innovació és rellevant però, evidentment, es 

desenvolupa segons la personalitat del docent i del grup on imparteix classe. Així doncs, 

«la implicació personal, la predisposició, l’actitud participativa i activa són claus per dur 

a terme activitats noves com les exposicions aquí mostrades» (Ballesteros i Cabré, 2014). 

 

l) Nous formats d’escriptura. El podcast literari: unitat de paraula, música i so 

 
En la seua tesi Análisis del contexto, retos y oportunidades del podcasting en el marco 

de la comunicación sonora, Sellas (2009) defineix el podcasting com la «distribució de 

continguts sonors a través d’Internet mitjançant un procés automàtic anomenat sindicació 

web. La clau d'aquest sistema és la incorporació de l'arxiu d'àudio adjunt en un canal (amb 

un determinat format de sindicació, habitualment RSS)». 

Porcar (2016) el defineix de manera més simple com: «un arxiu d’àudio reproduïble –i a 

vegades descarregable– en xarxa, i sovint vinculat als blogs, que conté una obra de 

representació sonora basada en la creació i expressió literàries. La característica 

fonamental del podcast literari és l’ús, per part del podcaster, de tota la creativitat artística 

de la qual és capaç per a poder fer arribar una obra literària -pròpia o aliena- a l’oient a 

partir d'imatges sonores». 

 

m) Nous formats d’escriptura. Literatura en temps real i literatura sincrònica 

 
Literatura en temps real, tal com la defineix Porcar (2016), és aquella en què el lector 

accedeix a l'obra literària al mateix temps que l'autor la fa pública, independentment del 

moment de creació. Hi hauria una variant, la sincrònica, a la qual es pot accedir pràcti- 

cament al temps que l'autor la crea. Aquesta mena de comunicació literària digital és 
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possiblement la més nova de les aparegudes darrerament. Segons l’autor, «podríem parlar 

d'escriptura i lectura en viu, com si es tractés de la retransmissió en directe d'un 

esdeveniment, tret que l'esdeveniment s’està gestant mentre l'autor hi escriu. Això és 

possible gràcies a les tecnologies de transmissió instantània de la Xarxa ». 

Porcar (2016) en el seu article «Formats digitals de comunicació literària» mostra 

exemples i iniciatives d’històries escrites en temps real: 24 hores Ch. B, de l’escriptor 

castellonenc Carles Bellver, és el primer relat de la literatura catalana escrit servint-se 

d'aquest format. Inspirat en 22 Very Short Stories, de Mat Honan, i enderiat a saber per a 

què podia aprofitar una eina com el Twiter, els seus pros i contres, va construir, en el 

sentit més ampli de la paraula, una història en la qual el temps de la història contada i el 

temps real coincidiren. Un exemple n'és Serial Chicken, una història sobre una gallina 

assassina, del periodista i escriptor Jordi Cervera, publicada al Twiter amb motiu de 

BCNegra (febrer de 2010), la primera Trobada de Novel·la Negra de Barcelona. Des del 

compte de Twitter @BCNegra, els internautes van poder llegir la novel·la, comentar 

capítols, fer conjectures i debatre, confondre, jugar per descobrir el veritable assassí. La 

innovació de Cervera va ser experimentar amb ferramentes 2.0 per a afegir interès i un 

component altament lúdic a la novel·la. Va usar, per exemple, el Google Maps per a 

traslladar els lectors a les escenes dels crims. Així que la trama podia ser seguida també 

per mitjà de xarxa social (per via de Facebook), de vídeo (per via de Vimeo) i de 

fotografia (per via de Flickr), en què els seguidors podien penjar fotos de les pistes que la 

gallina anava deixant per Barcelona. Serial Chicken és un exemple de com es poden posar 

moltes eines de publicació digitals al servei d’una història i de la creació literària i, per 

tant, d’adaptació a l’aula. 

 

n) Formats cooperatius de creació literària: el mem, cadàvers exquisits, autòpsies 

digitals 

 

El mem o meme és un terme que s’ha popularitzat a la blogosfera. Són converses i 

discursos que es van contagiant d’un blog a un altre, de manera que el blog que l’origina 

rep moltes visites des dels blogs contagiats, depenent de l’èxit del missatge. S’ha dit que 

els mems són campanyes de promoció viral (o màrqueting viral), pels quals els blogaires 

busquen una audiència més gran. És cert, en part, aquest és l’objectiu: l’audiència. Un 

mem amb èxit s'anirà reproduint per si mateix automàticament, però no sempre tenen més 

èxit els mems que busquen només l’automatització i l’audiència. N’és un bon exemple el 

«25 anys sense Espriu», un mem de gran èxit llançat a principis de 2010 per l’hiperblog 

«Blocs de Lletres», que ràpidament es va escampar per tota la blogosfera. Més de 300 

blogaires van recollir el mem en memòria del gran poeta català (Porcar, 2016). 

Segons Porcar (2016), diferenciarem dos tipus de mems: d’una banda, el mem 

retroalimentat és un tipus d’escriptura cooperativa en la qual el blogaire llança un tema 

al qual responen una quantitat indeterminada de blogaires; d’altra banda, el mem 

encadenat, també hi ha un punt de partida referencial a partir del plantejament d’un tema 
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determinat, al qual responen diversos receptors, però no a l’emissor inicial de la qüestió 

plantejada sinó al seguidor immediat de la cadena. 

El cadàver exquisit, com en el mem, és una de les variants de coescriptura en xarxa. 

s’atribueix als surrealistes l’invent de la creació literària de caràcter col·lectiu. És el 

simple trasllat de l'invent dels surrealistes des dels formats analògics als digitals en què 

cada blogaire escriu un vers fins a completar un poema. A tall d’exemple de coescriptura 

en Porcar (2016), trobem «Històries veïnals». En aquest cas, es tracta de la redacció 

coordinada d'un mateix relat entre diferents persones, al qual cadascuna aporta el seu estil 

i els seus girs argumentals. 

Altra variant de coescriptura és una mena d’autòpsia digital, si es pot dir així, del cadàver 

exquisit (Porcar, 2016). Com en el mem, un ciberescriptor proposa una obra artística –no 

sempre ha de ser literària– com a punt de partida per a la creativitat d'uns altres escriptors. 

És el cas de «Relats conjunts». En aquest blog, fotografies, llenços i escultures són 

proposats de manera periòdica com a font d'inspiració dels seus visitants, els quals, si s’hi 

han sentit prou estimulats, escriuran un apunt al seu propi blog i després n’informaran al 

blog comunitari. Acabat l’experiment, «Relats conjunts» publicarà els enllaços de totes 

les obres inspirades en la proposta. D’aquesta manera, el resultat és un mural o collage 

d’escriptures que s’han bifurcat a partir d'un mateix referent. 

Tot seguit, presentem tres propostes de l’ús de les noves tecnologies i metodologies a 

través dels gèneres per tal de millorar l’educació literària: el conte popular, el còmic i la 

poesia. 

 

a) El conte popular 

 
Mollà (2015) presenta una seqüència didàctica per a treballar la interculturalitat i el conte 

popular envers la situació de com motivar i ensenyar valencià tant a l’alumnat nouvingut 

com a l’alumnat valencià. Un repte més en l’adquisició de les literatures i de les llengües 

en l’era digital. L’objectiu és fer reflexionar, fer una pedagogia d’inclusió a partir de la 

literatura i, més en concret, a partir del conte popular. 

En un principi, esdevingué aparentment paradoxal treballar amb un fenomen recent, la 

heterogeneïtat a les aules, mitjançant el desvestit de les influències globalitzadores de la 

cultura, per a cercar la seua essència i, així, trobar arrels comunes entre l’alumnat. En 

aquest sentit, segons Mollà (2015), la cultura popular, més concretament, el conte 

popular, esdevé l’espai on s’hi donen els lligams entre un alumnat tan divers. I és que, 

com exposava Propp (1998): 

 

Aquí está la explicación histórica de ese fenómeno que siempre se ha creído que era de difícil 

explicación, es decir, del fenómeno de la analogía universal de los temas folklóricos. Esta 

analogía es mucho más amplia y profunda de lo que parece a primera vista. Ni la teoría de las 

migraciones ni la de la unidad de la psiquis humana, propugnada por la escuela antropológica, 
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pueden resolver este problema. Se resuelve con la investigación histórica del folklore en su 

conexión con la economía de la vida material. 

 

Mollà (2015) afirma que «el desenvolupament de la competència intercultural és 

essencial per entendre la cultura i els orígens d’un mateix, deixar de mirar amb estranyesa 

el company nouvingut i, així, treballar amb un alumnat que parteix amb les mateixes 

condicions ha comportat una creixent autoestima i reafirmació cultural tant a nivell 

individual com col·lectiva». A més, considera fonamental aprofitar i emprar les eines que 

ens aporta el context per tal d’adaptar i acompassar els plantejaments didàctics, teòrics i 

pràctics, a la realitat social en què vivim. En aquest sentit, la literatura popular esdevé una 

eina utilíssima per tal de treballar la interculturalitat. Com afirmaren Bastida i Bordons 

(2004): 

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

doncs, com un intent de preservar herències històriques, culturals i religioses, d’agilitzar el 

diàleg entre majories i minories: un pont afavoridor de la trobada entre cultures i, sobretot, 

una manera de veure les coses amb els ulls de l’«altre». 

 

b) El còmic 

 
Llorens (2015) en «Educació literària i intercultural a Secundària a través del còmic» 

defensa que «si parlem de reptes en l’adquisició de les literatures en l’era digital, pel que 

fa a l’ús dels gèneres, a més del conte popular, com a espai on s’hi donen els lligams entre 

la diversitat de l’alumnat actual, també cal focalitzar l’atenció en els còmics, altre gènere 

o subgènere que ha produït una revolució cultural en les nostres biblioteques». Podríem 

definir-los en clau d’humor, a partir de la famosa distinció d’Eco (1985), com els 

«integrats» respecte al còmic. En l’àmbit de la industria editorial també s’ha experimentat 

un canvi notable; les historietes ja no es limiten a poblar el seu reducte habitual en les 

botigues especialitzades, sinó que arriben cada vegada a més lectors –o almenys a més 

curiosos– en les noves seccions de les grans superfícies. 

Assenyala Llorens (2015) que «la doble vessant del llenguatge del còmic també permet 

una manera de treballar basada en la interdisciplinarietat. La narrativa gràfica pot 

esdevenir un punt de trobada entre el cinema, la literatura i, fins i tot, els videojocs, ja que 

participa d’alguns dels seus recursos i està farcit de referències intertextuals que podem 

comparar durant les classes». 

L’autor destaca un altre fenomen que traspassa fronteres: l’adaptació, mitjançant 

vinyetes, d’obres de la literatura universal en un intent d’afavorir-ne la lectura. Així, «ja 

tenim versions dibuixades (algunes d’indubtable qualitat) de les creacions d’Homer, de 

Kafka, de Céline, de Melville de Joyce o de Camus en un llistat creixent que moltes 

vegades alimenten els noms més importants de la narrativa gràfica. En el nostre camp, el 

còmic podria contribuir a un Tractament Integrat de Llengües». La base icònica de les 
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vinyetes, l’anàlisi dels textos i l’assimilació dels recursos expressius del gènere «serien 

tasques conjuntes dels departaments de valencià i de castellà». 

Apunta Llorens (2015) que els resultats són molt encoratjadors respecte a la utilització 

del còmic en general (i el conegut còmic Persèpolis en particular) en l’aula de llengua i 

literatura: 

 

la proposta ens va permetre connectar amb els interessos dels alumnes i reactivar uns 

coneixements previs força sòlids en un ventall ampli d’obres i autors de la narrativa gràfica 

des del dibuix japonés o els herois nord-americans de la factoria Marvel fins als personatges 

europeus més coneguts o als clàssics de l’humor com Quino, sense oblidar els dibuixants més 

satírics i mordaços de la premsa diària. 

 

Sens dubte, és un repte apassionant que pot enriquir de manera molt significativa l’estudi 

i l’aprofitament de la llengua i de la literatura. En la línia de Todorov (2007), «es tracta 

de transformar l’ensenyament de la literatura, més enllà del seu anàlisi estructural o dels 

aspectes històrics associats, en un camí d’autodescobriment vital i d’expressió de les 

experiències viscudes». 

Rovira i Ortíz (2015) en el seu article «Hacia un canon escolar del cómic. Tecnologías 

para su desarrollo, difusión y aplicación didáctica en el aula de lengua y literatura. Retos 

en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital, 503», presenta el 

projecte al voltant del còmic que ha desenvolupat la Universitat d’Alacant en 

col·laboració amb l’associació Unicómic (http://unicomic.blogspot.com). Han 

desenvolupat una sèrie d’iniciatives per aconseguir el reconeixement de la narració 

gràfica com un element artístic independent, però amb múltiples relacions amb la 

literatura i altres arts com la pintura, el teatre o el cinema. Les jornades han arribat en 

2014 a la seva XVI edició, confirmant-se com un referent internacional i com un dels 

principals espais de reflexió acadèmica al voltant del còmic. A més, amb posterioritat 

s'han articulat una altra sèrie d'activitats, com el Club de Lectura Universitari de Còmic 

i Àlbum Il·lustrat Clueca (http://cluecaleeis.blogspot.com), que serveix com a ampliació 

de la tasca de l’associació i com a espai de trobada habitual. 

Des de l'àrea de didàctica de la llengua i la literatura, Rovira i Ortíz (2015) destaquen, 

com a objectius principals d’aquestes activitats, el reconeixement de les possibilitats 

pedagògiques del còmic com a element d’innovació educativa i l’anàlisi de la presència 

dels còmics a l’aula de llengua i literatura, així com el seu ús específic per al 

desenvolupament de la competència en comunicació lingüística i competència artística. 

Aquest autors destaquen que en aquest projecte, les Tecnologies de l'Aprenentatge i el 

Coneixement (TAC) són una eina indispensable per al seu desenvolupament i difusió. En 

aquest sentit, s’han analitzat diferents eines digitals per a la creació de còmics a l’aula 

d’educació primària i secundària i s’ha practicat amb diferents tecnologies (conferències 

en directe, realitat augmentada, codis QR, blocs, enquestes en línia) per al coneixement i 

explotació didàctica de les historietes. 
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Rovira i Ortíz (2015) afirmen que el projecte del cànon artístic de Unicòmic està 

consolidat i ha donat els seus primers fruits. El següent pas és l’aplicació didàctica per a 

la selecció d’un cànon escolar que parteix des de l'àrea de didàctica de la llengua i la 

literatura, però que es vol ampliar a altres assignatures. La integració de les TAC i la 

pràctica amb nous suports digitals és també una constant d’aquesta investigació. Per 

exemple, en Unicómic 2014 es van realitzar les taules rodones: tauletes, crowdfunding i 

blocs» amb La Companyia de La Cabra Loca (Alfonso Bravo, Gabriel Costes i Jorge de 

Prada “Kokhe”) i Vicente Damián (El cauteritzador). Tal com apunten els autors, «la 

conjunció d’imatge i text del còmic ens permet integrar-la perfectament en l’ús de les 

TAC i la didàctica de la llengua i la literatura». 

 

c) L’educació poètica 

 
Aquesta proposta es basa en l’acostament a l’estudi del gènere poètic a través de 

l’elaboració d’una ruta literària. Així, a partir de les diferents eines i recursos que ens 

permet utilitzar la xarxa, inserirem en aquest gènere a partir d’una perspectiva més lúdica 

i atractiva on l’alumnat prenga un paper totalment actiu. D’aquesta manera, Parra (2015) 

proposa un itinerari poètic de forma virtual destinat a alumnes de batxillerat a partir de 

l’obra d’una de les poetes catalanes més importants d’aquest segle que, al mateix temps, 

és possiblement l’autora que més ha inserit, en la seua obra poètica, en el territori urbà, 

Marta Pessarrodona. 

Gregori (2015) a part de dissenyar una ruta literària com a proposta de millora del gènere 

poètic, assenyala que: 

 

aquest enfocament també ens serveix perquè, com a docents, ens plantegem i apliquem noves 

fórmules no només per fer de la literatura un objecte més evocador, sinó per millorar les 

destreses de l’alumnat en l’ús d’eines que s’imposen cada cop més en la nostra realitat 

quotidiana i eixamplar així el seu camp en la gestió d’aquest àmbit, utilitzant aquells elements 

que el marc digital ofereix i posar a l’abast de l’alumnat totes aquelles eines perquè es formen 

i es desenvolupen amb naturalitat dins l’entorn digital. 

 

I és que, si com bé expliquen Ballester i Ibarra (2009: 31) «las clases de literatura deben 

ser una ventana abierta al mundo, tanto al real como al imaginario. Como un gran 

territorio sin límites ni fronteras, una extensión solidaria y la lectura como el viaje, como 

la travesía hacia un universo in nito de posibilidades», atorgar a l’aula de literatura la 

possibilitat d’eixamplar i enriquir el fet literari proporcionant eines d’altres àmbits o 

ajudant a fer descobrir el lector més informació a través de la xarxa suposa enriquir i 

eixamplar encara més aquest univers de possibilitats. 

La xarxa ofereix un ventall de possibilitats a l’hora de desplaçar-nos sense sortir de l’aula 

a través de determinades geografies i poder aplicar-les a l’obra de grans poetes i endinsar- 

nos així més profundament en el gènere. I és que, Gregori (2015), apunta que «treballar 

la  poesia  a  través  de  les  geografies  literàries  permet  a  l’alumnat  assolir  una sèrie 



57  

d’objectius i finalitats que garanteixen un domini progressiu del desenvolupament de la 

competència literària alhora que potenciar determinades habilitats i destreses». 

L’autor ha elaborat una pàgina web per tal de dur a terme la proposta; una pàgina basada 

en un text poètic de Marta Pessarrodona. La pàgina web al voltant de la qual gira la 

proposta (https://sites.google.com/site/itineraripoetic/ home) està basada en un poema de 

Pessarrodona, pertanyent a l’obra Berlin Suite, publicada l’any 1985. 

Voldríem destacar la proposta d’ Ezquerro (2014) que també es basa en un acostament al 

gènere poètic. Les figures retòriques, com a contingut conceptual, recorren el currículum 

d’educació secundària, però l’ensenyament d’aquests fenòmens es practica segons el 

mètode tradicional, és a dir, la memorització d’una llarga llista de noms per realitzar la 

seva posterior identificació en certs textos. Anys d'experiència han demostrat a l’autor la 

ineficàcia d’aquest sistema. Per tal de pal·liar aquest desajust, ve practicant una 

innovadora metodologia que es complementa finalment amb consultes i provisió de 

materials en suport digital per part de l’estudiant. Coincidim amb Beltrán (1993) en la 

seua consideració sobre les demandes de l’educació: «necessiten un canvi davant els 

models d’aprenentatge, és a dir, exigeixen una nova concepció basada en un procés actiu, 

constructiu, significatiu i estratègic». 

Ezquerro (2015) en la seua proposta integra sis competències: competència en 

comunicació lingüística, tractament de la informació i competència digital, competència 

social i ciutadana, competència cultural i artística, competència per aprendre a aprendre i 

autonomia i iniciativa personal. L’esmentada integració de competències s'ha incardinat 

en un interessant projecte (contextualizat en els últims cursos de secundària en 

l’assignatura de Llengua Castellana i Literatura) que té com a objectiu que l’alumne 

aprenga i aprehenda les figures retòriques. Per fer-ho, s’ha aplicat un innovador mètode 

que inverteix l’utilitzat habitualment, és a dir, el conegut aprenentatge memorístic de 

recursos. Segons Ezquerro (2015): 

 

el mètode proposat és invers al tradicional i part de la identificació intuïtiva dels fenòmens 

«desviadors» de la llengua per tal que l’alumne vaja comprenent els seus mecanismes de 

composició i el valor estilístic que aporten al text. Un cop desenvolupada aquesta fase, 

l’estudiant ha de practicar la seva competència digital mitjançant la selecció de pàgines web 

de recursos interactius de figures poètiques. Aquest enfocament potencia la transferència de 

coneixements, entesos com a competències. L’aprenentatge significatiu és relacional i així 

s'aprecia en aquests sabers construïts sobre els anteriors que permeten sedimentar 

coneixements. En aquest context l’alumne elabora i interioritza no només conceptes sinó 

també habilitats i destreses sobre experiències anteriors relacionades amb els seus interessos i 

necessitats. 

 

Afirma Esquerro (2015) que no s'ha d'oblidar que «la flexibilitat del currículum juntament 

amb la possibilitat d'interrelacionar competències ha permés, així mateix, atendre la 

diversitat de l’alumnat, desenvolupar el treball col·laboratiu i prendre consciència de  la 
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importància que implica abordar continguts procedimentals des d’una perspectiva 

curricular integradora». 

 

o)Literatura infantil i aplicacions digitals 

 
La proposta d’Oñate (2015) sobre aplicacions digitals i literatura infantil «podria pensar- 

se que les aplicacions digitals de lectura suposen un canvi significatiu en l’experiència de 

lectura, que recau sobre la multimedialitat, la interacció o la hipertextualitat». No obstant 

això, com recorda Mendoza (2012) «la interacció lectora, pel que fa a l’activitat cognitiva 

que  canalitza  les  expectatives  i  els  coneixements  previs  del  lector,  i  orienta       la 

«comprensió, la interpretació i la valoració del text» és un exercici bastant anterior a 

l’existència dels hipertextos digitals». D’altra banda, conceptes com la multilinealitat 

narrativa tampoc són aliens a la literatura infantil i juvenil impresa, a tall d’exemple tenim 

els Contes per jugar de Gianni Rodari. 

Les aplicacions que analitza Oñate (2015) es fonamenten, en general, en la il·lustració, 

l’animació, la interacció i la presència d’elements de caràcter multimèdia (àudio i vídeo) 

i procedeixen majoritàriament de textos publicats en paper. No és estrany, d’altra banda, 

«que s’hagi produït un cert transvasament de títols provinent del llibre il·lustrat imprès 

cap a l’àmbit de la lectura en pantalla, a causa de les possibilitats gràfiques que ofereixen 

aquestes». 

Es pot establir una categorització dins l’àmbit de les aplicacions informàtiques de caràcter 

narratiu. Seguint la classificació de Unsworth (2006) podríem classificar aquestes en: 

− històries per a lectors principiants (per exemple, Gegants bruixes i genis, de Dada 

Company, per a lectors a partir de 3 anys). 

− narratives lineals (per exemple, l’aplicació Conta contes de La Caixa). 

− narratives i contextos interactius (per exemple iPoe, de Play Creativitat). 

− narratives hipertextuals (per exemple, Mounstruario de Makupipe). 

− narratives multimèdia (per exemple, Cadavercita roja de itbook). 

− narrativa de jocs electrònics (Framed de Lovshack). 

 
Estem en un temps de productes híbrids que reflecteixen la coexistència de dos formats, 

o millor de dos conceptes de llibre, l’imprès i el digital. Algunes propostes tracten de 

superar la lectura lineal condicionada històricament pel format imprès. Oñate (2015) 

reafirma el que ha dit, atés que el ventall de propostes digitals és prou ampli, de la mateixa 

manera assenyala que la major part de les propostes digitals analitzades manté unes 

característiques similars a les dels llibres impresos (amb el seu entramat de intertextos, 

anticipacions, prediccions, inferències i verificacions) que apel·len per tant a un model 

de lector anàleg al dels llibres impresos. 

No obstant això, considera evident la capacitat dels llibres digitals per afavorir la formació 

de la competència lectora en els lectors infantils amb les mateixes garanties que ofereixen 
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els seus equivalents impresos. I això es deu en bona mesura al fet que, com indiquen les 

estadístiques d’hàbits lectors, la major part dels lectors digitals infantils ho són també dels 

formats tradicionals. La utilitat didàctica d’aquestes aplicacions no sembla residir, per 

tant, en el guany de nous lectors, sinó en la consolidació de la competència literària dels 

lectors en formació que ja ho eren en els formats tradicionals. 

 

3.2.3 Conclusions 

 
La potencialitat de les TIC per a l’educació literària, segons Oñate (2015), es poden 

examinar en tres apartats: la incorporació de la literatura a la Xarxa, l’accés a les fonts 

d’informació i la contribució de les xarxes socials a l’educació literària 

D’una banda, quant a la incorporació de la literatura a xarxa, afirmen Lluch i Zayas (2015) 

que «debería de ser un objetivo educativo el conocimiento de estos sitios y su 

incorporación como recursos para una lectura más competente». Si un aspecte de 

l’educació literària és l’experiència d’allò literari com a component de la nostra cultura, 

la literatura també habita a la Xarxa en forma de biblioteques virtuals, seccions i notícies 

a la premsa digital, revistes literàries digitals, webs per a l’orientació de la lectura, etc. 

La major part de les obres literàries que trobem a Internet són literatura digitalitzada, és 

a dir, obres impreses que s’han digitalitzat. Però, disposem a Internet d’edicions de textos 

clàssics que van més enllà de la mera digitalització de l’obra impresa i incorporen 

multimèdia, eines interactives i organització hipertextual. Aquests exemples prefiguren 

una manera de llegir els textos clàssics que ha de ser tingut en compte en la classe de 

literatura. 

D’altra banda, pel que fa a l’accés a les fonts d’informació, Lluch i Zayas (2015) afirmen 

que «un componente de la educación literaria es poder y saber recurrir a conocimientos 

sobre el contexto histórico y cultural y a conocimientos sobre la tradición literaria (temas, 

formas...) para interpretar mejor el texto». És per això que l’autor proposa l’accés a fonts 

d’informació com les següents: 

− Facsímils de manuscrits, primeres edicions, cartes, mapes, etc. 

− Revistes literàries digitalitzades. 

− Fotografies. 

− Reproduccions d'obres d’art en webs de museus. 

− Fonoteques, que ens permeten sentir textos en la veu dels seus autors, o la millor 

interpretació gràcies a la bona recitació. 

− Pàgines d'autor, on es recullen entrevistes, imatges, correspondència, fonoteca... Tots 

aquests recursos són d’un gran valor si els incloem en una metodologia centrada en 

l’activitat dels alumnes, com passa amb les caceres del tresor, les WebQuests, els 

viatges virtuals, les línies del temps digitals, etc. 
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Segons Zayas «Internet proporciona mitjans de comunicació, eines i recursos perquè els 

alumnes deixen de ser mers receptors de missatges i es converteixin en creadors i editors 

de continguts». Heus aquí una relació de possibles activitats d'elaboració, recreació i 

difusió de textos: 

− Publicar revistes d'aula, utilitzant blogs, wikis o llibres digitals, amb els textos 

produïts com a treballs de creació i recreació de textos. Elaborar i publicar, en blogs, 

wikis o llibres digitals, antologies de poemes o de relats breus, organitzats per 

categories i etiquetes. Publicar blogs de personatges literaris, com a forma de recrear 

el text. 

− Afegir hiperenllaços a un text literari (un poema, un relat breu) per enriquir-lo amb 

notes, amb connexions a textos i / o obres artístiques relacionats, amb informació 

enciclopèdica ... 

− Grabar en àudio i/o vídeo lectures de poemes i relats, gravacions que es poden inserir 

en els blogs, les wikis i les xarxes socials. Organitzar una ràdio en línia mitjançant 

podcasts per emetre programes de contingut literari. 

− Elaborar narracions digitals fent servir eines en línia. Elaborar guions per a vídeo a 

partir de relats o textos dramàtics, filmar-i publicar-los en blocs i xarxes socials. 

− Elaborar pòsters virtuals, com els promoguts en homenatge de Miguel Hernández en 

diversos blocs. Elaborar presentacions o vídeos a partir de poemes o relats breus. 

Subratlla Lluch i Zayas (2015) que «las posibilidades son interminables: dependen solo 

de la imaginación y creatividad del profesorado». En darrer lloc, Lluch i Zayas (2015) 

proposen interactuar, informar i ajudar-se de les xarxes socials. Afirma l’autor que «les 

xarxes socials permeten nombroses maneres d’interacció entre els usuaris, així com crear 

i compartir objectes digitals. La raó de ser d’aquestes xarxes socials és avançar en la 

resolució d’algun problema o en l’aprofundiment de determinada temàtica mitjançant la 

interacció, la transmissió d’informació i l’ajuda mútua». Les característiques de les xarxes 

socials les fan molt aptes per aprendre en contextos escolars, ja que fomenten 

l’aprenentatge actiu: tots poden aprendre; tots poden ensenyar alguna cosa, actuar com a 

«experts» en un moment determinat. Es trenca, per tant, la relació tradicional professor- 

alumnes, per assignar al professor el paper de guia. 

Per tant, les xarxes socials poden contribuir a l’educació literària. Lluch i Zayas (2015) 

proposen la conversa sobre llibres i lectures en un espai amable en què cada usuari 

personalitza la seva pàgina per construir la seva identitat. Però, hi ha molts altres usos 

possibles que convé explorar per compartir l’escriptura creativa: debatre opinions sobre 

lectures, intercanviar experiències; transvasar informació sobre esdeveniments literaris 

apareguts en els mitjans de comunicació, etc. 

En definitiva, tal com mostra aquest autor, la relació entre TIC i educació literària podem 

considerar-la en dues direccions. D’una banda, Internet aporta nous objectius a l'educació 

literària. Ja no podem ser aliens a la presència de la literatura a la Xarxa, o a les noves 
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formes de lectura que les tecnologies digitals estan introduint. A més, les TIC poden 

contribuir a aconseguir d’una manera més eficaç els objectius tradicionals relacionats 

amb la comprensió dels textos literaris, ja que proporcionen eines i recursos multimèdia 

per a la creació i la recreació de textos, i per a la publicació de les produccions dels 

alumnes. Per tant, com subratllen Lluch i Zayas (2015) «l’ús d'aquests recursos no es pot 

considerar només com una modernització dels instruments de treball a l’aula, sinó que 

aporten elements importantíssims a l’educació com el treball en equip i el caràcter públic 

de les produccions que es difonen a la Xarxa». 

En la nostra investigació, analitzarem com les editorials, amb els llibres de text, 

incorporen aquests recursos. 

 

3.3 Les anàlisis sobre el tractament de la literatura en els llibres de text de secundària 

 

En aquest apartat, en primer lloc, revisarem els estudis que estableixen la diferència entre 

llibre de text i manual; a continuació, incidirem en els que analitzen com es treballa 

l’educació literària en els llibres de text i, finalment, en les que se centren en l’educació 

literària en les aules de secundària. 

 

3.3.1 Els manuals o els llibres de text 

 
Bori (2015) relaciona el terme «llibre de text» amb el de «manual»: «llibre que conté les 

nocions essencials d’una matèria i que en facilita una consulta àgil i ràpida». Aquesta 

definició la podríem aplicar als llibres que van aparéixer a secundària a partir del curs 

1978-1979, quan el català va esdevenir-ne assignatura obligatòria amb els ensenyaments 

del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP), del Curs d’Orientació Universitària (COU) i de 

la Formació Professional (FP). Com els mítics Solc i Nexe, escrits per Manuel Llanas, 

Ramon Pinyol i Llorenç Soldevila, o Tornaveu, per Lluís Homs i Josep Rossell o a la FP 

com Català Guai, de Mercè Foradada i Lupe Moratalla. 

D’entrada, una de les qüestions que voldríem posar de relleu és que en l’actualitat, els 

llibres de text tenen data de caducitat, es un material bibliogràfic efímer i difícil de trobar 

una vegada ha canviat el currículum. S’han de mantenir actius als centres durant quatre 

anys, ara amb la Xarxa de llibres fins a sis, i després es poden canviar. Cada vegada que 

canvia el currículum oficial, també ho fan els llibres de text. En posarem un exemple: el 

manual de literatura catalana Solc va aparèixer el novembre de 1980 i fins al 1998 (quan 

es van extingir els estudis de 3r de BUP) va tenir plena vigència. Que, avui dia, un llibre 

de text dure divuit anys és un fet impensable. No cal dir que bona part de la culpa de la 

immediata caducitat dels materials és deguda als constants canvis de currículums, que 

invaliden els currículums anteriors i els materials que s’hi relacionen. 
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El debat sobre els manuals escolars és una de les polèmiques més antigues en el si del 

pensament pedagògic i entre els sectors més innovadors del professorat. L’omnipresència 

d’aquest instrument didàctic no ens ha de fer oblidar la controvèrsia latent sobre la 

naturalesa i l’ús d’aquests materials educatius. Centrem l’anàlisi en el llibre de text ja que 

és material didàctic que més interès ha despertat. No en va, el llibre de text ha estat durant 

dècades i segueix sent avui el principal material didàctic en les aules. 

Elaborar una recopilació exhaustiva de tots aquells treballs crítics sobrepassa l’objectiu 

d’aquest apartat. En lloc d’això, resumirem alguns dels treballs més rellevants per a la 

nostra recerca en aquest camp. 

Bini (1977) denunciava que: «l’escola dels llibres de text és sempre una escola autoritària, 

comunica un saber i l’imposa, fa obligatòria una veritat Si els únics mitjans disponibles 

són els llibres de text, no tenim punts de referència per a la verificació». Freinet (1980), 

per la seua banda, també es va pronunciar amb duresa respecte dels llibres de text: «el 

nostre anatema no es refereix als llibres, les virtuts dels quals mai no arribarem a enaltir 

prou, sinó als llibres com  ara  els  manuals  escolars  per  a  l’estudi  i  el  treball  

escolar, «digestos» sense horitzó, especialment escrits tenint en compte programes i 

exàmens». 

Fins i tot, un autor com Kuhn (1990), referint-se a materials científics, els injuriava com 

a deformadors de la realitat i del coneixement científic: «els llibres de text són vehicles 

pedagògics per a la perpetuació de la ciència normal (...) comencen truncant el sentit  

dels científics sobre la història de  la  seva  pròpia  disciplina  i,  tot  seguit,  

proporcionen  un substitut per a allò que han eliminat». 

Tanmateix, afirma Cantanero (2000), que «el llibre de text ha desenvolupat un paper 

preponderant en la definició dels tipus d’ensenyament que s’ofereix als escolars al 

nostre país». Així, segons Rotger (1982) «la major part de professors programen les 

activitats escolars i preparen les seves tasques basant-se gairebé exclusivament en els 

llibres de text que han seleccionat entre les diverses editorials». 

A continuació, Cantanero (2000) constata que: 

Una reforma que propugna un currículum obert i flexible, l’autonomia pedagògica dels centres 

i dels docents, la investigació i el treball en equip del professorat, la participació de l’alumnat, 

la globalització en l’ensenyament i l’aprenentatge significatiu, la construcció dels 

coneixements per part deis estudiants i l’atenció a la diversitat, etc., xoca radicalment amb un 

model didàctic que giri entorn del llibre de text. Els manuals analitzats presenten un 

currículum tancat i gens flexible, sense opcionalitat, ni itineraris curriculars, ni alternatives 

reals per atendre alumnat divers; desenvolupen una detallada seqüència d'objectius i 

continguts totalment predeterminats i assignen al professorat la funció prioritària de vetllar 

perquè els alumnes els aprenguin de manera optima; proposen una sèrie d'activitats 

escassament educatives tant per a l’alumnat com per al professorat. 

 

Carrasco (2017) en una entrevista a Rafael Valls, afig: 
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és el material didàctic més utilitzat en l’educació secundària...No obstant això, encara segueix 

marcat per nombrosos estereotips, de tipus factual i positivista, que llasten la seva utilitat. A 

més, contribueix a una escassa innovació en les metodologies docents emprades (reduïdes a 

lliçó magistral) i converteix l'estudiant en un receptor passiu, que ha de memoritzar qüestions 

conceptuals. L'altra gran rèmora del manual escolar és la seva funció essencialment creadora 

d'identitats: espanyola, europea i, en menor mesura, autonòmica. Una herència dels 

nacionalismes vuitcentistes, que no s’ajusta la realitat multicultural de la societat, reflectida a 

les aules. Amb tot, el manual és fruit de l’esperit de les successives lleis educatives i, tot i que 

mute el seu format, seguirà sent un recurs essencial per a ensenyar. 

 

Michael W. Apple i Linda K. Christian-Smith, en un altre dels seus treballs més citats, 

The politics of textbooks (1991), apliquen aquests conceptes crítics a la naturalesa dels 

manuals escolars. Un cop acceptada la fal·làcia d’una eventual neutralitat del currículum, 

els dos autors argumenten que els manuals no han de ser vistos com a mers transmissors 

de dades, sinó que són el resultat de conflictes i compromisos polítics, econòmics i 

culturals, i la seva naturalesa ve conformada per limitacions polítiques i econòmiques 

dels mercats, els recursos i el poder. Apple i Christian-Smith (1991) afirmen que: 

 

els llibres de text no presenten totes les realitats o el conjunt de coneixements possibles, sinó 

que necessàriament en recullen una selecció. En aquest sentit, doncs, es pot considerar els 

llibres de text en tant que artefactes culturals i alhora com a productes polítics. D’aquesta 

manera, subratllen aquests autors que els llibres de text esdevenen un punt de referència 

principal per establir què és el coneixement, la cultura, les creences i la moralitat d’una 

societat. 

 

En l’àmbit de les segones llengües, tot i ser en general una educació no reglada, Bori 

(2015) també constata la influència de les esferes polítiques en els materials didàctics a 

través de les recomanacions d’institucions com el consell d’Europa i, en els cas del català, 

de documents oficials de la Generalitat de Catalunya. Sosté que: 

 

les classes dirigents tenen una gran influència en el contingut i la forma dels llibres de text ho 

demostra, per exemple, el fet que tot sovint, quan entra un nou govern, una de les seves 

primeres mesures en l’àmbit educatiu és canviar els llibres de text recomanats per a 

l’ensenyament obligatori. 

 

Apple (1991), a més, també considera els manuals escolars com a mercaderies. La 

naturalesa dels llibres de text (i, en general, dels materials didàctics) també ve 

determinada, en part, per qüestions comercials, a banda de factors polítics i culturals. Els 

editors publiquen materials didàctics amb l’objectiu d’obtenir beneficis econòmics, 

Apple (1991) constata que, a diferència de molts altres tipus de publicacions, els editors 

de manuals per a l’escola no adrecen el seu producte a l’usuari real (l’estudiant) sinó que 

pensen sobretot en els mestres (que és qui sovint decideix quins són els llibres que 

s’usaran). 
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L’estudi de Luke (1989) sobre llibres de text escolars coincideix en gran part amb les 

anàlisis d’Apple sobre aquesta qüestió, detectant a més una tendència a l’estandardització 

dels currículums i manuals que robaria la iniciativa al professorat i l’alumnat i esmorteiria 

el seu pensament crític. D’aquesta manera, els mestres es convertirien en tècnics i els 

alumnes en simples receptors passius. Destaca Luke (1989) que els materials didàctics 

transmeten una ideologia determinada que, a la vegada, està connectada amb interessos 

dels grups socials dominants. 

Torres (2008) proposa deixar de banda algunes estratègies dels llibres de text, ja que 

ajuden a la producció i reproducció de discursos discriminatoris com la segregació, 

l’exclusió, la tergiversació, el psicologisme, el paternalisme o l’infantilisme entre d’altre. 

Bori (2015), posa en relleu relacions de poder i desigualtat que es representen als llibres 

i s’estudien junt amb conceptes com els de currículum ocult, prejudicis i estereotips, 

inclusió i exclusió, creences sobre el que és normal i correcte, idealització, transmissió 

d’uns determinats valors, representació positiva d’uns mateixos i negativa dels altres, etc. 

Al capdavall, afirma l’autor que, els llibres de text tenen una gran influència en la manera 

com els aprenents perceben la realitat que estudien sobretot perquè ocupen un paper 

central en les aules. 

Convé ressaltar que, els materials que s’usen en les metodologies tradicionals parteixen 

del llibre de text, de fet, com apunta Zabala (1993) «ha sigut (i és) el recurs didàctic més 

difós a les aules.» Els models tradicionals d’ensenyament aprenentatge s’han fonamentat 

en el llibre de text. El manuals han servit a un plantejament educatiu que es basa en 

l’ensenyament de continguts conceptuals. En canvi, la pedagogia de base constructivista 

xoca amb l’ús del llibre de text, perquè aquest predisposa a l’aprenent cap a un treball 

que es limita a complir la tasca que se li encomana sense que hi haja una reflexió sobre 

el procés ni les destreses que s’intenta adquirir. L’alumnat memoritza la informació de 

cara a la prova d’avaluació. Aquest és el tipus d’aprenentatge que s’ha produït 

tradicionalment en l’estudi de la història de la literatura a partir dels manuals de Solé 

(1993). 

D’altra banda, Jiménez (1997) refusa l’assimilació del manual a l’aprenentatge 

memorístic. Afirma que depén de l’ús que se’n faça es produirà un aprenentatge 

constructivista o memorístic, ja que al manual podem trobar elements diversos que es 

poden utilitzar per a funcions diferents de la memorització. En definitiva, podem dir que 

els llibres de text són un recurs didàctic més, al costat d’altres que es poden utilitzar de 

manera simultània o alternativa, que s’usen de manera memorística o com a material 

d’ajuda més per al professorat, tot depenent de la metodologia que el docent seguisca en 

les seues classes. 

Altra línia d’investigació és la de Rodríguez (2016) qui analitza els efectes que genera 

l’ús dels manuals escolars en els processos d'ensenyament i aprenentatge, així com en el 

desenvolupament professional dels mestres; i reflexió entorn de les condicions que es 

deriven i que poden dificultar el desenvolupament de l’educació inclusiva a l’escola. Els 



 

resultats indiquen que un ús gairebé exclusiu del material no afavoreix l’aprenentatge de 

tots els alumnes i, per tant, limita les seves oportunitats de participació i d’èxit. Així 

mateix es detecta una gran influència dels manuals en el desenvolupament professional 

dels docents, que es veu reforçada pels processos de socialització que es produeixen; 

marcant una tendència a la repetició d’estratègies pròpies de la institució escolar liderada 

per llibres de text. La recerca inclou també algunes recomanacions sobre les quals serà 

necessari aprofundir per poder dur a terme pràctiques més inclusives. 

Situats en l’estudi del nostre entorn, caldria detindre’ns en algunes consideracions prèvies 

elaborades a partir de la lectura. Colomer i Margallo (2004) afirmen que «els llibres de 

text vénen a ser una radiografia de l’estat de coses de l’ensenyament a què es refereix». 

En aquest context, habitual en l’activitat docent, el manual es converteix en la concreció 

última del currículum, legitimada per l’administració, que reprodueix un currículum ocult 

el desenvolupament del qual depén de la seua aplicació per part del professorat. En el 

camp concret de la història literària actua com a guia de la pràctica docent, amb un pes 

més evident que en la resta de blocs de la matèria, com continguts desvinculats de la 

programació integrada de destreses lingüístiques, i pròxims a un eix historiogràfic on se 

situen els temes seguint un model de successió temporal. 

Quant a la manualística en l’educació reglada dels anys vuitanta i noranta que descriu 

Limorti (2009) en l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura, cal assenyalar que s’hi 

adapten al context sociolingüístic; un llibre de text concebut per a un alumne 

valencianoparlant que ha rebut ensenyament majoritàriament en valencià, altre destinat a 

alumnat castellanoparlant de zones castellanoparlants que només ha tingut el valencià 

com a assignatura, i altre per a l’estudiant nouvingut; d’altra banda, als manuals s’observa 

una compartimentació excessiva dels continguts, una predisposició a l’estudi memorístic 

i un predomini de les activitats que demanen un raonament deductiu per damunt de 

l’inductiu malgrat els esforços aïllats de recollir pressupòsits constructivistes en els 

plantejament de les unitats, de tal manera que incorporen activitats de recuperació de 

coneixements previs al començament de la unitat i de recuperació al final. D’altres, 

incorporen qüestionaris de comprensió referits als text amb la intenció d’estimular un 

aprenentatge comprensiu i evitar l’estudi memorístic dels textos expositius de llibre. 

Si ens centrem en el manual com a «material curricular imprés», l’autoria sol ser 

compartida i la formen experts en la disciplina. Els llibres de text destinats a 

l’ensenyament reglat recullen els continguts educatius que l’administració educativa ha 

seleccionat per a un determinat nivell. Aquest continguts es publiquen als decrets 

curriculars. Els manuals al seu torn duen a terme una «transposició didàctica» d’aquets 

continguts; d’altra banda, al costat del text expositiu dominant en els discurs pedagògic, 

els manuals de llengua i literatura també funcionen com a contenidors d’altres textos. Els 

criteris de selecció, adaptació (fragmentació o adaptació lingüística) i de seqüenciació 

dels textos als manuals porten implícita una didàctica de la llengua i la literatura. El 

manual, a més, es caracteritza per la seua multimodalitat, conté codis diversos, visuals i 
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lingüístics. Els manuals són també un material curricular amb data de caducitat: els seus 

referents culturals i educatius queden desfasats al cap d’un temps. Amb tot plegat, el llibre 

de text arriba a monopolitzar la concreció curricular i a usurpar les funcions pròpies dels 

docents. 

L’estudi de Limorti (2009) mostra l’evolució dels manuals per a l’ensenyament de la 

llengua i la literatura catalana al País Valencià dins del període comprés entre el BUP i 

COU (LOE) amb la promulgació de la LUEV i la secundària i el batxillerat (LOGSE), és 

a dir entre 1983 i 2008. En els nostres resultats, dedicarem un apartat a explicar l’evolució 

dels llibres de valencià de 2009 a 2019, seguint així els estudis iniciats per Limorti. 

Els manuals comencen a publicar-se de manera massiva a partir de 1995, a mesura que el 

sistema educatiu va ajustant-se al nou currículum. Una segona etapa aniria des de 1992 

fins a l’actualitat. En un primer moment, els manuals que es van usar a les aules de BUP 

eren els mateixos que s’havien emprat en l’ensenyament per a adults. En els anys 

posteriors a la implantació de la Llei d’ús, circulen per les aules del País Valencià llibres 

editats a Catalunya. Aquests llibres són desplaçats de manera progressiva per versions 

adaptades a les peculiaritats lingüístiques del País Valencià i, finalment, per manuals 

elaborats per autors valencians destinats al mercat valencià. Desapareixen de manera 

progressiva les gramàtiques didàctiques i van apareixent, a mesura que avança la dècada 

dels anys vuitanta, els llibres de text destinats a diferents cursos d’EGB, BUP i COU 

ajustats a una programació anual derivada dels currículums oficials. Aquest procés 

culmina el curs 1990-1991, moment en què acaba l’EGB la primera promoció d’alumnes 

que havien cursat l’assignatura durant tota l’etapa d’escolarització, i s’aprova la LOGSE. 

La implantació de la LOGSE, portarà aparellat un canvi fort en els manual. Es consolida 

la noció de col·lecció per cicles (ESO i Batxillerat). Hi ha una forta competència, 

s’abarateixen els costos de producció i els avanços tècnics, els il·lustradors són desplaçats 

pels dissenyadors gràfics. Es conforma un tipus de manual que presenta poques variacions 

entre editorials, consta entre 9 i 10 unitats (tres o quatre per trimestre), cadascuna de les 

quals es troba separada per apartats que la majoria de vegades no tenen relació entre si i 

que recullen els diferents blocs de contingut que marca el currículum. Limorti (2009) 

defensa «una complexitat creixent, més gran com més canvis curriculars s’han anat fent 

i com més s’ha tancat el currículum» enfront d’ alguns estudiosos que apunten un cert 

alleugeriment dels continguts dels manuals en el seu pas de l’EGB i el BUP a l’ESO i el 

Batxillerat. 

A la dècada dels vuitanta la densitat informativa era major, mentre que a la dècada dels 

noranta, als manuals predomina la instrucció (les activitats) sobre l’exposició 

(informació). Tal com apunta Limorti (2009) «la voluntat de recollir a les programacions 

d’aula dels manuals tots els continguts que preveuen els decrets curriculars ha fet que les 

unitats didàctiques es mostren en els manuals de la dècada del 2000 carregades 

d’informació de molt diversa mena i disposada en compartiments aïllats». Afirma aquest 

autor que, a més: 
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la complexitat s’ha aguditzat també en el segon cicle (3r i 4t d’ESO) per la inclusió obligatòria 

de la història de la literatura i pel reforçament dels continguts de tipus gramatical». A més 

insisteix a remarcar que aquesta situació està fent que «a les aules hi predomine un 

ensenyament transmissiu i un tractament superficial i descontextualitzat dels continguts, 

massa centrats, d’altra banda, en l’anàlisi gramatical i en l’historicisme literari. 

 

Per tant, els manuals recullen els continguts dels decrets al complet i la tria va a càrrec 

dels docents. L’autor avança el que avui dia és ja una realitat i motiu d’estudi d’un apartat 

d’aquesta tesi, com són els recursos multimèdia en els llibres de text digitals. Constata 

que un dels reptes futurs per als llibres de text de valencià serà l’adaptació al format 

electrònic. En els pròxims anys, la difusió de manuals i d’altres materials curriculars a 

través de formats digitals canviarà la manera com els alumnes accedeixen a la informació 

i a les activitats. 

Però, malgrat el pes que dels materials curriculars, hi ha hagut un destacable corrent 

antimanualístic que es remunta als anys trenta del segle passat i que arriba als anys setanta 

i vuitanta. Però, segons Limorti (2009): 

 

si l’antimanualisme no va aconseguir de penetrar a les aules de Secundària, la entrada de les 

TIC amb les possibilitats d’Internet, tornen a posar en primera línia les propostes de Freinet: 

la impremta escolar, l’intercanvi entre escoles, el treball col·laboratiu, l'ús dels textos dels 

alumnes com a text pedagògic, tornen ara de la mà dels blogs escolars i de diverses iniciatives 

per a treballar la llengua i la literatura al marge dels llibres de text. 

 

3.3.2 El tractament de l’educació literària en els llibres de text 

 
Un segon aspecte que hem considerat en aquest capítol incideix en el tractament que rep 

l’educació literària en els llibres de text. Hem tingut en compte el pes que tenen els llibres 

de text com a materials curriculars a les aules de secundària i, sovint, com a única font 

didàctica (Grossmann, 1996; Ferrer i López, 1999; Ferrer, 2000 i 2001; Zayas i 

Rodríguez, 2003; Ferrer i Margallo, 2010) per considerar que una mirada atenta als llibres 

de text pot donar moltes pistes de com s’aborda realment l’ensenyament dels continguts 

literaris i quina és la visió de la literatura que se’n desprén. 

El recorregut realitzat per la presència de la literatura als llibres de text ofereix un estat 

de la qüestió prou complex. Hi ha innovacions que es generalitzen, però també és cert 

que ho fan amb més o menys limitacions, amb més o menys compromís respecte de les 

pràctiques anteriors i creant nous perills o problemes educatius segons l’encert de la seva 

aplicació. Hi ha un cert triomf dels manuals tècnics centrats en les habilitats lingüístiques 

amb una juxtaposició de continguts literaris poc articulats. Potser ens trobem en un camí 

de tempteig on l’esforç editorial corre paral·lel al dels docents a les aules. 

Així doncs, ens centrarem en els llibres de text de Valencià: Llengua i Literatura de 

l’ESO. D’una banda, mostrarem les aportacions de Limorti (2009) sobre els llibres de text 



 

de Valencià: Llengua i Literatura de la segona meitat dels anys vuitanta. Tot seguit, 

presentarem els resultats de l’anàlisi comparativa que realitza Esteve (2013) sobre els 

llibres de text de Valencià: Llengua i literatura, que es treballen en batxillerat i, acabarem 

amb l’estudi de Lluch i Amat (2018) sobre l’anàlisi comparativa dels llibres de text de 

Valencià: Llengua i literatura de 1r ESO. 

De manera paral·lela al que indica Garcia Pitxer (2019) en la investigació presentada en 

la tesi  doctoral, sostenim que el primer estudi sobre el tractament de la literatura en     

els llibres de text és la tesis doctoral de  Limorti  (2009),  El  tractament  dels  

continguts curriculars de literatura en els llibres de text de l’assignatura de Valencià 

(1983-2008). 

Per a l’autor, l’objectiu d’estudi  són  els  manuals  per  a  l'ensenyament  de  

l'assignatura Valencià: Llengua i Literatura en BUP, ESO i Batxillerat al País Valencià 

en el període comprés entre la creació d'aquesta disciplina escolar el 1983 i el 

desenvolupament curricular  de  la  LOE  (2007-2008).  El  corpus  objecte  d’estudi  

està format per  175  manuals;  19  materials  curriculars  impresos  per  a  

l’ensenyament de la literatura; 40 manuals  i  guies  didàctiques  de  reforma 

experimental i 12 materials impresos de suport a la docència editats per la Conselleria 

d'Educació entre 1985 i 1997, entre altres. El treball està dividit en tres grans capítols.   

El primer delimita les principals línies d’estudi de la manualística i situa en elles els 

manuals de llengua i literatura catalana. En el segon, i més extens, es fa un recorregut 

per la història  de  la  disciplina  seguint  el  desplegament curricular que ha tingut lloc  

en el període estudiat i la manera com els llibres de text han anat concretant els 

continguts prescrits. En el tercer capítol, s’analitzen els principis metodològics de la 

didàctica de la literatura que es mostren en els manuals i que s’han obtingut a  partir 

d'una fitxa d'arreplega de dades: cànon d’autors, obres i gèneres; activitats de 

comprensió lectora, comentari de text, taller literari i treball per projectes; criteris per     

a la programació de continguts literaris i lingüístics. 

D’una altra banda, fa una revisió del tractament de la literatura en els manuals de BUP, 

COU, ESO i Batxillerat. Com que uns dels nostres objectes d’estudi és el tractament de 

la literatura en els manuals de secundària, a partir de l’anàlisi Limorti (2009), donarem a 

conéixer les conclusions a què ha arribat. 

En el cas de la literatura, s’hi va incorporar el treball dels textos literaris a partir de        

la metodologia del comentari de text tradicional, però també, activitats de taller literari 

que en els anys vuitanta eren una novetat. Pel que fa al cànon de les lectures i dels 

autors, els llibres de text de valencià (Limorti, 2009) «van ser un aparador de  la 

literatura actual feta per autors contemporanis durant els anys setanta, vuitanta i 

noranta». Van ampliar el cànon escolar a lectures de literatura infantil i juvenil 

contemporànies d’autors valencians, van incorporar els nous gèneres: còmic i cinema; 

també rondalles, cançons, romanços i llegendes; fenòmens paraliteraris com la cançó 

d’autor, especialment la Nova Cançó. El contacte amb la  literatura  a través  del  llibre 

de text es produeix de manera fragmentària, a partir de textos breus i de molts autors 

diferents. Conclou l’autor destacant que «l’extensió dels continguts prescrits  pels 

decrets    curriculars  i  la   necessitat  de reproduir-los de manera  literal fa  que la  visió 
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que es dóna d’autors, obres o èpoques siga per força superficial». 

Limorti (2009) ja deixava entreveure la marginació a què estava sotmesa la literatura en 

general, i en la classe de llengua, en particular. La subordinació de la competència 

literària a la competència comunicativa general i el bandejament de la història de la 

literatura dels cursos d’ESO estaria en la base, segons alguns autors, de la marginació  

de la literatura en la classe de llengua (i literatura). Els manuals també han rebut 

crítiques perquè han reflectit aquestes directrius del  currículum  a  través  d’un 

predomini de programacions d’aula que organitzen els continguts literaris subordinant-

los a un eix ordenador de llengua basat en les tipologies textuals i l’enfocament 

historicista, en alguns pocs. Limorti (2009) que, «la programació a partir de les 

tipologies textuals i el treball gramatical descontextualitzat fet amb  textos  literaris ha 

provocat les ires de sectors del professorat que consideren que aquestes pràctiques han 

reduït la literatura a un simple apèndix de la llengua d’ús». Un altre dels factors que 

apunta com a causants de la marginació de la literatura en les classes de llengua «ha 

estat una baixada en el nivell de  competència  lingüística  a  causa  del canvi en la 

composició de l’alumnat». Afirma aquest autor que «el fet que un currículum done un 

paper central a la literatura no significa  més presència d’aquesta     a les aules. Altre 

factor que es constata és la influència que pot haver tingut en la marginació de la 

literatura la formació inicial del professorat». 

Quant al cànon, es consolida un cànon escolar que inclou obres i autors de novel·la juvenil 

al costat del cànon de tradició literària. Pel que fa als gèneres, constata un predomini clar 

de la narrativa, seguida de la poesia i a molta distància el teatre. La literatura juvenil viu 

un esclat extraordinari durant la dècada dels vuitanta i té una presència destacada als 

manuals. A la dècada del 2000 les obres de literatura juvenil han conquerit per complet 

el seu lloc al cànon escolar, s’incorporen als manuals en forma de fragments per a la 

lectura, l’anàlisi i la imitació. Hi trobem la novel·la policíaca, la literatura autobiogràfica, 

la novel·la d’aventures, novel·la sentimental, històrica, ciència ficció. Pel que fa al cànon 

escolar de textos i autors de tradició literària en llengua catalana, es troba bastant 

consolidat en tots els manuals i recull autors i obres de tots els dominis lingüístics. Sembla 

haver-hi un reconeixement unànime en el món acadèmic. 

Quant a l’organització de les unitats didàctiques, sol girar a l’entorn d’un eix vertebrador. 

Quan no hi ha eix, les unitats es presenten en compartiments separats que en moltes 

ocasions recullen amb els mateixos noms els blocs de contingut dels decrets curriculars. 

Quan hi ha un eix, pot ser: una tipologia textual, un gènere discursiu, un centre d’interés 

o un tòpic literari. També observa que, a partir dels currículums de 2002, l’entrada de la 

història de la literatura al segon cicle de l’ESO va complicar més encara l’articulació de 

les programacions d’aula i en tots els casos es va optar per afegir-la en un compartiment 

a part. Quan la programació es fa seguint la història de la literatura, es cau en 

l’ensenyament memorístic i en el treball de textos de vegades molt allunyats dels alumnes 

tant pel context de producció com per la llengua. 
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En definitiva, «els llibres de text tornen a manifestar les seues limitacions com a 

tecnologia educativa, d’una manera més punyent que quan es tractava d’afavorir la 

consecució d’uns objectius d’ordre procedimental i actitudinal» (Limorti, 2009). Aquest 

autor precisa que, davant aquesta situació, continuen sent vàlides les propostes que 

estudiosos i docents han anat exposant des de finals dels anys vuitanta i que es resumeix 

en la promoció a l’aula d’un aprenentatge significatiu fet a traves de materials diversos i 

que proporcionen contactes rics amb els textos literaris com per exemple: la lectura en 

veu alta a classe (recitació, lectures dramatitzades, lectura silenciosa a l’aula, projectes 

de treball que incloguen tallers de textos, participació en circuits literaris, inclusió de les 

TIC, superació dels enfocaments historicistes, incorporació a classe de la literatura 

intertextualitat, la transcodificació (adaptacions cinematogràfiques, còmic, teatre, 

televisió, videojocs...), la interculturalitat i la literatura comparada. 

Esteve (2013) analitza, a través de diferents llibres de text publicats al País Valencià, 

quina literatura s’explica a les aules de l’educació secundària postobligatòria (autors, 

obres, èpoques i tipus de text) i, el que és més rellevant, com s’ensenya. La reflexió sobre 

la controvertida qüestió del cànon i sobre els mètodes i recursos per a proporcionar una 

educació literària sòlida evidencia segons l’autora «la necessitat d’ensenyar el cànon 

entés com a proposta oberta i flexible, així com de salvaguardar el plaer lector també en 

aquests cursos». El resultat de l’anàlisi mostra «una fotografia prou ajustada de la realitat 

que cada dia viuen els docents i l’alumnat del nostre país, ja que els llibres de text solen 

conjuminar, d’una banda, les exigències de la programació oficial; i d’una altra, les 

necessitats del professorat a l’hora d’anar adaptant-se als canvis de metodologia derivats 

de la reforma educativa; a banda de ser, uns dels recursos més utilitzats pels docents en 

qualsevol disciplina». 

Els principals resultats a què arriba Esteve (2013) sobre quina literatura s’explica en els 

diferents llibres de text de l’assignatura de Valencià: llengua i literatura en l’educació 

postobligatòria: 

- S’hi prescriuen gèneres, obres i autors que en un percentatge molt elevat coincideixen 

amb els continguts dels dos últims anys de la secundària obligatòria, tot i que el llistat és 

més extens: cròniques medievals, Jaume Roig, sor Isabel de Villena, Curial e Güelfa i 

Tirant lo Blanc, El Misteri d’Elx, Ausiàs March, Teodor Llorente, Mulet, Escalante, 

Bernat i Baldoví (edat mitjana i modernisme). Martí Dominguez, Enric Valor, Carles 

Salvador, Xavier Casp, V. Andrés Estellés, Beneito i Fuster (del modernisme a 

l’actualitat). No es fa referència a cap escriptor no valencià. Aquest cànon s’ampliava 

per a les PAU: Mercè Rodoreda, Quim Monzó, Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol, 

Manuel de Pedrolo o Josep Maria Benet i Jornet. 

- S’accepta que la finalitat del professor és la d’ensenyar els principis de la lectura culta, 

científica i filosòfica. En canvi, en la secundària obligatòria, s’accepta que el paper     

del professorat és tenir en compte els gustos i les necessitats psicològiques. 
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- S’encamina l’alumnat a dominar unes tècniques i estratègies que li permetran explorar 

en profunditat el discurs literari. 

- Entre els objectius de batxillerat també hi ha refermar els hàbits de lectura, o desenrotllar 

la sensibilitat artística i literària, així com els criteri estètic. Aquest objectius s’assoleixen 

a través de l’accés al cànon, que sol anar acompanyat d’una visió historicista de la 

literatura qüestionada per molts docents i omnipresent ja en l’educació secundària 

obligatòria. Aquesta línia temporal es combina en alguna ocasió amb un ordenació de 

temes per gèneres on predomina la narrativa i emfatitza la producció valenciana. En 

l’educació secundària obligatòria, s’hi fixen com a continguts gèneres (poesia 

trobadoresca, prosa humanística) i alguns autors i obres: Ausiàs March, Tirant la Blanc, 

Misteri d’Elx, Joan de Timoneda, Lluís Galiana, Teodor Llorente, Constantí Llombart, 

Esduard Escalante, Vicent Andrés Estellés, Valor i Fuster. 

- Hi ha consens de lectures, semblen tenir un ancoratge més estable i rígid que ve marcat 

per la literatura canònica nacional. Aquestes obres i autors són prescrits per la Conselleria. 

Es prioritza la transmissió de part del patrimoni cultural i de la tradició culta compartida 

per una col·lectivitat. La unanimitat quant al cànon de la literatura catalana des dels 

orígens fins al període medieval és sòlida però aquesta uniformitat va dispersant-se a 

mesura que avancem en els temps. En canvi en la secundària, falta de consens en les 

lectures i s’assenyala l’existència d’un cànon ocult (Romero, 2007; Lluch, 2010; 

Mendoza, 2004) 

- Alguns fragments literaris s’analitzen en funció únicament del període en què 

s’insereixen. El problema rau en el fet que es desatenen les característiques pròpies i 

originals de l’obra que passa a ocupar una posició subsidiària o secundària. 

- Altre problema que es destaca és l’acusat fragmentarisme dels textos canònics que es 

reprodueixen en els llibres de text. 

- En aquesta tendència a la fragmentació de les mostres literàries, el gènere que resulta 

afavorit, quant a la proporció, és la poesia. 

- Desaparició pràcticament absoluta de referències a la literatura juvenil i a obres de 

literatura universal. 

- Es confirma la tendència envers la preferència d’un corpus canònic de la literatura 

nacional on predomina l’eix històric per organitzar la programació literària. En aquest 

sentit s’alerta sobre la repetició de continguts en la secundària obligatòria i en la 

postobligatòria. 

- Es manté el treball de l’oralitat però perd pes en els cicles anteriors. Es vehicula a través 

de debats sobre alguns dels temes o reflexions derivades de l’obra literària, de lectures 

dramatitzades o de lectures orals de poemes. 
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- Reducció de l’espai dedicat a la literatura a causa de la desaparició de les assignatures 

de literatura específiques i el tractament conjunt dels continguts lingüístics i els literaris, 

marginació ja denunciada per Aulet (2007). 

A tall de recapitulació, Esteve (2013) defensa la línia historicista sempre que no es 

cometen excessos, si no es constreny a una mena d’etiquetatge o si no es renuncia a 

abordar el missatge dels textos en favor exclusivament dels aspectes històrics. A més 

hauria de donar entrada a altres línies didàctiques sobre el fet literari com aquella que 

entén la literatura com a despertar creatiu. Defensa les activitats de creació, de foment a 

la inventiva, ja que solen ser més profitoses i atractives per a l’alumnat. Així, per exemple, 

es planteja «imaginar» com són els personatges d’una narració o quina és la biografia 

d’un d’ells; escriure el fragment que precedeix o continua el que han llegit; inventar 

«senyals» propis de la poesia trobadoresca, per als amics; redactar la pròpia divisa a l’estil 

de Marçal... Aquestes activitats resulten motivadores perquè permeten la lliure expressió 

dels alumnes a partir de la comprensió i la interpretació dels textos. Esteve (2013) 

considera que «l’ensenyament de la literatura no pot renunciar a la imaginació –seria com 

anar contra natura-, ja que el mateix exercici d’interpretació va lligat a la creativitat, a la 

capacitat per especular i suggerir exegesis raonades». 

Considera més urgent treballar en el com que en el què. Proposa l´ús d’estratègies que 

s’ajusten al perfil de classe. Entre aquestes subratlla el debat oral, en forma de club de 

lectura, els exercicis que permeten l’alumne expressar-se lliurement i activar la seua 

imaginació, l’aproximació als textos a partir d’itineraris transversals que posen en relació 

diferents discursos culturals. Insisteix que «l’estudi de la literatura no hauria de fer-se al 

marge de l’experiència de cada lector, ni per descomptat, negant-la. Establir vincles 

intel·lectuals i emocionals entre la literatura i l’experiència pròpia de cadascun dels 

alumnes és una font de motivació inesgotable». Per tant, insisteix l’autora que «cal la 

jerarquia canònica, però amb tota la flexibilitat possible, entés com una proposta oberta i 

democràtica i a través d’un procés personal per tal d’afeccionar-los a la lectura, finalitat 

última del docent de literatura». En definitiva, procurar una educació literària que 

configure uns hàbits que desemboquen en la constitució d’un itinerari lector autònom que 

vaja eixamplant-se al llarg dels anys. 

Els llibres de text, per tant, venen a ser una radiografia de l’estat de coses de 

l’ensenyament a què es refereix. Per aquest motiu, s’ha volgut analitzar ací quins textos 

trobem en propostes d’ensenyament literari en els llibres de text d’educació secundària 

obligatòria. Es tracta d’una primera aproximació, feta en línies generals i a partir d’una 

mostra representativa de col·leccions. Cal assenyalar que no es tracta d’analitzar els 

llibres en si mateix, sinó de veure i analitzar de forma comparativa quins tipus de textos 

usen els diferent manuals per complir els requisits de l’educació literària. 

Per concloure, presentem els resultats de l’anàlisi comparativa de Lluch i Amat (2018), 

sobre el tractament de la literatura als llibres de text de secundària, en concret, com s’hi 

treballen els textos literaris en els llibres de text de primer de secundària: 
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• Els llibres no presenten equilibri entre els diferents blogs proposats en el 

currículum de secundària, sinó que l’espai que es dedica a la literatura és reduït i 

insuficient si el comparem amb el de la resta de continguts. De fet, la majoria de 

manuals centren els seus esforços a treballar altres blocs, sobretot el de 

Coneixement de la llengua. Així doncs, l’anàlisi comparativa mostra una manca 

de coherència entre el nombre de continguts proposats com a literaris i la resta de 

continguts. 

• Si fixem l’atenció en el tractament dels gèneres literaris, l’anàlisi confirma 

l’omnipresència del gènere narratiu i la mínima presencia de textos poètics i 

teatrals. Amb tot, el disseny gràfic dels llibres de text que afavoreixen l’ús de 

fragments dels textos que s’hi proposen com a lectura per als autors fa que s’hi 

incloguen textos poètics amb la finalitat d’identificar figures retòriques o trets 

distintius d’un moviment estètic. 

• D’altra banda, si ens centrem en l’autoria, a partir del buidatge del corpus, 

comprovem que el cànon no està preestablert. Hi ha, per tant, una pluralitat 

d’autors i autores tant pel que fa a l’època, com pel que fa a la procedència 

geogràfica. Quant a les presències reiterades destaquem: Joanot Martorell, Vicent 

Andrés Estellés i Carles Alberola. 

• Finalment, l’anàlisi constata que, tot i advertir homogeneïtat en els textos dels 

escriptors més reeixits, una manca de coherència i d’equilibri no només quant a 

la procedència geogràfica (per la prevalença d’autors del PV sobre els autors de 

literatura universal), les èpoques i períodes literaris (amb un predomini d’autors 

del XX), sinó, sobretot, quant a l’autoria segons el gènere. En aquest punt cal 

constatar un tractament discriminatori de les dones en tots els manuals. És a dir, 

tots els manuals arrosseguen una manca d’atenció pel que fa al nombre 

d’escriptores proposades, només un 3% de dones escriptores fan servir dos dels 

set manuals analitzats i en la resta l’absència és quasi absoluta. Per tant, aquest 

aspecte subratlla la manca de coherència i homogeneïtat. 

En definitiva, el recorregut realitzat pels textos literaris en els llibres de text ofereix un 

estat de la qüestió molt complex. Un tret comú que traspua en l’anàlisi comparativa és, a 

banda de l’heterogeneïtat, pluralitat, diversitat i pluriculturalitat, tant en el corpus de 

textos, com en el d’autors i autores proposats, una manca d’equilibri tant pel que fa al 

gènere literari com en el gènere dels autors elegits. 

 

3.3.3 L’educació literària en les aules de secundària 

 
Una vegada hem revisat la situació dels llibres de text de Valencià: Llengua i literatura 

de la secundària, ens centrarem a presentar el panorama actual de l’educació literària a 

les aules de secundària. 
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La situació de marginament de la literatura i els seu tractament en els manuals de 

secundària que presenta Limorti (2009), deu anys després, poc dista de la situació actual 

de marginació de la literatura en les aules de secundària i, més en concret, en els llibres 

de text. Aquesta darrera afirmació és compartida avui dia per nombrosos estudis i 

col·lectius, entre d’altres pel Col·lectiu Pere Quart. Caldria, per tant, detindre’ns en 

algunes consideracions, aportacions i reptes d’aquest Col·lectiu. 

Per la seua banda, Casals i Foguet (2018), arran de les intervencions de la tercera edició 

del Simposi Afer d’estat. La llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la 

universitat, constaten que «la situació de la llengua i la literatura catalanes a 

l’ensenyament secundari i universitari continua molt crítica». Afirmen que «molt lluny 

de resoldre’s algunes de les qüestions que van ser diagnosticades en les dues primeres 

edicions La llengua i la literatura catalanes a les aules del segles XXI, Orpi (2014) i 

Raons de futur, Martorell (2017) s’han agreujat encara més». Coincideixen a remarcar 

que «ni s’ha solucionat el desconeixement cada vegada més flagrant dels aspectes 

lingüístics i literaris fonamentals, ni s’ha fet res per la progressiva residualització de la 

literatura a la secundària i a la universitat, ni s’han aplicat mesures per millorar 

substancialment la formació del professorat». 

Si ens centrem en el panorama actual de la situació de la literatura als llibres de text i a 

les aules de secundària al País Valencià, no podem estar de comentar les aportacions que 

feren diversos professors valencians i col·laboradors del Col·lectiu arran de la I Jornada 

de Treball del Col·lectiu Pere Quart el recent l’any 2018 (Vila, 2017). S’hi formularen 

quatre preguntes sobre el currículum, els materials existents, la formació del professor 

per treballar la literatura a l’aula i sobre el cànon que hauria de formar part de l’educació 

literària de l’alumnat. 

Les respostes i propostes de millora de col·laboradors del Col·lectiu i docents com Dolo 

Carceller, Enric Mut, Toni Picasso i Carles Vendrell, són una bona mostra del panorama 

actual al País Valencià. 

Les preguntes són: 

1. Creus que, en el currículum de la matèria de llengua i en la realitat de les aules, 

és prou present l’ensenyament de la literatura catalana?, consideres que es dedica 

prou temps (hores setmanals) a l’educació literària?, com penses que s’hauria de 

materialitzar una presència real de l’ensenyament de la literatura a les aules? 

2. Quina valoració fas dels materials existents per a l’educació literària (manuals, 

antologies, lectures, etc.)? Tens present la lectura i l’escriptura de textos literaris 

a l’aula per impartir continguts de la matèria de llengua i literatura? 

3. Consideres que tens una formació suficient per treballar la literatura a l’aula? Com 

creus que s’hauria d’enfocar la formació del professorat en el terreny de 

l’ensenyament de la literatura? Com et sents com a professor de llengua i 

literatura? Et sents ben valorat al teu institut/universitat? 
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4. Consideres que s’hauria d’establir un cànon de clàssics de la literatura catalana 

(narrativa, poesia, teatre) que haurien de formar part de l’educació literària de 

l’alumnat de secundària? Creus que cal fomentar la literatura juvenil a la 

secundària i què creus que pot aportar a la formació lectora de l’alumnat? Hauria 

d’existir, també, un cànon de literatura juvenil? 

1. Quant a la presència de l’ensenyament de la literatura catalana en el currículum de la 

matèria de llengua i en la realitat de les aules, quant a les hores setmanals que es dediquen 

a l’educació literària i quant a possibles propostes per tal de materialitzar una presència 

real de l’ensenyament de la literatura a les aules, es constata, a partir de les respostes i 

propostes de millora, que: 

• Tot i que el currículum, tracta de manera adequada el panorama literari, la 

concreció que realitzen els llibres de text no ho és ja que la majoria es limiten a 

fer unes línies contextuals de cada època i a incloure tres o quatre textos breus que 

puguen ser representatius. 

• Per tant, cal comptar que el professorat que imparteix la matèria, segons li 

interesse o no la literatura –pensem que, malauradament, hi ha bastants docents 

que no en senten cap afecció i es limiten a explicar ortografia i gramàtica–, hi 

posarà el seu granet i passarà, a l’alumnat, altres textos amb els quals puga copsar 

allò que s’està explicant. I si, a més a més, sap transmetre la passió dels bons 

textos, potser encendrà l’espurna dels possibles lectors amagats. El problema, 

doncs, més que el temps, que és molt escàs, és a què dediquem eixe temps. 

• En batxillerat solament es tenen en consideració aquests autors i temes que entren 

per a la PAU. En el cas de l’ESO, es constata una realitat: quan el temari no es pot 

impartir en tota la seua complexitat, molts professors opten per descartar la 

literatura de cada unitat a fi d’avançar temes. Cal proposar mesures com relacionar 

la part de llengua, gramàtica i sociolingüística, quan siga oportú, a partir de textos 

literaris i relacionar, sempre que siga possible, literatura i món real. És per això 

que, assenyala que: «la literatura no pot projectar-se com una disciplina hermètica 

i aïllada i que s’hi explica perquè apareix als llibres de text i prou. 

• La literatura ocupa un lloc secundari perquè l’ensenyament de la llengua és 

prioritari. Es posa l’accent en les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), en les 

quals la literatura catalana contemporània queda reduïda a la memorització de 

setze temes (tot i que, cal precisar que el proper curs 2019-2020 l’apartat de 

literatura canvia de rumb, els setze temes memoritzats se substituiran per textos 

que caldrà analitzar). Es proposa que caldria aprofitar més els textos literaris per 

ensenyar la llengua i familiaritzar l’alumnat amb els diversos autors i gèneres, 

perquè moltes vegades els textos triats en els llibres de text són textos molt simples 

sense cap atractiu. 
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• la Literatura s’ha convertit en una matèria residual en el currículum de secundària. 

Especialment en l’ESO, on es només un dels blocs (normalment l’últim) en que 

s’organitza el currículum de l’assignatura. En 1r de Batxillerat, és on 

s’aprofundeix molt més, ja que ve a representar el 50% del temari, i abasta des 

dels inicis fins al segle XIX. En eixe curs, es constata que la Literatura no s’ha 

treballat pràcticament gens durant l’ESO. Especialment dramàtic és el 

plantejament de la Literatura a 2n de Batxillerat ací a València. Encara que al 

temari se li dona prou importància (es dona tot el segle xx), la seua impartició a 

l’aula ve condicionada pel fet que per a la PAU als alumnes se’ls demana que 

apreguen de memorieta 16 microtemes, dels quals n’han de desenvolupar un en la 

prova en una extensió de 150 paraules. La millor manera d’augmentar la seua 

presencia seria que deixara d’estar inclosa (de manera sempre subsidiària) en 

l’assignatura de Llengua i adquirisca la condició d’assignatura amb entitat pròpia. 

 

La presència de la literatura sí està prevista al currículum, però no així, ni menys encara, 

a les aules. El tractament als manuals passa de deficitari i/o inexistent als nivells inferiors 

a un nivell d’anàlisi i complexitat excessiu als nivells superiors. A més a més, en la 

majoria dels casos, el professorat o directament suprimeix els continguts de literatura de 

la unitat didàctica i passa d’ells, de manera que et pots trobar amb alumnes que arriben al 

batxillerat sense haver vist mai literatura; o no passen del tractament de la literatura des 

de l’òptica de la història de la literatura sense considerar la lectura i l’anàlisi de textos i 

el plaer de llegir i sentir literatura. 

2. Quant a la formació del professorat per treballar la literatura a l’aula, a com s’hauria 

d’enfocar la formació del professorat en el terreny de l’ensenyament de la literatura i com 

se sent de valorat el professorat de llengua i literatura, s’indica que: 

 

• La docència implica una actualització contínua. Cal estar alerta de les 

publicacions que van eixint a la llum ─bé de treballs d’investigació, d’obres noves 

que es publiquen, etc─, de les noves propostes metodològiques, de les cartelleres 

culturals. La literatura hauria de ser un del eixos fonamentals dins la classe de 

llengua. És un llegat cultural bàsic per poder entendre la nostra realitat. 

Sempre cal renovar-se, perquè provenim d’un ensenyament molt teòric, basat en 

el predomini dels coneixements, hereu de la Il·lustració. Per això, tots hem anat 

evolucionant per adaptar-nos als canvis, en especial amb l’ús de les TIC (p.e., un 

vídeo breu presenta un autor, que podem escoltar i visualitzar) i amb un 

plantejament més actiu per part de l’alumnat. L’alumnat passa a ser productor de 

textos, aspecte que no se sol valorar per la mitificació de les ciències. 

• Cal potenciar la formació permanent del professorat, sobretot en l’àmbit de la 

introducció de les noves tecnologies en l’ensenyament. I una cosa imprescindible 

és que un professor/-ra de Literatura ha de ser per necessitat un lector constant  i 
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avesat. És increïble que hi haja gent que impartisca Literatura i pràcticament no 

llegisca res. 

• No s’està ben format per part del sistema. La formació en didàctica de la literatura 

s’ha de buscar. Tanmateix, no estem molt ben valorats. Molts companys no 

entenen com ens hi detenim massa, segons ells, en lloc d’estar per l’ortografia, 

pronoms febles, etc… Sí, caldria estar més i millor organitzats. 

 

3. Quant al cànon de clàssics de la literatura catalana es planteja si haurien de formar part 

de l’educació literària de l’alumnat de secundària, si caldria fomentar la literatura juvenil 

a la secundària, si hauria d’existir, també, un cànon juvenil i què podria aportar la 

formació lectora de l’alumnat: 

 

• L’establiment d’un cànon ─o cànons─ és una tasca complicada per tots els factors 

que cal tenir en compte i, per tant, la dificultat de tria que implica. El més 

important seria arribar a un consens el més ample possible. Els manuals que s’hi 

fan servir a l’aula ja hi apunten, en bona part, però hi resta tanta gent fora! Per al 

col·lectiu d’ensenyants, tindre a l’abast aquest corpus d’obres seria bo, més que 

per a la tasca docent particular ─que sí que la facilitaria─ pel fet que establiria un 

eix comú arreu del territori. Hauria de ser fet, però, amb mires obertes per tal de 

no caure en un excés de centralisme territorial. A l’ESO ens plouen les novel·les 

juvenils. Es publiquen obres juvenils molt interessants, però no tot el que es 

publica és de qualitat. Per tant, cal fer-ne una selecció acurada. I combinar-la amb 

«clàssics» de la literatura catalana. De vegades menyspreem la capacitat de 

l’alumnat, pensem que no entendran les obres i es cau en el perill d’oferir- los 

material de baixa qualitat. 

• Hi ha autors en cadascun dels gèneres que són imprescindibles que l’alumnat els 

treballe. Una altra cosa és posar-nos d’acord amb quins. 

• Pot servir per orientar i, tal vegada, per prestigiar la nostra literatura, però cal xafar 

terra i no tot l’alumnat de secundària té un domini adient de la llengua per 

assaborir els textos. Aquest alumnat, que no domina suficientment les estructures 

de la llengua, sí que pot ser consumidor de literatura juvenil, que els pot aportar 

vocabulari, frases fetes, estructures lingüístiques…, però la resta hauria de superar 

aquest nivell més elemental i presentar-los textos més literaris, amb majors reptes 

a superar. És cert que entre la literatura juvenil hi ha gran diferències, algunes 

obres són molt insulses i altres s’aproximen a la narrativa d’adults, però no crec 

que calga un cànon més o menys oficial. 

• Cal establir un cànon de clàssics de la literatura catalana. El problema ve quan el 

mínim es converteix en màxim, i en l’enfocament que se’n fa, d’ell. Els nostres 

alumnes no han de llegir versions de… sinó directament les obres. 
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En resum, a partir d’aquestes aportacions i d’altres la I Jornada de treball del Col·lectiu 

Pere Quart (IEC, 10.9.2018) permet plantejar 10 propostes (realistes) per millorar-ne la 

situació –ara molt precària– a les aules de la secundària i de la universitat. En destaquem 

algunes: 

1. La presència de la literatura catalana, dels autors i les obres que la prestigien, en els 

currículums educatius i en els llibres de text, hauria de seguir els models d’altres sistemes 

educatius (el francès, l’alemany, el grec o l’italià, sense anar més lluny). Es constata que 

aquests programes educatius incorporen la pròpia tradició literària des de la primària, amb 

criteri i adequació a l’alumnat, sense menystenir l’exigència indispensable. 

2. Els plans d’estudis han de concretar més hores de literatura catalana i remarcar-ne la 

importància, seguint models d’aprenentatge molt més òptims, que valoren l’educació 

literària com a coneixement humanístic i com a enriquiment lingüístic. S’hauria de tractar 

la literatura castellana com una literatura d’especial atenció, sense obviar o menysprear 

que la tradició literària pròpia és la que s’expressa en llengua catalana. 

3. El patrimoni literari en el seu conjunt hauria de ser més difós i conegut socialment (a 

través dels mitjans, dels nivells educatius, del món editorial, etc.). La crisi general de les 

humanitats, als Països Catalans, és molt més greu que en altres latituds pel poc hàbit lector 

i consumidor de cultura dels estudiants, però també dels professors, entre altres factors. 

4. El coneixement del context històric és imprescindible per llegir la literatura de tots els 

temps. Cal, per tant, revalorar la història de la literatura, sempre que tingui per finalitat 

afinar la comprensió lectora i la capacitat de comentari crític dels textos. 

5. La formació dels professors que imparteixen classes de literatura catalana a la 

secundària és un problema greu. El màster de secundària hauria de ser replantejat, en 

aquest sentit, de cap i de nou perquè –com hem denunciat reiteradament– ha estat i 

continua sent un fracàs. És important que el professor sigui vocacional i sàpiga motivar 

els estudiants. El professor ha de tenir cultura literària, una bona formació lectora i ha de 

ser un lector àvid i entusiasta. 

6. Els materials (manuals, llibres de text, antologies…) han de prioritzar els continguts 

literaris, evitar l’atomització i donar prioritat als textos. És important, de tota manera, la 

capacitat comunicativa del professor i la centralitat de la lectura i el comentari crític dels 

textos. 

7. El País Valencià i les Illes presenten contextos específics, sobretot per les diferències 

sociopolítiques, però les problemàtiques són molt comunes. Hi ha un decalatge entre els 

currículums i la realitat de les aules. Hi manquen recursos. Hi cal fer una feina de 

socialització de la literatura en l’àmbit de cada centre. Constatem, ni caldria dir-ho, la 

necessitat de treballar conjuntament els professors de tots els Països Catalans per evitar 

l’aïllament o el centralisme. 

8. La confecció d’un cànon –obert i generós– hauria de partir de criteris qualitativament 

més ambiciosos en la tria de les lectures. Hauria de ser, és clar, un cànon que tinga present 
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tots els territoris i que eviti el centralisme barceloní. L’objectiu és fer més lectors, crear 

més hàbit lector. Amb un cànon a mig fer o que es va fent, la seva creació i difusió hauria 

de ser una prioritat institucional. Caldria que la tria fos coherent i respectés els diversos 

nivells educatius i les seves transicions. S’hauria també de promoure la «biblioteca 

personal» de l’estudiant i evitar els abusos en la socialització dels llibres de lectura en els 

centres educatius. 

Arribats a aquest punt, no ens podem estar d’indicar les aportacions de les investigacions 

de Lluch et al. (2017) que han mostrat que, aquests docents administradors dels blogs, 

entenen la lectura literària com un dret universal. Han compartit la lectura de El Quixot, 

de La divina comèdia o de Tirant lo Blanc, «fent callar moltes veus que criticaven la 

lectura d’aquest tipus d’obres a les escoles». Per tant, tal com apunten les autores, «la 

comprensió dels clàssics no pot ser restringit a uns pocs» el problema de l’educació 

literària en l’ensenyament obligatori no és «què llegir, sinó com fer llegir els clàssics» i, 

en aquest sentit, juguen un paper cabdal els blogs, les wikis i el twitter. 

En aquest sentit, en Wankel (2013) i Lluch et al. (2017) s’amplia el concepte transmedia 

als entorns d’aprenentage: 

 

caracterizamos estas prácticas como transmediales, ya que expanden la lectura escolar a través 

de los medios sociales y las diferentes plataformas y herramientas que ofrece Internet, pero, 

sobre todo, porque son actividades colaborativas y vivas, en las que todos los sujetos las hacen 

crecer: unos como guías y los otros como productores. 

 

En definitiva, els resultats de les investigacions de Lluch et al. (2017) coincideixen a 

remarcar que «mitjançant els projectes col·laboratius virtuals, la lectura literària en 

castellà, català, gallec i eusquera es transforma en una experiència de vida per a cents 

d’escolars que, gràcies a les propostes dels docents, estableixen una comunicació especial 

a través de la lectura socialitzada dels grans clàssics de les nostres tradicions literàries». 
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4. PRESENTACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ 

 
Una vegada revisada la investigació prèvia, podem presentar la metodologia utilitzada, el 

corpus d’anàlisi i les conclusions de la investigació que durem a terme. En primer lloc, 

els objectius i el procés de treball que hem seguit per aconseguir-los; després justifiquem 

i delimitem la selecció dels materials; a continuació, una classificació del corpus, dels 

codis corresponents, de les plataformes digitals i dels recursos multimèdia que s’han fet 

servir en l’anàlisi dels llibres de text digitals, en general, i en l’apartat de cultura literària, 

en particular. Finalment, detallem els instruments metodològics emprats en les anàlisis 

quantitativa, descriptiva, comparativa i textual del contingut. 

 

4.1 Objectius de la investigació 

 
L’objectiu general serà analitzar el tractament de l’educació literària, i en un nivell més 

concret, dels textos literaris que s’hi fan servir en els llibres impresos i digitals, a més de 

les plataformes de suport de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura de l’educació 

secundària publicats entre 2011 i 2020. 

Concretament, els objectius són els següents: 

- Analitzar la competència literària i l’educació literària en els Currículums vigents durant 

el moment de la investigació i en les actuals reformes educatives i les semblances i 

diferències entre els actuals currículums i Decrets llei de Catalunya, País Valencià i 

Balears. 

- Conèixer el tractament que rep l’educació literària en trenta-nou llibres de text més 

utilitzats a les aules en l’assignatura de Llengua i Literatura valenciana de l’educació 

secundària obligatòria a partir d’una anàlisi quantitativa, descriptiva o comparativa dels 

textos. 

- Analitzar quin espai hi ocupa, quins són els gèneres literaris que s’hi treballen, quina 

presència hi ha de textos adaptats, quina és l’autoria i la procedència geogràfica dels 

textos literaris, quina època hi té més presència i, finalment, quina és la proporció existent 

entre el nombre d’escriptors i d’escriptores que fan servir les editorials en el bloc 

d’Educació Literària entre el 2011 i el 2020 en la presentació de la Cultura literària. 

- Aprofundir en l’anàlisi discursiva dels textos i en els recursos multimèdia que fan servir 

aquests llibres de text digitals per al treball de la literatura. 

 

4.2 Corpus d’anàlisi 

 
Hem decidit centrar l’estudi en l’anomenat llibre de text (també conegut com llibre de 

l’alumne, llibre de classe o manual), ja que és el material didàctic més utilitzat en 
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l’educació secundària malgrat la discussió que suscita i que hem revisat en el capítol 

3.3.1. 

Concretament, en els llibres de text impresos de 2011 i en les edicions digitals de les 

darreres edicions de 2015-2016, a fi i efecte d’adequar-nos als contextos digitals cada 

vegada més flagrants a les aules. 

Així doncs, el corpus objecte d’estudi són materials impresos i digitals publicats en els 

darrers nou anys (2011 i 2020) i que, al llarg del procés d’elaboració d’aquesta tesi, són 

els més emprats en l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en les aules de 

secundària. 

Per saber quins són els llibres de text més utilitzats, vam realitzar un treball de camp 

mitjançant entrevistes amb diverses editorials, llibreries i centres de secundària públics i 

privats. D’aquesta investigació vam extraure els següents resultats sobre la quota de 

mercat en valencià de l’assignatura Llengua i Literatura Autonòmica: editorial Bromera, 

43,3%; Santillana, 18,4%; SM, 10,4%; Castellnou, 09%; Anaya, 1,8%; Vicens-Vives, 

3%; Edebé, 3,9% i Oxford, 9,3%. La resta d’editorial la quota de mercat és de 0%. Hem 

inclòs en els annexos la informació més detallada de la quota de venta de valencià en 

comparació amb la resta d’assignatures. Pel que fa a l’accés als llibres digitals, cal 

subratllar que, llevat d’algun cas puntual, no hem trobat dificultat per accedir a les 

plataformes digitals de cada editorial. La majoria, de grat i amb gran eficiència han 

col·laborat i ens han facilitat llicències temporals per poder accedir-hi sense cap 

problema. Per tant, no hi formen part del corpus altres tipus de materials complementaris 

com quaderns d’exercicis, llibres de lectura o guies didàctiques (o llibre del professor). 

En canvi, sí que hem inclòs en el corpus plataformes educatives en línia o aplicacions on 

realitzen l’accés el llibres de text digitals com: Edubook, 

http://edubook.vicensvives.com/, entorn digital de Vicens Vives; SM Conectados, 

http://www.smconectados.com, entorn digitals de l’editorial SM; Edebé, 

https://epe.edebe.com, entorn digitals de l’editorial Edebé; Aula virtual Santillana, 

Aplicació Aula Virtual 3 Santillana, qualsevol usuari client de Santillana registrat en la 

plataforma e-vocacion podrà accedir als continguts que té assignats en el registre en la 

plataforma, i Blïnk, https://www.blinklearning.com/ , entorn digitals de les editorials 

Anaya, Castellnou, Bromera i Oxford. 

L’accés a quatre dels huit llibres de text digitals analitzats es realitza a través de la 

plataforma Blinklearning. Aquesta és una plataforma educativa per a col·legis i instituts, 

compatible amb totes les editorials i accessible a través de qualsevol suport amb connexió 

a internet: ordinadors, pissarres digitals, tauletes, smarthpones... L’alumnat pot estudiar, 

realitzar o autocorregir-se els seus exercicis. D’aquesta forma el professorat pot fer un 

seguiment individualitzat de cadascun dels alumnes. L’objectiu d’aquesta plataforma és 

personalitzar l’educació. L’ús de les tecnologies permet que el professorat puga crear 

cursos de qualitat tot adaptant-los a les necessitats individuals d’aprenentatge de cadascú. 

http://edubook.vicensvives.com/
http://www.smconectados.com/
http://www.blinklearning.com/
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La plataforma en línia de llibres de text electrònics també compta amb aplicacions per 

llegir, subratllar i anotar els llibres sense necessitat d’estar connectats a internet (encara 

que sí es necessita la connexió per descarregar-los). Per utilitzar els llibres electrònics 

tant professorat com alumnat necessiten una llicència de l’editorial i un codi. El llibre en 

la pantalla de l’ordinador es veu de la mateixa manera que en format imprés i ocupa dos 

pàgines o una completa. A més, en la tauleta o iPad existeix una aplicació gratuïta que 

permet gestionar els llibres sense necessitat d’usar el navegador. 

Tanmateix, cal assenyalar una realitat. En els darrers anys, tot i els esforços de les 

editorials per introduir contextos digitals en les aules amb les plataformes educatives, 

aquesta tasca s’ha vist entrebancada, en alguns casos, pel banc de llibres o Programa 

xarxallibres, Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, 

Cultura i Esport, en què es reutilitzen els llibres de text impresos però, no així, els codis 

per poder accedir-hi a les plataformes any rere any ja que aquestes caduquen i 

habitualment només tenen vigència un any, tot i que algunes editorials sí faciliten els 

codis d’accés. Aquest fet ha provocat un trasbalsament no només al món editorial, que ha 

vist reduït de manera considerable la venda de llibres nous amb les corresponents 

llicències digitals, sinó que també, ha dificultat la introducció a les aules dels contextos 

digital que incorporen els llibres de text digitals. 

 

4.2.1 Classificació del corpus d’anàlisi 

 
El corpus està format per vuit col·leccions i trenta-nou de llibres de text de Valencià: 

Llengua i literatura: set en format imprès de 1r d’ESO i trenta-dos en format digital de 1r 

ESO, 2n ESO, 3r ESO i 4t ESO, és a dir, vuit llibres per curs. La majoria de les 

col·leccions de llibres de tex són d’editorials d’àmbit nacional com Anaya, Vicens-vives, 

SM, Edebé, Oxford, Santillana. Només Bromera i Castellnou són d’editorials pròpiament 

valencianes. És a dir, tots els manuals que hem analitzat s’han usat en aules valencianes 

i els han editat editorials valencianes o segells valencians d’editorials de fora. 

Centrant-nos ja en la classificació, cal remarcar que l’ordre de citació és alfabètic. En 

total hem estudiat, de manera parcial, ja que ens hem centrat sobretot en l’apartat de 

Cultura literària, 7 llibres de text imprès i 32 llibres de text digitals. A continuació, 

detallem els LTD que conformen el corpus d’anàlisi: 

 

Llibres de text impresos: 

• Editorial Bromera 

Enllaç 1r ESO, Valencià: Llengua i literatura (2011). 

• Editorial Castellnou 

Projecte eines 1r ESO, Valencià: llengua i literatura (2011). 

• Editorial Edelvives 
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Baula 1r ESO, Valencià: Llengua i literatura (2011). 

• Edicions Marjal-Edebé 

Valencià: Llengua i literatura 1r ESO (2011). 

• Edicions Oxford Educació 

Projecte Adarve 1r ESO, Valencià: Llengua i Literatura (2011). 

• Edicions Grup SM 

Connecta 2.0 1r ESO, Valencià: Llengua i literatura (2011). 

• Edicions Vicens-Vives 

Gesmil1 1r ESO, Valencià: Llengua i literatura (2011). 

 
Llibres de text digitals: 

• Editorial Anaya 

Anaya digital,1 ESO, Valencià: Llengua i literatura (2015). 

Anaya digital, 2 ESO, Valencià: Llengua i literatura (2016). 

Anaya digital, 3 ESO, Valencià: Llengua i literatura (2015). 

Anaya digital, 4 ESO, Valencià: Llengua i literatura (2016). 

• Editorial Bromera. Sèrie Comunica 

Comunica 1 Valencià: Llengua i literatura (2015). 

Comunica 2 Valencià: Llengua i literatura (2016). 

Comunica 3 Valencià: Llengua i literatura (2015). 

Comunica 4 Valencià: Llengua i literatura (2016). 

• Editorial Castellnou 

Valencià: llengua i literatura 1ESO. Projecte Eines (2015). 

Valencià: llengua i literatura 1ESO. Projecte Eines (2016). 

Valencià: llengua i literatura 1ESO. Projecte Eines (2015). 

Valencià: llengua i literatura 1ESO. Projecte Eines (2016). 

• Editorial Edebé 

Llengua i literatura 1. Edebé On. Projecte global interactiu (2015). 

Llengua i literatura 2. Edebé On. Projecte global interactiu (2016). 

Llengua i literatura 3. Edebé On. Projecte global interactiu (2015). 

Llengua i literatura 4. Edebé On. Projecte global interactiu (2016). 
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• Editorial Oxford EDUCACIÓ 

Inicia Digital Valencià: Llengua i literatura 1r ESO DIGITAL (2015). 

Inicia Digital Valencià: Llengua i literatura 2n ESO DIGITAL (2016). 

Inicia Digital Valencià: Llengua i literatura 3n ESO DIGITAL (2015). 

Inicia Digital Valencià: Llengua i literatura 4t ESO DIGITAL (2016). 

• Editorial Santillana/Voramar 

Llengua i Literatura 1 ESO, LlibreNet, Sèrie Comunica (2015). 

Llengua i Literatura 2 ESO, LlibreNet, Sèrie Comunica (2016). 

Llengua i Literatura 3 ESO, LlibreNet, Sèrie Comunica (2015). 

Llengua i Literatura 4 ESO, LlibreNet, Sèrie Comunica (2016). 

• Editorial SM 

Llengua i literatura. 1 ESO. Saba (2015). 

Llengua i literatura. 2 ESO. Saba (2016). 

Llengua i literatura. 3 ESO. Saba (2015). 

Llengua i literatura. 4 ESO. Saba (2016). 

• Editorial Vicens-Vives 

LLiL 1. Comunitat Valenciana. Llengua i Literatura, Digital Aula 3D (2015). 

LLiL 2. Comunitat Valenciana. Llengua i Literatura, Digital Aula 3D (2016). 

LLiL 3. Comunitat Valenciana. Llengua i Literatura, Digital Aula 3D (2015). 

LLiL 4. Comunitat Valenciana. Llengua i Literatura, Digital Aula 3D (2016). 

Tot seguit, presentem el corpus ordenat alfabèticament segons l’editorial que l’ha 

publicat, el codi que usarem al llarg del procés de la tesi, el curs, l’any d’edició, el 

currículum, és a dir al Decret llei al qual pertanyen, i la referència bibliogràfica de cada 

llibre de text: 

 

Codi Curs       Any     Currículum     Referència bibliogràfica 
 

001_BRO_1E 1 ESO 2011 DECRET 

112/2007 

M. Aranda, V. Borràs, S. Cervera, J. Gregori, J. Jordà, U. 

Lozano, D. Morell, X. Tortosa, M. Viu, Valencià: Llengua i 

literatura. Enllaç 1r ESO 

002_CAS_1E 1 ESO 2011 DECRET 

112/2007 

T. Canós, M. Ferrer, T. Fuster, J. Peraire, M.C. Talon, Valencià: 

Llengua i literatura 1r ESO, València, Castellnou, 2011 
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003_EDL_1E 1 ESO 2011 DECRET 

112/2007 

X. Braco Boscà, J.V. Lorca Alcanyís, M. Real Antequera, M. 

Sanchis Girbés, Valencià: Llengua i literatura 1r ESO, València, 

Baula Edelvives, 2011 

004_EDB_1E 1 ESO 2011 DECRET 

112/2007 

AA.VV, Valencià: Llengua i literatura 1r ESO, València, 

Marjal-grup edebé, 2011. 

005_OXF_1E 1 ESO 2011 DECRET 

112/2007 

A. Clari Rubio, E. Iborra Posadas, S. Vendrell Grau, Valencià: 

Llengua i literatura 1r ESO, Madrid, Oxford University Press, 

2011. 

006_ESM_1E 1 ESO 2011 DECRET 

112/2007 

A. Bataller, J. A. Montoya, J. Palomero, R. Valls, Valencià: 

Llengua i literatura 1r ESO, Connecta 2.0, Madrid, Grup SM, 

2011 

007_VIV_1E 1 ESO 2011 DECRET 

112/2007 

AA.VV, Valencià: Llengua i literatura 1r ESO, Gesmil1, 

València, 2011 

01_ANY_1E 1 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Berenguer, A., López-Pampló, G., Monar, T., Santacreu, P. 

(2015). Valencià: Llengua i Literatura 1. ESO. Anaya+Digital 

02_ANY_2E 2 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Ferrandis, J.F., Ortiz R. (2016). Valencià: Llengua i Literatura 2. 

ESO. Anaya+Digital 

03_ANY_3E 3 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Berenguer, A., López-Pampló, G., Monar, T., Santacreu, P. 

(2015). Valencià: Llengua i Literatura 3. ESO. Anaya+Digital 

04_ANY_4E 4 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Ferrandis, J.F., Ortiz R. (2016). Valencià: Llengua i Literatura 4. 

ESO. Anaya+Digital 

05_BRO_01 1 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Aranda, A.(2015). Valencià: Llengua i Literatura. Comunica 1. 

Bromera 

06_BRO_02 2 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Aranda, A.(2016). Valencià : Llengua i Literatura. Comunica 2. 

Bromera. 

07_BRO_03 3 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Aranda, A.(2015). Valencià: Llengua i Literatura. Comunica 3. 

Bromera. 

08_BRO_04 4 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Aranda, A.(2016). Valencià: Llengua i Literatura. Comunica 4. 

Bromera. 

09_CAS_01 1 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Canós,T., Ferrer, M., Fuster, T., Peraire, J., Talón, M.C. (2011). 

Valencià: llengua i literatura 1 ESO. Projecte Eines. Castellnou 

10_CAS_02 2 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Canós,T., Ferrer, M., Fuster, T., Peraire, J., Talón, M.C. (2011). 

Valencià: llengua i literatura 2 ESO. Projecte Eines. Castellnou 

11_CAS_03 3 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Canós,T., Ferrer, M., Fuster, T., Peraire, J., Talón, M.C. (2011). 

Valencià: llengua i literatura 3 ESO. Projecte Eines. Castellnou 

12_CAS_04 4 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Canós,T., Ferrer, M., Fuster, T., Peraire, J., Talón, M.C. (2011). 

Valencià: llengua i literatura 4 ESO. Projecte Eines. Castellnou 

13_EDB_01 1 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

VV. AA. (2015), Llengua i literatura. Edebé On. Projecte global 

interactiu 

14_EDB_02 2 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

VV. AA. (2016). Llengua i literatura. Edebé On. Projecte global 

interactiu 
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15_EDB_03 3 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

VV. AA. (2015). Llengua i literatura. Edebé On. Projecte global 

interactiu 

16_EDB_04 4 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

VV. AA. (2016). Llengua i literatura. Edebé On. Projecte global 

interactiu 

17_OXF_01 1 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Navarro, A., Alcolea, M.A. (2015). Valencià: Llengua i 

Literatura 1r ESO DUAL. Oxford University Press España S. A. 

18_OXF_02 2 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Borràs, J., Iborra, E., Simó, R.M., (2016). Valencià: Llengua i 

Literatura. 2 ESO. Inicia DIGITAL. Oxford University Press 

España S. A. 

19_OXF_03 3 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Borràs, J., Clari, M.A., Iborra, E., , Simó, R. M., Vendrell, S. 

(2015). Valencià: Llengua i Literatura 3 ESO DIGITAL. Oxford 

University Press España S. A. 

20_OXF_04 4 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Borràs, J., Iborra, E., Simó, R.M., (2016). Valencià: Llengua i 

Literatura 4ESO DIGITAL. Oxford University Press España S. 

A. 

21_SAT_01 1 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Campos, A., March, Ll., Molina, X., Val, C. (2015). Llengua i 

Literatura 1. Sèrie COMUNICA. Edicions Voramar, S.A. 

22_SAT_02 2 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Beltran, J., March, Ll., Sarrià, R., Tortosa,E. (2016). Llengua i 

Literatura 2. Sèrie COMUNICA. Edicions Voramar, S.A. 

23_SAT_03 3 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Campos, A., Coves, M., March, Ll., Molina, X., Moral, I., Val, C. 

(2015). Llengua i Literatura 3. Sèrie COMUNICA. Edicions 

Voramar, S.A. 

24_SAT_04 4 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Campos, A., Coves, M., Molina, X., Sarrià, R. (2016). Llengua i 

Literatura 4. Sèrie COMUNICA. Edicions Voramar, S.A. 

25_ESM_01 1 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Climent, V., Santacreu, P., Santacruz, L. (2015).Llengua i 

literatura. 1 ESO. Saba. Ed. SM 

26_ESM_02 2 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Climent, V., Vidal-Abarca, E., Serrano, A., Mañez, I., Rodrigo, 

M.A., Galarza, C. (2016). Llengua i literatura. 2 ESO. Saba. Ed. 

SM 

27_ESM_03 3 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Guerrero, J., Greus, A., Ribes, J.L. (2015). Llengua i literatura. 3 

ESO. Saba. Ed. SM 

28_ESM_04 4 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Guerrero, J., Greus, A., Sentandreu, F., Vidal, E., Serrano, A., 

Mañez, I.(2016). Llengua i literatura. 4 ESO. Saba. Ed. SM 

29_VIV_01 1 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Canals, M.M., Castellà, J. M., González, C. (2015). LLiL 1. 

Comunitat Valenciana. Llengua i Literatura. (Digital) (Aula 3D). 

Ed. Vicens-Vives 

30_VIV_02 2 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Canals, M. M., Castellà, M., Martínez, A., Moya. A. (2016). LLiL 

2. Comunitat Valenciana. Llengua i Literatura. (Digital) (Aula 

3D). Ed. Vicens-Vives 

31_VIV_03 3 ESO 2015 DECRET 

87/2015 

Castellà, J.M., Gadea, F., Guarro, E., Nogueras, (2015). LliL 3. 

Llengua i Literatura. Comunitat Valenciana. (Digital) (Aula 3D). 

Ed. Vicens-Vives 
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32_VIV_04 4 ESO 2016 DECRET 

87/2015 

Castellà, J. M., Duran, Fauró, Freixes, (2016). Llil 4 Comunitat 

Valenciana. Llengua i Literatura. (Digital) (Aula 3D). Ed. 
Vicens-Vives 

 

Taula 4.1. Corpus de la investigació. 

 

Avui dia, el professorat i l’alumnat, en funció de la realitat de les aules, generalment, 

tenen l’opció de triar entre dues maneres d’accedir als continguts: llibre de text en paper 

amb l’accés a un conjunt de continguts digitals accessibles des del llibre digital i llibre de 

text digital, que integra tots els continguts en format exclusivament digital. 

 

4.2.2 Descripció del corpus d’anàlisi 

 
Com que un dels objectes d’estudi són els llibres de text digitals, ens hem centrat en 

aquest capítol a desenvolupar d’una banda, les diferents plataformes digitals on s’ubiquen 

els llibres de text digitals i d’altra els recursos electrònics que s’hi fan servir en general 

en els llibres digitals i, en particular, en l’apartat de cultura literària. 

A tall d’exemple, reproduïm el llibre de text digital de Valencià: Llengua i literatura, 

1’ESO, els components, la distribució de continguts, és a dir, el format imprés, distribució 

continguts, format digital i recursos digitals del LTD de l’editorial Oxford. Tot seguit, ja 

de manera global, classifiquem i detallem els recursos multimèdia que es fan servir en els 

actuals llibres de text digitals (LTD). Hem elegit aquest llibre perquè és el més complet i 

representa un model dels llibres digitals. 

Amb la finalitat que l’avaluador puga tenir una idea més exacta de com es presenta aquest 

material, a continuació, reproduïm a través d’algunes captures de pantalles les parts més 

significatives del llibre 17_OXF_01 que a continuació descrivim. L’objectiu és mostrar 

de la millor manera possible el corpus que analitzem ja que com hem explicat a la 

introducció són entorns als quals podem accedir amb llicències que caduquen. 

Captures de pantalla de les parts més significatives del llibre digital d’Oxford 

L’alumnat pot elegir els continguts en format imprés o en format digital que s’accedeix 

amb una llicència digital. En cas que les classes siguen 100% digitals, s’ofereix un 

concepte de llibre digital dissenyat per a l’ús en dispositius electrònics, i desenvolupat 

amb una navegació optimitzada per a enriquir l’aprenentatge. Incorpora el portafoli de 

continguts digitals de l’alumnat. Navegació doble mitjançant menús d’accés ràpid i 

menús visuals; accés amb i sense connexió a internet, integrable en plataformes LMS; 

activitats desenvolupades en format SCORN com els que veurem en les captures que 

presentem. 
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Imatge 4.1. Presentació llibre digital 17_OXF_01. 

 

La pàgina inicial es divideix en dos apartats, d’una banda, «Suports didàctics» i, d’altra, 

«Continguts digitals d’Oxford Plus». Quant als «Suports didàctics», podem trobar 

continguts d’Atenció a la diversitat, la guia didàctica (per al professor), avaluacions, 

exàmens i recursos multimèdia de totes les unitats, sobretot àudios i presentacions. Si 

premem «Continguts digitals d’Oxford Plus», ens podem endinsar en cada unitat 

pròpiament. 

 

 

Imatge 4.2. Recursos llibre digital 17_OXF_01. 
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En l’apartat «Suports didàctics», la «Guia didàctica» presenta els recursos que s’hi poden 

trobar en el llibre Inicia Digital. L’alumne pot accedir als recursos des del botó d’índex. 

A més, s’ha incorporat un cercador per a localitzar els recursos segons la seua tipologia. 

Bé directament des del llibre, bé des de la zona específica, l’alumne pot accedir a una 

gamma ben àmplia de recursos, absolutament integrats en el desenvolupament de cada 

activitat: presentació (esquema interactiu), activitats de reforç de Comunicació oral i 

escrita, Coneixement de la llengua, Educació literària, vídeos, àudios de textos, àudios- 

dictats, àudios per a escoltar la pronunciació, etc. 
 

Imatge 4.3. Índex llibre digital 17_OXF_01. 

 

Tant la versió impresa com la digital estan distribuïdes en 12 unitats. Cada quatre unitats 

es presenta una tasca final que coincideix amb la fi del trimestre. També en la «Guia 

didàctica» es pot trobar l’índex detallat per unitats, apartats i pàgines. Cal assenyalar que 

cada unitat s’hi especifica amb un títol remàtic suggeridor que, de vegades, no té a veure 

amb el contingut general de la unitat. 

 

Imatge 4.4. Estructura llibre digital 17_OXF_01. 



91  

Si premem l’apartat de Recursos, podem trobar-ne de diferents tipus en cada unitat: 

presentacions de la unitat en PW, d’àudios de comprensió oral, àudios per practicar la 

pronúncia, dictats, etc. 
 

Imatge 4.5. Estructura de cada unitat del llibre digital 17_OXF_01. 

 

Cada unitat s’inicia amb l’apartat «Escoltar i parlar» que consisteix, generalment a 

preparar una presentació individual oral davant dels companys. En aquest exemple 

concret, l’exposició s’ha de preparar a partir d’un vídeo que s’obté prement una de les 

icones de vídeo. 

 

Imatge 4.6. Estructura de l’apartat de literatura del llibre digital 17_OXF_01. 

 

1. Presentació. El nou projecte d’Oxford Educació per a Valencià: Llengua i literatura, 

està concebut per a assolir l’aprenentatge real. Converteix els alumnes en protagonistes 

del seu propi aprenentatge: adquireixen un paper actiu i interactuen de manera constant 

amb els continguts, desenvolupats en línia amb la realitat i les formes de comunicació 

dels adolescents de hui en dia. Per assolir l’aprenentatge real Inicia aporta les claus de 

l’aprenentatge multisuport. 

Una metodologia activa que: aconsegueix implicar els alumnes gràcies a la integració i el 

desenvolupament simultani de continguts; aporta tota la flexibilitat que necessita el 
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docent i facilita una avaluació eficaç i global, ja que forma part d’un procés 

d’aprenentatge reflexiu: què se?, què aprendre?, i què seré capaç de fer? 

2. Destinataris: alumnat d’educació secundària obligatòria a la Comunitat Valenciana (1r, 

2n, 3r, 4t de secundària) 

3. Descripció física i suport: El projecte Inicia, tant en la versió de l’alumne com en la 

del professor, inclou un llibre imprès i la seua versió digital (PDF). 

El llibre presenta un nou concepte de llibre digital està dissenyat per a dispositius 

electrònics i desenvolupat amb una navegació optimitzada per a enriquir l’aprenentatge 

en aquests suports. Incorpora el portafolis de continguts digitals de l’alumne: doble 

navegabilitat a través de menús d’accés ràpid i menés visuals, accés amb i sense connexió 

a internet, integrables en plataformes LMS, activitats desenvolupades en format SCORM. 

4. Els components: El projecte Inicia de Valencià: Llengua i Literatura de l’editorial 

Oxford ofereix un conjunt de materials que permeten desenvolupar la tasca docent des de 

totes les perspectives: Valencià: Llengua i Literatura ESO Inicia dual; Valencià: Llengua 

i literatura ESO Inicia digital; recursos de l’alumne i del professor Inicia dual i Inicia 

digital; adaptacions curriculars. Tant el Llibre de l’alumne com el Llibre del professor en 

format imprés inclouen un codi a la coberta que dóna accés a la versió en PDF que inclou 

els continguts del projecte. Els continguts en format digital de Valencià: Llengua i 

Literatura figuren referenciats en el llibre imprés, perquè en tot moment l’alumne sàpia 

quan ha de recórrer, o pot recórrer, al llibre digital Inicia dual. Les remissions 

s’estableixen mitjançant les icones i els enllaços que es descriuen en l’apartat «Així és el 

teu llibre» del Llibre de l’alumne. El llibre Inicia digital ofereix un format genuïnament 

digital, concebut per a la lectura i l’estudi en suport electrònic. En aquesta versió, 

l’alumne accedeix als continguts digitals complementaris des del mateix llibre digital. 

Tant l’alumne com el professor del projecte Inicia tenen accés a un conjunt de continguts 

digitals en diferents formats que permeten atendre els diversos requeriments del procés 

d’ensenyament aprenentatge. Els continguts digitals dels recursos de l’alumne i del 

professor són accessibles directament per a l’alumne des del seu llibre digital Inicia dual 

o des del seu llibre Inicia digital, segons el format adoptat. El professor disposa de tots 

els recursos de l’alumne i, a més, té accés a continguts exclusius: programacions, 

metodologia, solucions de les activitats, les presentacions, les adaptacions curriculars i 

les eines d’avaluació. El projecte Inicia de Valencià: Llengua i Literatura ofereix 

adaptacions curriculars per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 

en format imprimible en la zona de recursos del professor. El Llibre de l’alumne Inicia 

de Valencià: Llengua i Literatura de 3r ESO s’estructuren en 12 unitats didàctiques els 

continguts de les quals es distribueixen tant en format imprés com digital. 

5.Distribució dels continguts: Format imprés 
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Imatge 4.7. Portada del llibre digital 17_OXF_01. 

Els continguts del projecte Inicia dual de Valencià: Llengua i Literatura s’ofereixen tant 

en format imprès com en format digital en el llibre digital associat Inicia dual. 

Les 12 unitats didàctiques del llibre imprés Inicia dual presenten una organització 

sistemàtica: 

- Presentació de la unitat

- Comunicació oral i escrita dedicades a:

Escoltar i parlar 

Llegir i comprendre 

- Educació literària

Analitzar i reconèixer 

Aplicar i sintetitzar 

- Coneixement de la llengua:

Analitzar i reconèixer 

Aplicar i sintetitzar 

Ampliar el lèxic 

- Practicar l’ortografia

- Activitats finals, que inclouen una avaluació

- Després de les unitats 4, 8 i 12 s’inclou una tasca final.

Les unitats es completen amb un conjunt d’annexos en què es pot trobar sistematitzats 

continguts que s’han anat tractant durant el curs. 

Presentació: La unitat es presenta amb una imatge gran que evoca els continguts que s’hi 

tracten. En la primera pàgina, l’alumne pot consultar: Què sap ja? Els coneixements 

adquirits en unitats o cursos anteriors, i que són rellevants per a continuar construint el 

seu aprenentatge; Què aprendràs? Els continguts que s’hi desenvoluparan; 

De què seràs capaç? Les capacitats que ha de desenvolupar al final de la unitat 

En la secció Escoltar i parlar. Llegir i comprendre es treballen la comprensió i l’expressió 

orals a partir d’un vídeo o d’un àudio. A més, s’hi inclouen pautes per a ajudar els 
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estudiants a expressar-se en públic. La secció Llegir i comprendre està dedicada a 

treballar la comprensió lectora a partir de textos literaris i no literaris. Inclou activitats 

per a fer abans, durant i després de la lectura, i una proposta d’Investigació o de Crear i 

compondre un text breu. 

Coneixement de la llengua/Comunicació oral i escrita: Els continguts del bloc s’han 

distribuït en dues parts diferenciades al llarg del curs. Comprèn aquestes seccions: 

Analitzar i reconèixer: es dedica a Coneixement de la llengua (l’origen i l’evolució de les 

llengües; la diversitat lingüística; les categories i els grups de paraules; l’oració simple, 

les seues classes, i una aproximació a l’oració composta); en les unitats 9-12 tracta els 

continguts de Comunicació (el text i les seues propietats; les modalitats textuals, els textos 

dels mitjans de comunicació i diversos tipus de textos segons l’àmbit d´ús). Ampliar el 

lèxic, amb activitats per a enriquir el lèxic. 

A continuació de les pàgines d’analitzar i reconèixer i d’ampliar el lèxic, aquest bloc 

inclou aquestes seccions: 

Practicar l’ortografia, que proposa activitats per a conèixer i aplicar les principals regles 

relacionades amb l´ús de les lletres, de l’accent gràfic i dels signes de puntuació. Entre 

aquestes, s’inclouen exercicis per a practicar la pronúncia, amb l’ajuda d’àudios. 

Aplicar i sintetitzar, amb exercicis per a aplicar el que s’ha aprés en aquests bloc. L´última 

activitat està destinada a la pràctica de les tècniques de treball (resum, mapa conceptual, 

etcètera). 

Educació literària: Els continguts literaris d’Educació literària, desenvolupats en les 

unitats 1-12 en 3r i 4t ESO i, en les unitats de 9 a 12, en 1r i 2n ESO, es tracten en les 

seccions següents: Analitzar i reconèixer, en què s’ofereix informació sobre l’evolució 

cronològica de les formes i gèneres literaris. Aplicar i sintetitzar, amb activitats per a 

aplicar allò que s’ha aprés. L’última activitat està destinada a la pràctica de les tècniques 

de treball. 

Tasca final trimestral: Aquestes pàgines inclouen una proposta de treball en grup que 

permet posar en pràctica els coneixements i les destreses treballats durant el trimestre. La 

tasca es desenvolupa en tres fases: inspiració, realització i comunicació i publicació. 

Al final, l’alumne pot avaluar el seu propi procés d’aprenentatge responent a deu 

preguntes de reflexió sobre què i com ha aprés. 

I com a tancament literari del trimestre es proposa un apartat doble de Constel·lacions, 

en què s’amplien les lectures, els autors i les perspectives oferides en les unitats 

corresponents. 

6. Distribució dels continguts: Format digital

El llibre de Valencià: Llengua i Literatura Inicia digital presenta la mateixa estructura 

d’unitats, blocs i seccions del llibre imprès, i té integrats els mateixos continguts digitals. 
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No obstant això, respon a un format purament digital adaptat al context de lectura i 

d’estudi en suport electrònic. El llibre Inicia digital és compatible amb qualsevol sistema 

operatiu i de navegació, i pot ser utilitzat tant en tauletes com en ordinadors de taula. 

Els continguts digitals de Valencià: Llengua i Literatura figuren referenciats en el llibre 

imprés, perquè en tot moment l’alumne sàpia quan ha recórrer- o pot recórrer- al llibre 

digital Inicia dual. Les remissions s’estableixen mitjançant les icones i els enllaços que 

es descriuen en l’apartat “Així és el teu llibre” del Llibre de l’alumne. 

En accedir a la unitat seleccionada, la primera pantalla, ocupada per una gran imatge, 

permet l’accés a diversos continguts. 

Imatge 4.8. Índex i galeria d’icones del llibre digital 17_OXF_01. 

- Presentació de la unitat en format d’esquema interactiu.

- Índex de continguts de la unitat. En desplegar el botó Índex, es mostra la relació d’unitats

i l’accés als recursos. 

En primer, el botó Entra, s’obri una nova pantalla amb l’accés a les diferents seccions i 

epígrafs que componen la unitat. N’hi ha prou de situar-se sobre qualsevol per a accedir 

al contingut. També es poden obrir les seccions i els epígrafs des de l’índex, prement en 

el títol de la unitat, com s’indica dalt. 

Les fletxes d’avanç  i retrocés  permeten la navegació horitzontal per les unitats i 

els epígrafs del mateix nivell. En la pantalla seleccionada, en prémer , continua la 

presentació visual de les seccions. 

En les diferents seccions i epígrafs de la unitat, es presenten els continguts i les activitats 

juntament amb els continguts digitals associats. 

Les activitats del llibre es presenten numerades. Amb el mateix format es mostren les 

activitats del programa de reforç integrat en cada unitat. A diferència de les anteriors, 

figuren sense numerar. Totes les activitats deixen traça en la plataforma i les tancades són 

autocorregibles i deixen registre dels resultats de cada alumne. 

- En la pàgina d’obertura de cada unitat, el botó d’inici indica que hi ha continguts digitals

per a presentar la unitat: un mapa mental dels continguts i de les activitats per a recordar 

coneixements previs. 
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- La icona de descàrrega al costat dels epígrafs marca l’existència de continguts digitals

bé de caràcter general associat a l’epígraf (activitats de reforç) o bé associats a un 

contingut concret (presentacions, enllaços web, etc). Aquets últims estan marcats en el 

text imprès en color blau, com si es tractara d’un enllaç. 

- A més dels anteriors, es troben una sèrie d’icones que remeten a continguts multimèdia

–àudios i vídeos– vinculats a uns apartats determinats, i a les activitats interactives.

- Algunes propostes de treball presenten la icona del dossier, en què es podran arxivar

tots els treballs que es facen. 

6. Eines i serveis associats

El llibre Inicia digital de Valencià: Llengua i Literatura ofereix als alumnes un conjunt 

d’eines i de serveis per a facilitar-ne el procés d’estudi. 

- Eines per a escriure, esborrar, subratllar, ressaltar, mostrar l’àrea, que permeten aplicar

tècniques d’estudi bàsiques com el subratllat, la identificació d’idees clau, les anotacions 

al marge… 

- Notes, perquè l’alumne puga completar el contingut, afegir-hi comentaris, dubtes…

- El producte inclou un cercador que permet localitzar immediatament els continguts.

- Serveis externs per a desenvolupar noves metodologies d’avaluació, treball

col·laboratiu, la competència lingüística i la integració de les TIC: dossier, diari 

d’aprenentatge, bloc d’aula, mural digital i enregistrament de veu. 

7. Recursos Inicia de l’alumne i del professor.

El projecte Inicia ofereix un conjunt ampli de continguts, activitats i recursos digitals que 

complementen, reforcen i amplien les propostes del llibre imprès Inicia dual o llibre 

digital Inicia digital. Gran part d’aquest recursos són compartits pels alumnes i pels 

professors, encara que els docents usuaris d’Inicia tenen accés a continguts d’ús exclusiu. 

Els recursos de l’alumne es presenten en diferents formats, en funció del seu objectiu 

pedagògic i de les dinàmiques d’aula habituals en educació secundària. Els alumnes 

poden accedir a aquest conjunt de continguts digitals des del llibre digital Inicia dual o 

Inicia digital. En ambdós productes, els recursos figuren enllaçats des dels epígrafs i els 

continguts del llibre, i aplegats també en una zona de recursos específica en què són 

ordenats per tipologia i moment d’ús en cada unitat didàctica. En el llibre Inicia digital, 

l’alumne pot accedir als recursos des del botó d’índex. A més, s’ha incorporat un cercador 

per localitzar els recursos segons la seua tipologia. 

Bé, directament des del llibre, bé des de la zona específica, l’alumne pot accedir a una 

gamma ben àmplia de recursos, absolutament integrats en el desenvolupament de cada 

unitat: 

- Presentació (esquema interactiu) de la unitat, en què es recorden els coneixements previs

i s’anticipen els continguts i les capacitats que es desenvoluparan amb l’estudi de la unitat. 



97 

- Activitats de reforç de Comunicació oral i escrita, Coneixement de la llengua, Educació

literària (PDF imprimibles i fotocopiables, activitats digitals.) 

- Vídeos per a treballar la comprensió i expressió oral, i l’acostament i la motivació envers

uns conjunts determinats. 

- Àudios de textos del llibre de l’alumne i d’altres complementaris.

- Àudios- dictats per avaluar l’ortografia i per escoltar la pronunciació de paraules o

frases. 

- Enllaços web a eines TIC que complementen els continguts del llibre i faciliten la

realització d’activitats i de tasques. 

- Recursos Inicia del professor: El professor té accés a tots els recursos dels alumnes,

però, a més, disposa de recursos i formats d’ús exclusiu. Com en els cas de l’alumne, 

l’accés del docent als continguts digitals es du a terme des de les versions dels professor 

dels llibres digitals Inicia dual i Inicia digital. Llibre del professor. Activitats solucionades 

i seguiment. Programacions. Avaluació 

Descripció d’un extracte. 

1. Títol de la unitat: Diu la llegenda (unitat 8).

2. Estructura: la unitat 8 s’bri amb una fotografia inicial al voltant del tema. La pantalla

següent comença amb un àudio sobre el text llegit i una imatge representada de l’Espasa 

Excalibur. Hi ha un quadre informatiu «Abans de llegir» que fa reflexionar l’alumnat al 

voltant de la imatge. En la mateixa plana després del dibuix hi ha 12 activitats amb una 

icona que et permet navegar a altra pantalla en què es poden fer els exercicis de manera 

interactiva. Prement la fletxa s’accedeix a la resta d’apartats. Tots tenen la mateixa 

estructura: imatge, text i activitats interactives. De tant en tant s’introdueixen àudios de 

la lectura i quadres explicatius en el cas de la gramàtica i l’ortografia. La unitat 

s’estructura en un total de 8 pantalles. 

Imatge 4.9. Presentació del bloc de cultura literària del llibre digital 17_OXF_01. 

3. Estructura del bloc d’Educació literària: Dos pantalles formen l’apartat de Cultura

literària: Analitzar i reconèixer i Aplicar i sintetitzar. Les dos presenten la mateixa 

estructura, una imatge representada, un text i activitats amb icones que duen a altra 

pantalla per a realitzar l’activitat interactiva amb autocorrecció. 
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Imatge 4.10. Presentació del bloc de cultura literària del llibre digital 17_OXF_01. 

Altre aspecte que cal detallar són els codis que s’hi fan servir a l’hora de classificar els 

textos literaris. Cada text s’introdueix mitjançant tres números: el primer correspon al 

curs, el segon a la unitat on s’inclou el text i el tercer número al nombre de textos que s’hi 

inclouen en eixa unitat. Per exemple, si establim un codi 1.2.5, l’1 correspondria a 1r 

ESO, el 2 a la segona unitat i el 5 al cinquè text que s’hi proposa en eixa unitat en l’apartat 

de Cultura literària. 

4.3 Metodologia de la investigació 

La metodologia d’anàlisi ha d’ajudar a respondre, en el corpus seleccionat, les preguntes 

següents: 

• En els Currículums vigents i en les actuals reformes educatives quin tractament rep la

competència literària i l’educació literària, quines semblances i diferències trobem

entre els actuals currículums i Decrets llei de Catalunya, País Valencià i Balears.

• Quin tractament rep l’Educació literària en els llibres de text, quins espai ocupa, quins

són els gèneres literaris que s’hi treballen, quina presència hi ha de textos adaptats,

quina és l’autoria, la procedència geogràfica i l’època amb més presència, quina és la

proporció entre el nombre d’escriptors i d’escriptores que fan servir les editorials en

el bloc d’Educació literària.

• Quins textos i quins recursos multimèdia fan servir els llibres de text digitals per al

treball de la literatura i, la més important, quines semblances i diferències trobem

entre el llibre de text imprés i el llibre de text digital i dels recursos multimèdia en els

nous currículums.

La metodologia per la qual esperem aconseguir els objectius anteriorment esmentats ha 

seguit les investigacions prèvies de Duran Rivas (2012) i Lluch i Serrano (2016), Sánchez 

Marí (2011), Garcia i Pitxer (2019), Limorti Payà (2009), Colomer i Margallo (2004), 

Grossmann  (1996);  Ferrer i  López  (1999),  Ferrer (2000  i  2001),  Zayas  i Rodríguez 

(2003); Ferrer i Margallo (2010), Esteve (2013), Brescó (2008 i 2016). Així doncs, hem 

seguit el mètode d’anàlisi descriptiva, quantitativa, comparativa i textual. També l’estudi 

combina diferents perspectives temporals. S’ha fet una anàlisi diacrònica comparant els 

llibres impresos editats en 2011 amb els publicats en 2015-2016, per tal d’observar de 
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quina manera han canviat els manuals, des dels estudis inicials en Amat (2014) sobre 

manuals impresos editats en 2011, fins als estudis actuals sobre llibres de text digitals 

publicats entre 2015-2016; la perspectiva sincrònica compara els llibres de text digitals 

publicats entre 2015-2016. 

Per a la recollida de dades, hem elaborat uns instruments de recollida i classificació de 

les dades en forma de fitxes-model de buidatge i representades en taules i gràfics que 

organitzen la informació. Concretament hem elaborat 5 tipus de fitxa-model diferents. La 

primera recull les dades del corpus analitzat, dels 32 llibres digitals amb uns codis per a 

designar cada editorial. 

Codi Curs Any edició Currículum Referència bibliogràfica 

01_ANAY.1E 1 ESO 2015 DECRET 87/2015   Berenguer, A.López-Pampló, Monar, T., 

Santacreu, P. (2015). Valencià: Llengua i 
Literatura 1 ESO. Anaya+Digital. 

Taula 4.2. Dades del llibre de text digital. 

Un segon model, recull informació general de l’estructura de cadascun dels llibres 

analitzats. A tall d’exemple, mostrem la de l’editorial SM en 1r ESO. Cal afegir que cada 

editorial segueix una estructura i nomenclatura diferent en cadascun dels blocs que 

proposa el currículum. 

Unitat Comprensió lectora    Comunicació Taller de 

comunicació 

Ortografia Gramàtica/Lèxic Llengua 

societat 

Literatura Cometari  de 

text 

Què 

après 

U1 Una barca al bosc, 

PAOLA 

MASTROCOLA 

La comunicació i 

els seus elements 

El diari d’aula Les lletres i 

l’alfabet 

Les classes de 

paraules. El 

substantiu 

La societat 

del 

valencià 

La comunicacions 

literària 

Poemes sense 

diminutius, 

Posa’t 

a 

prova 

Taula 4.3. Estructura de cada unitat. 

En un tercer model, s’indica l’espai dedicat a la literatura en el conjunt del manual. Per 

a l’exposició de les dades, com aquest cas de  nombre  de  pàgines,  hem  usat  la  

mitjana aritmètica ja que  és  una  mesura  molt  sensible  a  valors  atípics,  com  

podrien ser els obtinguts d’un determinat llibre amb un nombre inusual de temes; per 

tant, per a corregir aquest efecte i sense entrar en una anàlisi de la variància que 

s’escapa de l’objectiu d’aquesta recerca, utilitzem la mitjana entre llibres. 

Unitat   Títol Comprensió 

lectora 

Comunicació    Taller de 

comunicació 

Ortografia     Gramàtica  i 

Lèxic 

Llengua i 

societat 

Literatura    Comentari 

de text 

1 3 1 2 2 2 4 2 2 1 

Taula 4.4. Pàgines que s’hi fan servir en cada apartat. 
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El quart model recull cinc tipus d’informació: autoria, procedència geogràfica, època, 

adaptació del text i gènere literari. Pel que fa a l’enumeració, el primer número mostra el 

curs (1r, 2n, 3r, 4t), el segon la unitat i el tercer ítem mostra el text que es treballa dins de 

la unitats. 

Autoria Procedència Època Adaptació Gènere 

1.1.1 Carmelina Sánchez-Cutillas Madrid 1927 no narratiu 

Taula 4.5. Autoria, procedència, època, adaptació del text i gènere literari de cada text. 

A partir d’aquesta fitxa-model de buidatge s’extrauen dades per a elaborar-ne cinc més i 

extraure informació sobre: el gènere que més s’utilitza: el nombre de textos narratius, 

poètics, teatrals i d’assaig; el nombre de textos adaptats i no adaptats; procedència 

geogràfica: nombre d’autors/res que formen part de la literatura universal, de Catalunya, 

del País Valencià o de les Illes; època: nombre d’autors/res del segle XXI, del XX, del 

XIX i anteriors al segle XIX (en les taules general hem considerat pertinent eliminar la 

graella d’autors del segle XXI ja que només n’hem trobat un en tot l’anàlisi, motiu pel 

qual hem decidit suprimir-lo); i finalment n’hem elaborat altra sobre el nombre de dones 

escriptores i d’homes escriptors. Les dades que obtenim són el resultat de la suma dels 

resultats obtinguts en la fitxa-model de buidatge inicial. 

El cinquè model analitza el nombre de recursos multimèdia que fa servir cada editorial 

en l’apartat d’Educació literària. Seguint la classificació de Brescó (2016), l’hem dividit 

en quatre grans blocs: àudio, imatge fixa, imatge en moviment i altres elements 

multimèdia. Igual que en les fitxes-models anteriors hem extret les dades a partir de la 

suma de tots els elements. 

4.4 Procés de treball 

Així doncs, els passos que s’hi han seguit són els següents: en primer lloc, identificació, 

recollida i classificació del corpus; en segon lloc, realització de l’anàlisi de les dades 

extretes dels llibres de text digitals atenent els aspectes següents: descripció de 

l’organització i contingut dels llibres de text, anàlisi de l’espai dedicat a la literatura, 

classificació de tots els textos literaris i dels recursos multimèdia, anàlisi del tractament 

del contingut literari, organització dels tots els textos per gèneres literaris, selecció i 

quantificació dels textos adaptats i no adaptats i classificació d’escriptors i d’escriptores: 

èpoques, procedència geogràfica i gènere (nombre de dones escriptores). Finalment, hem 

analitzat, sintetitzat i extret unes conclusions dels resultats. 

Tot seguit els hi detallem: 

1. Identificació, recollida i classificació del corpus. Fixem el corpus d’anàlisi amb 32

llibres de text digitals de Valencià: Llengua i Literatura publicats en els anys   2015-
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2016 i que s’han mantingut fins al moment de fer l’anàlisi. La selecció ha estat 

determinada pels ítems següents: 

- Mostra representativa i diversa formada per les editorials que més llibres venen

(les dades s’han obtingut a partir d’enquestes i entrevistes a editorials, llibreries i

altres llocs de venda). En concret hem fet ús de 8 editorials.

- Llibres d’educació reglada de primer, segon, tercer i quart d’ESO.

- Llibres en valencià de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura que s’usen

al País Valencià.

2. Realitzem una descripció densa del llibre digital complet per obtenir-ne les dades

generals i localitzar les parts que centren el treball en l’Educació literària. La

descripció es realitza atenent els aspectes següents: descripció de l’organització i

contingut dels llibres de text, de les unitats didàctiques, de les nomenclatures que fa

servir cada editorial en l’apartat d’Educació literària, de l’espai que dedica cada

editorial a la Literatura, dels textos literaris que s’hi inclouen, dels autors/-res i dels

recursos multimèdia.

3. Concentrem l’anàlisi en les unitats dels llibres de text digitals i en les parts d’aquestes

que inclouen explícitament l’apartat d’Educació literària. Realitzem l’anàlisi de les

dades extretes atenent els aspectes següents: anàlisi de l’espai dedicat a la literatura,

classificació de tots els textos literaris i dels recursos multimèdia, anàlisi del

tractament del contingut literari, organització dels tots els textos per gèneres literaris,

selecció i quantificació dels textos adaptats i no adaptats i classificació d’escriptors i

d’escriptores: èpoques, procedència geogràfica i gènere (nombre de dones

escriptores). L’anàlisi es realitza amb l’objectiu de:

- Comparar l’espai dedicat a la literatura en les diferents editorials.

- Comparar els gèneres literaris.

- Comparar el nombre de textos adaptats i no adaptats

- Comparar el nombre d’autors i autores i de textos que s’hi fan servir.

- Comparar els recursos multimèdia que s’hi utilitzen.

4. Analitzem i sintetitzem el corpus

Per a la recollida de dades, hem elaborat uns instruments de recollida i classificació de 

les dades en forma de fitxes-model de buidatge i representades en taules i gràfics que 

organitzen la informació. 

5. En el cinquè pas, analitzem i sintetitzem els resultats i els dividim en dos apartats on

hem inclòs els resultats quantitatius, descriptius i analítics. 

- Resultats parcials de l’anàlisi per editorials: de l’espai dedicat al contingut literari,

del corpus numèric d’autors i obres, dels gèneres literaris, dels textos adaptats i

no adaptats, de les èpoques d’autors/res, de la procedència geogràfica, del gènere

dels autors i dels recursos multimèdia.
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- Resultats generals d l’anàlisi per cursos dels mateixos apartats descrit més amunt.

6. Finalment, en el sisè pas, extraiem unes conclusions dels resultats.

L’anàlisi quantitativa del contingut se centra en els textos literaris incorporats només en 

l’apartat de Cultura literària. Tant els incorporats per a fer més comprensible la 

informació teòrica com els inserits en els exercicis. No hem tingut en compte, per tant: 

- Els textos literaris inclosos en altres blocs de la unitat com, per exemple, els

introduïts en l’apartat de Comprensió de textos, o en altres de Gramàtica perquè

no aporten informació rellevant ni són l’objectiu de la nostra anàlisi i es centren

en qüestions més lingüístiques que no pas de contingut literari.

- Textos en exercicis d’autoavaluació sobre l’aprenentatge (apareixen generalment

al final de cada unitat o cada tres unitats), atès que en general se centren en

aspectes purament lingüístics.

- Les introduccions dels autors a l’inici de cada llibre de text digital, les

presentacions de cada unitat de la plataforma virtual, com també el text de la

contracoberta i els índex, ja que són textos que no estan pensats per a treballar

l’Educació literària amb l’alumnat, tot i ser textos literaris.

Quant a la selecció de textos, l’anàlisi se centra concretament en els textos extensos 

incorporats als exercicis, tasques i teoria. Com va fer Littlejohn (1992: 43), considerem 

un text extens aquell que té una llargària superior a 50 paraules. Hem descartat, doncs, 

els textos de menys de 50 paraules perquè no aporten suficient informació per a la 

recollida de dades. Tampoc hem inclòs els textos insuficients d’informació que no tenien 

a sota, ni en cap altre lloc, ni el nom de l’autor, ni de l’obra, ni cap referència sobre l’obra. 

Tampoc hem inclòs els textos acadèmics ni periodístics inclosos en l’apartat de Literatura. 

Així doncs, hem comptabilitzat tots els textos literaris de més de 50 paraules incorporats 

en l’apartat de Cultura literària, incloent-hi també: 

- Textos amb espais buits que l’alumnat hauria de completar.

- Textos amb paràgrafs desordenats que l’estudiant hauria d’ordenar.

- Textos inacabats que l’alumnat hauria d’acabar.

En conjunt, el tipus de textos seleccionats per a l’anàlisi quantitativa estan formats no 

només per textos escrits sinó també per textos acompanyats de diferents enllaços web que 

acompanyen els textos amb recursos multimèdia com el vídeo, el tràiler, la cançó, la 

pel·lícula, fotografia...): 

- Narracions o textos en prosa

- Textos teatrals

- Poemes

- Cançons

- Pel·lícules

- Textos acompanyats de vídeos
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- Textos narratius, poètics i teatrals acompanyats de veu en off amb les

corresponents icones al costat del text que ho indiquen

- Poemes cantats

- Textos teatrals acompanyats de tràilers de musicals (Tràiler de Terra baixa, de la

Fura dels Baus: https://www.youtube.com/embed/UmfeeXOppkI)

- Textos poètics acompanyats de vídeos (Vídeo “La Panderola” 

https://www.youtube.com/embed/BEsjydLfZuk) 

- Textos acompanyats d’enllaços d’obres d’art (Pop Art: 

http://lestobadapopart.blogspot.com). 

- Textos narratius rondallístics acompanyats d’enllaços de vídeos: 

(https://mesdemil.bandcamp.com/album/vol-de-n-vol-en-ric-rap- 

rondalles). 

- Textos narratius de llegendes acompanyades d’enllaços de rutes literàries: Ruta

literària http://roderic.uv.es/handle/10550/24240 

- Textos narratius acompanyats d’enllaços de radionovel·les: Radionovel·la de

“Mirall trencat”: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Una-obra-de- 

teatre-sobre-la-vida-dEstelles/video/2750950/# 

A més, cal tenir en compte que hem considerat com a un sol text: 

- Un mateix text que apareix dos o més cops en el mateix apartat.

- Un text que apareix a la vegada en forma de text escrit i àudio.

- Un seguit d’aforismes.

- Els mateixos textos que es troben dins d’activitats diferents.

Un cop establerts i fixats els criteris per a la selecció dels textos de l’anàlisi quantitativa, 

hem passat a l’anàlisi descriptiva. Hem agrupat els diferents textos seleccionats, en les 

fitxes-model de recollida de dades ja esmentades més amunt, indicant: el curs, la unitat 

on es troba, el nom de l’autor del text, la data, si el text ha estat adaptat o no i el gènere 

literari. Un cop sumats i descrits el total de textos que s’hi utilitzen en cada llibre de text 

digital, el total d’autors i autores (cal puntualitzar que no coincideix el nombre de textos 

amb el d’autors atès que trobem unitats en què es fa servir un mateix autor per a introduir- 

ne diferents textos), el total de gèneres narratius, teatrals, poètics i d’assaig, i el total de 

textos adaptats, hem pogut descriure i determinar quantitativament quina és la freqüència 

d’aquests ítems. L’anàlisi descriptiva l’hem classificada en els següents apartats que 

recullen els resultats de la suma per: 

a) Gèneres literaris

b) Textos adaptats i no adaptats

c) Procedència geogràfica dels autors/-res

d) Època dels autors/-res

e) Gènere: suma d’homes i/o dones

Aquesta classificació s’ha realitzat en els 32 llibres de text digitals que formen part del 

corpus d’anàlisi mitjançant fitxes-model de buidatge i representades mitjançant gràfics. 

http://www.youtube.com/embed/UmfeeXOppkI)
http://www.youtube.com/embed/BEsjydLfZuk)
http://roderic.uv.es/handle/10550/24240
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Una-obra-de-
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Una-obra-de-
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La realització de l’anàlisi descriptiva implica finalment emetre uns resultats 

quantificables de l’estudi. Considerem que la claredat de la presentació és de vital 

importància per a la comprensió i interpretació dels resultats, per tant hem optat per 

representar gràficament els resultats. En una primera fase, per a l’anàlisi descriptiva 

incloem gràfics de barres ja que és el més adient per a representar les freqüències d’una 

variable qualitativa o discreta. En un dels eixos posicionem les distintes categories o 

modalitats de la variable qualitativa o discreta i en l’altre el valor o freqüència de cada 

categoria en una determinada escala. Hem optat per aquest tipus de gràfic ja que s’utilitza 

bàsicament per a mostrar i comparar freqüències de variables quantitatives. 

Finalment, detallem els resultats de l’anàlisi mitjançant una anàlisi comparativa de les 

dades anteriors. A fi i efecte d’aconseguir més claredat, hem afegit una variant del gràfic 

de barres, el gràfic de barres múltiples i el gràfic de piràmide. El primer l’usem per a 

mostrar conjunts de dades agrupades en categories, totes en el mateix eix (com puga ser 

les dades diferents editorials o de diferents cursos). Igual que en un gràfic de barres, la 

longitud de cada barra s’utilitza per a mostrar, comparacions numèriques discretes entre 

categories. L’ús de gràfics de barres múltiples s’usa, generalment, per a comparar les 

variables de les categories agrupades amb les d’altres grups d’eixes mateixes variables o 

categories. D’altra banda, també hem fet servir el gràfic de piràmide, sobretot en les 

conclusions finals, ja que permet mostrar simultàniament la freqüència de les dades. 

Aquest tipus de gràfic l’hem usat per a mostrar els resultats de l’anàlisi dels recursos 

multimèdia, per tal de constatar quins recursos multimèdia són els que més es fan servir 

en els actuals llibres de text digital. 
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5. L’EDUCACIÓ LITERÀRIA EN ELS CURRÍCULUMS DE

SECUNDÀRIA 

Com coincideixen a dir Cantanero (2000), Freinet (1980), Apple i Chistian-Smith (2017), 

Rotger (1982), De Castell i Luke (1989), Apple (1991), i tal com hem revisat en l’estat 

de la qüestió, els llibres de text són una interpretació que fa l’equip d’una editorial del 

currículum publicat per les administracions. Aquest autors mostren reticències envers els 

llibres de text que presenten un currículum tancat i gens flexible, que estan escrits només 

tenint en compte programes i exàmens, que tendeixen a l’estandardització dels 

currículums. Per això, aquest capítol busca donar compte del tractament de la literatura a 

l’educació secundària obligatòria des de la legislació i el currículum. Tot i que 

posteriorment només analitzarem llibres publicats en l’àmbit del País Valencià, es durà a 

terme una anàlisi comparativa i valoració de l’empar i el tractament de la literatura tant a 

Catalunya i les Illes Balears com al País Valencià. 

5.1 Legislació 

La legislació espanyola regula un sistema educatiu de règim general dividit en: educació 

infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació 

professional de grau mitjà i superior i educació universitària. L’educació obligatòria 

transcorre entre els sis i els setze anys de l’alumnat (és a dir, que l’educació mínima 

requerida per a tots els ciutadans és l’assoliment de tots els nivells d’educació primària i 

d’educació secundària obligatòria). A partir de llavors, l’alumnat pot escollir diferents 

vies, una de caràcter professionalitzadora, i una altra que durant dos anys els formarà per 

poder accedir a l’educació universitària. Aquesta via de dos anys es culminarà amb una 

prova final anomenada PAU (Prova d’accés a la Universitat). Aquesta segona opció és el 

Batxillerat, on els estudiants es preparen durant dos cursos acadèmics en una modalitat 

concreta per accedir a estudis del seu interès. 

Aquest procés s’ha produït enmig de canvis legislatius periòdics (35 anys i set lleis 

d’educació) als quals s’han hagut d’adaptar tant el currículum de l’assignatura com les 

programacions d’aula i, per tant, els llibres de text. 

LGE el 1970 (Llei General d’Educació). 

LOECE el 1980 (Llei Orgànica de l’Estatut de Centres Escolars). 

LODE el 1985 (Llei Orgànica Reguladora del Dret a l’Educació). 

LOGSE el 1992 (Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu). 

LOCE el 2003 (Llei Orgànica de Qualitat de l’Educació). 

LOE el 2006 (Llei Orgànica d’Educació). 

LOMCE el 2013 (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa). 

L’arribada de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE) el 1995 va unificar 

els estudis de BUP i d’FP en l’ESO, amb les obligades modificacions curriculars un 
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principi que van refermar les posteriors Llei Orgànica d’Educació (LOE) i Llei 

d’Educació de Catalunya (LEC). El fet va provocar, com a conseqüència, l’aparició d’un 

manual que havia d’abastar la variada tipologia d’alumnes que hi havia, i hi ha encara, a 

l’educació secundària. 

A partir d'una minuciosa comparació entre la LOGSE i la LOCE i els decrets que les 

complementen, Pons i Parera, E. (2004) analitzen l’abast dels canvis normatius introduïts 

per la LOCE en els nivells d'educació primària, secundària obligatòria i batxillerat, i la 

seva incidència sobre el model lingüístic escolar vigent a Catalunya. Aquests canvis 

situen la llengua catalana en una situació de desigualtat i de discriminació respecte de la 

castellana, fet contrari als principis que deriven del reconeixement del català i del castellà 

com a llengües oficials a Catalunya. A més, el canvi de marc legal obligà la Generalitat 

a modificar la normativa vigent sobre el currículum dels ensenyaments no universitaris, 

ja que la Llei i els reials decrets aprovats recentment no permeten mantenir l'organització 

curricular actual d’aquests ensenyaments. 

Recordem així mateix que, l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura s’estableix en el 

sistema educatiu a partir de la promulgació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 

l’any 1983. La Constitució espanyola en l’article 3 reconeix que el castellà és la llengua 

oficial de l’estat i que la resta de llengües espanyoles seran també oficials les respectives 

comunitats autònomes. Tanmateix, tot i reconèixer que les diverses llengües són un 

patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció, a l’article 3.1 deixa 

ben clar que l’única llengua que els espanyols tenen el deures de conéixer i el dret d’usar 

és el castellà. 

Els Estatuts d’Autonomia de les comunitats amb llengua pròpia han desplegat les 

possibilitats que permet aquest marc legal i han consagrat règims de cooficialitat 

lingüística. Aquesta cooficialitat, o subcooficialitat en paraules de Xabier Vilhar, és 

regulada per les diverses lleis de Normalització Lingüística. En el cas del català i per 

ordre cronològic: 

− A Catalunya la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística. 

− Al País Valencià la Llei 11/1983 d’ús i ensenyament del valencià. 

− A les Illes Balears la Llei de normalització lingüística de 1986. 

− La Constitució d’Andorra (1993) ratifica com a única llengua oficial de l’estat la 

llengua catalana. 

A Aragó, l’Estat Francés (Rosselló) i l’Alguer no existeix cap llei de normalització 

lingüística però, en el cas de l’Alguer, es promou la normalització del català als seus 

estatuts de l’any 2000. 

Recentment l’Estat espanyol està immers en un procés d'actualitzacions dels Estatuts 

d'Autonomia. Però des del punt de vista lingüístic els canvis no són substancials: 

El nou Estatut d’autonomia de les Balear aprovat en març de 2007 no contempla cap canvi 

lingüístic respecte de l’anterior. 
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La reforma de l’Estatut d’Autonomia del País Valencià aprovada en abril de 2006, canvia 

el terme valencià pel d’idioma valencià. I s’afegien dos paràgrafs a l'article 6è: el 1r, on 

estableix «La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià», no és una gran 

novetat, ja que, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià ja en parlava. I l’últim, on 

s’estableix l’Acadèmia Valenciana de la Llengua com a institució normativa de l'idioma 

valencià. 

El nou Estatut d’Autonomia de Catalunya és l'únic que estableix alguns canvis importants 

pel que fa a l’estatut jurídic de la llengua: 

Drets i deures lingüístics. En primer lloc s’afig el deure de conéixer el català. D’aquesta 

manera tothom té el dret de conéixer el castellà i el català, dret d’emprar el castellà i el 

català, el deure de conéixer el castellà i el català. 

Llengua pròpia. L’estatut català estableix que la llengua pròpia és el català i n’és la 

llengua d’ús normal i preferent de les administracions i dels mitjans de comunicació 

públics, i en l'ensenyament. 

Per últim, el nou estatut obliga a l’Estat a emprendre les accions necessàries per al 

reconeixement de l’oficialitat del català a la Unió Europea i assegurar-ne la presència. 

Un cop presentats els diferents Estatuts d’Autonomia i les posteriors actualitzacions, ara 

és el moment de centrar-nos en la vessant educativa. Recordem això mateix que el sistema 

educatiu és l’àmbit on s’han realitzat més activitats normalitzadores. Amb la introducció, 

en un primer moment, de la llengua com a assignatura i, més tard amb l’escolarització en 

català. Així a Catalunya a partir de l’any 1980 s’amplia considerablement la presència de 

la llengua a l’escola. A les Illes s’introdueix el català com a assignatura i, al País Valencià, 

s’hi introdueix com a assignatura el curs 1982/83. 

La legislació espanyola va introduir l’any 2015 una nova Llei per a la Millora de la 

Qualitat Educativa, la LOMQE (Llei orgànica 8/2013 del 9 de desembre), destinada a 

introduir canvis i modificar l’article 6 de la Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de 

maig, d’Educació, per definir el currículum com la regulació dels elements que 

determinen els processos d'ensenyament i aprenentatge per a cada un dels ensenyaments. 

 

El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las 

competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza 

y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende 

tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; 

los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado 

de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias,  ámbitos, 
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áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que 

participe el alumnado (Reial Decret 1105/2014). 

 

L’etapa de l’educació secundària obligatòria forma part de l'ensenyament bàsic. D’acord 

amb el que estableix la Constitució Espanyola (art.27.4) té caràcter obligatori i gratuït. 

Aquesta etapa educativa té una durada de quatre cursos acadèmics, que se segueixen 

ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat. L’alumnat pot accedir al primer curs l’any 

natural en què complisca 12 anys i, amb caràcter general, té dret a romandre escolaritzat 

en règim ordinari fins als 18 anys, complit l’any en què finalitze el curs. 

L’educació secundària travessa una doble crisi d’identitat: la seva configuració com a 

nivell educatiu específic i la demanda d’uns professionals ben preparats. Des d’aquest 

enfocament, s’analitzen els problemes que, amb motiu de les reformes educatives de les 

últimes dècades, ha tingut la seva implementació i la incidència recíproca en la crisi 

d’identitat professional del professorat. S’assenyalen línies per a la seva reconstrucció 

identitària com a etapa educativa i, paral·lelament, per reafirmar la identitat professional 

del professorat. 

Aquesta etapa s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat 

d’una educació comuna com l’atenció necessària a la diversitat de l’alumnat. Es presta 

una atenció especial a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació 

educativa, psicopedagògica i professional. A més, contribueix a desenvolupar en 

l’alumnat, entre d’altres, les capacitats següents: 

− Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el 

respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les 

persones i grups; exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors 

comuns d'una societat plural, oberta i democràtica; i preparar-se per a l'exercici 

de la ciutadania democràtica. 

− Adquirir, desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual 

i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de 

l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal. 

− Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar 

i social. 

Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets 

i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe i identitat sexual, i 

rebutjar els estereotips i qualsevol altra mena de discriminació. 

El currículum bàsic de les matèries es divideix en tres blocs: 

− El bloc d'assignatures troncals garanteixen els coneixements i competències que 

permetin adquirir una formació sòlida i continuar amb aprofitament les etapes 

posteriors en aquelles assignatures que han de ser comuns a tot l'alumnat, i que en 

tot cas han de ser avaluades en les avaluacions finals de etapa. 
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− El bloc d'assignatures específiques permet una major autonomia a l'hora de fixar 

horaris i continguts de les assignatures, així com per a conformar la seva oferta. 

− El bloc d’assignatures de lliure configuració autonòmica suposa el major nivell 

d'autonomia, en el qual les administracions educatives i, si escau els centres poden 

oferir assignatures de disseny propi, entre les quals es troben les ampliacions de 

les matèries troncals o específiques. Aquesta distribució no obeeix a la 

importància o caràcter instrumental o fonamental de les assignatures sinó a la 

distribució de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes, d'acord amb 

la Constitució espanyola. 

Aquesta nova configuració curricular suposa un important increment en l’autonomia de 

les administracions educatives i dels centres, que poden decidir les opcions i vies en què 

s’especialitzen i fixar l'oferta d'assignatures dels blocs d’assignatures específiques i de 

lliure configuració autonòmica, en el marc de la programació dels ensenyaments que 

estableixi cada Administració educativa. Al mateix temps es planteja que l’oferta 

educativa done resposta a les necessitats de tot l’alumnat, i garantir l’equitat i igualtat 

d’oportunitats i la inclusió educativa. 

La nova organització de l’Educació Secundària Obligatòria i el batxillerat es desenvolupa 

en els articles 22 a 31 i 32 a 38, respectivament, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

després de la seva modificació realitzada per la Llei Orgànica 8/2013 , de 9 de desembre. 

El currículum bàsic de les assignatures corresponents a aquests ensenyaments s’ha 

dissenyat d'acord amb el que indica aquests articles, en un intent de simplificar la seva 

regulació, que s’ha centrat en els elements curriculars indispensables. 

En el currículum de les matèries de l’educació secundària obligatòria per als centres 

docents de la Comunitat Valenciana, del qual formen part les ensenyances mínimes 

fixades en el Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre del Consell, s’estableixen els 

objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de cada matèria, així com la seua 

contribució a l’adquisició de les competències bàsiques. La concreció del currículum és 

de gran importància, ja que se situa just abans de les programacions concretes i és garantia 

de la coherència en una pràctica docent orientada cap a l’adquisició i els desenvolupament 

de les capacitats. En aquest sentit, convé reflexionar al voltant de l’adquisició de les 

competències bàsiques i els objectius que se centren en les llengües cooficials i en el 

tractament de la literatura. 

D’una banda, cal dir que tant aquest Reial decret 1105/2014 de 26 de desembre com el 

de 112/2007 de 20 de juliol, i en línia amb la Recomanació 2006/962/CE del Parlament 

Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a 

l'aprenentatge permanent, es basen en la potenciació de l'aprenentatge per competències, 

integrades en els elements curriculars per propiciar una renovació en la pràctica docent i 

en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Es proposen nous enfocaments en 

l'aprenentatge i avaluació, que han de suposar un important canvi en les tasques que han 

de resoldre els alumnes i plantejaments metodològics innovadors. La competència suposa 



 

una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, 

emocions, i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament 

per aconseguir una acció eficaç. L’aprenentatge per competències afavoreix els propis 

processos d’aprenentatge i la motivació per aprendre (Reial Decret 1105/2014). 

Als efectes d'aquest Reial decret, les competències del currículum seran les següents: 

a) Comunicació lingüística. 

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

c) Competència digital. 

d) Aprendre a aprendre. 

e) Competències socials i cíviques. 

f) Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. 

g) Consciència i expressions culturals. 

Per a una adquisició eficaç de les competències i la seva integració efectiva en el 

currículum, s’han de dissenyar activitats d'aprenentatge integrades que permeten a 

l'alumnat avançar cap als resultats d'aprenentatge de més d’una competència al mateix 

temps. Així mateix, es potenciarà el desenvolupament de les competències Comunicació 

lingüística, Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

La inclusió de les competències en el currículum està generant certs problemes, tant a les 

programacions com en el seu desenvolupament a l’aula. La seva incorporació no s’ha 

d’entendre com si fos un element més, sinó que precisament el canvi conceptual i 

metodològic ve de la mà de la consideració de les competències com l’eix al voltant del 

qual han de girar tots i cada un dels elements curriculars. Sierra, Méndez, Mañana (2013) 

defensen, mitjançant una proposta de caràcter metodològic-prospectiu, que aquest canvi 

en la planificació s’ha de plantejar en dos nivells: dins i fora de l’aula, a través del treball 

docent cooperatiu i interdisciplinari. 

A més, afigen Sierra, Méndez, Mañana (2013) que la innovació que suposa 

l’ensenyament basat en competències no es pot dur a terme amb les programacions de 

sempre. Afegir les  competències  al  que  ja  teníem  no  canvia   res.   «Si  d’alguna 

cosa serveix un ensenyament que pretengui desenvolupar les vuit competències  

bàsiques (tant a primària com a ESO) és precisament per dotar de sentit a continguts que 

de vegades s'han plantejat de forma separada del context vital dels estudiants». 

Jurado (2009: 347) proposa superar les perspectives academicista i operacionalista (en 

què l’aprenent repeteix la informació o fa les coses tal com se li ha ensenyat) amb una 

perspectiva multidimensional, que «suposa trencar amb els compartiments curriculars per 

apuntar cap a la transversalitat», de manera que l’alumnat «es pregunti constantment pel 

sentit del que aprèn, transcendint els espais i temps escolars». 

Precisament per aquest motiu, a l’hora de programar cal detallar diferents aspectes en què 

es treballaran les diferents competències i no simplement esmentar la competència de 

manera  general.  La  inclusió  de  competències  té  una  sèrie  de  conseqüències  i 
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repercussions en els diferents elements del currículum, ja que d’una altra manera el canvi 

no seria tal. Per tant, exigeix una nova forma de plantejar les programacions. Però, entre 

tots els canvis, el que sembla més important és el metodològic. 

No és possible treballar les vuit competències bàsiques, amb la descripció que apareix de 

cadascuna d'elles en l'Annex I del Reial Decret d'ensenyaments mínims (de primària i 

ESO), sense una coordinació entre les àrees, així com intracicles i intercicles. «Perquè els 

canvis educatius siguin realment eficaços i constitueixin una millora no és suficient, per 

tant, amb un canvi de nomenclatura i un gran esforç burocràtic, sinó que han de portar 

amb si un canvi d’enfocament i una gran aposta i inversió de temps i esforç en formació» 

(Sierra, Méndez i Mañana, 2013). 

Però, per reformar la pràctica docent i afegir noves competències professionals, cal tenir 

en compte algunes dificultats amb les que els docents es troben. Monereo et ali. (2010) 

realitzen una revisió d'un conjunt d'investigacions, que analitzen la seva resistència al 

canvi, explicant: factors de tipus personal-emocional, com la falta de seguretat per 

desenvolupar una nova competència; factors professionals, que al·ludeixen a la 

desmotivació ocasionada per diferents reformes en les que no tenen capacitat de decisió; 

i factors institucionals, que no faciliten els mitjans per a la construcció d'una cultura 

col·laborativa. Tot això requereix de propostes de formació que aconsegueixin pal·liar 

aquests problemes, així com un major suport institucional. 

Monereo et ali. (2010) i Sierra, Méndez, Mañana (2013) subratllen que la introducció de 

les competències en el currículum «no pot consistir en la inclusió d’un apartat més, sense 

que afecti a la resta de components més que de manera superficial». Exigeix, per contra, 

un replantejament dels components curriculars al voltant de les mateixes, de manera que 

les competències siguen el nucli o eix al voltant del qual es plantegen objectius, 

continguts, activitats, metodologia i avaluació, servint com a nexe d’unió entre tots ells. 

El canvi de model suposa, per tant, una modificació substancial en la forma d’entendre 

els processos d’ensenyament-aprenentatge. La necessitat d’una nova reestructuració de 

les programacions porta amb si conseqüències i exigències per a tots els elements del 

currículum, així com per les condicions organitzatives que ho facen possible. Així, 

l’estructura del centre escolar hauria d'estar al servei d'un plantejament didàctic realment 

sistèmic en què la interdisciplinarietat seria el mitjà idoni per a l'equilibri del sistema 

escolar. Aquesta interdisciplinarietat constitueix el repte per a l’actual ensenyament a 

través del desenvolupament de competències. 

Aquesta darrere idea també és avalada en Subirats (2015) per la professora Margalida 

Pons de la Universitat de les Illes Balears, amb la intervenció titulada «De l’habilitat 

lectora a la cultura lletrada: reflexions sobre l’aplicabilitat d’un model competencial 

progressiu als estudis literaris», va assenyalar algunes de les reticències freqüents que 

suscita l’ensenyament per competències. Així, explica que les competències generen 

individus aptes i competitius al mercat laboral, però el camp literari, en canvi, es regeix 

per unes regles pròpies, per uns valors no econòmics, el reconeixement dels quals li 
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atorguen, a la literatura, els seus iguals. Segons Pons, ens hem de plantejar si volem 

ensenyar literatura o ensenyar en la literatura. El capital cultural, conclou, és més 

important al camp literari que a l’educatiu. 

Lahoz (2017), en canvi, parteix de la consideració que l’educació literària esdevé un 

instrument valuosíssim en l’adquisició de la competència intercultural. Aquesta hipòtesi 

ja ha estat validada en estudis anteriors (Ibarra, Ballester i Devís, 2010; Devís 2011 i 

2013; Devís i Chireac, 2015), on s’hi afirma que si tenim en compte que en la societat 

actual el més habitual és la diversitat, caldrà que els currículums escolars afavoresquen 

la convivència intercultural i aborden, des d’una mirada interdisciplinar els continguts 

relacionats amb l’adquisició i el desenvolupament de la competència intercultural. I en 

aquest sentit, la literatura exerceix un paper fonamental no només com a font essencial 

de coneixement d’altres cultures i realitats diferents a la pròpia de l’alumnat, sinó també 

en la promoció de la convivència intercultural. 

D’altra banda, i ja deixant de banda les reticències i els avantatges envers la inclusió de 

les competències en el currículum, ens centrem ara en els objectius que han d’assolir en 

l’Educació Secundària Obligatòria. Fem atenció especial a l’article 11 que fa referència 

a la llengua cooficial i a l’estudi de la literatura: «h) comprendre i expressar amb 

correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i, si n’hi ha, en la llengua cooficial 

de la comunitat autònoma, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, 

la lectura i l’estudi de la literatura». 

En l’article 13, s’organitza el primer cicle i quart curs d’educació secundària obligatòria. 

En el punt 4 i 14 es destaca que «els alumnes i les alumnes han de cursar la matèria 

Llengua Cooficial i Literatura del bloc d’assignatures de lliure configuració autonòmica 

en aquelles comunitats autònomes que posseeixin aquesta llengua cooficial. La matèria 

Llengua Cooficial i Literatura rebrà un tractament anàleg al de la matèria Llengua i 

Literatura. A més, en funció de la regulació i de la programació de l’oferta educativa que 

estableixi cada Administració educativa i, si escau, de l'oferta dels centres docents, els 

alumnes i les alumnes podran cursar alguna matèria més en el bloc d’assignatures de lliure 

configuració autonòmica». 

No ens podem estar d’indicar que, tal com s’observa en el treballs de Pascual (2016) en 

tot el Reial Decret tant la llengua catalana com les altres llengües pròpies dels territoris 

s’invisibilitzen fixant sempre uns paràmetres d’omissió del terme. El text no proposa 

dominis concrets, sinó que agrupa totes les llengües cooficials sota aquesta mateixa 

etiqueta Per exemple, a l’Article 13 on es marquen els objectius de l’educació secundària. 

També a l’hora de plantejar les matèries de modalitat que s’estableixen a la Llei Orgànica 

2/2006, del 3 maig: 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autònoma (Reial decret 2007: 45382). 
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Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura (Reial decret 

2007: 45383). 

L’eix del currículum en les matèries de Valencià: Llengua i Literatura i Castellà: Llengua 

i Literatura són els procediments encaminats a desenrotllar les habilitats 

lingüisticocomunicatives, és a dir, per a l’expressió i la comprensió oral i escrita en 

contextos social significatius, així com en l’àmbit de la comunicació literària. 

 

5.2 Anàlisi de les lleis educatives i els currículums 

 
En aquest apartat, farem una comparativa curricular i anàlisi de les lleis educatives, els 

currículums i les nocions de competència literària en l’educació secundària que emparen 

la literatura catalana: al País valencià, a Catalunya i a les Illes Balears. 

A la Comunitat Valenciana, el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell estableix el 

currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del 

Batxillerat 

L’article 27 de la Constitució espanyola reconeix el dret fonamental a l’educació. 

L’educació tindrà com a objecte el ple desenrotllament de la personalitat humana en el 

respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals. 

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 53, estableix que és de 

competència exclusiva de la Generalitat la regulació i administració de l’ensenyança en 

tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjuí del que 

disposen l’article 27 de la Constitució espanyola i les lleis orgàniques 

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 

8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa, estableix en l’article 

6.bis la distribució de competències entre el Govern, el ministeri competent en matèria 

d’educació, les administracions educatives i els centres docents. En l’apartat 2 de 

l’esmentat article s’especifica que en educació secundària obligatòria i en batxillerat, 

entre altres ensenyances, les assignatures s’agruparan en tres blocs, d’assignatures 

troncals, d’assignatures específiques i d’assignatures de lliure configuració autonòmica, 

sobre els quals les administracions educatives i els centres docents realitzaran les seues 

funcions . 

Esta nova configuració del currículum, que el simplifica i li dóna un caràcter més flexible, 

es troba orientada a atorgar un major grau d’autonomia pedagògica als centres docents. 

El currículum establert per mitjà d’este decret també estableix una intervenció educativa 

que preveu com a principi l’atenció a la diversitat de l’alumnat, i l’adaptació del 

currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna. També adquireix 

una especial importància l’aprenentatge basat en competències, que es caracteritza per la 

seua transversalitat i pel seu caràcter integral,    atés que les competències constitueixen 
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l’aplicació pràctica d’allò que s’ha aprés en una diversitat de contextos acadèmics, socials 

i professionals. 

Finalment, i pel que fa a la llengua cooficial, cal considerar que, l’article 2.1. de la Llei 

Orgànica 2/2006 estableix com un dels fins cap als quals s’orienta el sistema educatiu 

espanyol la capacitació per a la comunicació en la llengua oficial i cooficial, si n’hi ha, i 

en una o més llengües estrangeres. Així, la cooficialitat del valencià i del castellà, i 

l’aprenentatge d’ambdós llengües i en ambdós llengües en el currículum, es considera un 

element bàsic de la nostra cultura. 

Per al conjunt del primer cicle de l’educació secundària obligatòria, per al segon cicle de 

l’educació secundària obligatòria i per a cada un dels dos cursos de batxillerat, els 

continguts comuns, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables que 

conformen el currículum bàsic de les matèries del bloc d’assignatures troncals seran els 

arreplegats en l’annex I del Reial Decret 1105/2014. 

El desenrotllament i la concreció curricular que elaboren els centres docents com a part 

del seu projecte educatiu garantirà la consecució dels objectius establerts per a l’etapa en 

l’article 11 del Reial Decret 1105/2014. Així mateix, aquesta concreció del currículum 

s’orientarà a la consecució dels fins següents. Cal destacar, que, a diferència dels 

currículums a Catalunya i les Illes, cap fi centra l’atenció en la literatura. 

En conclusió, l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura s’articula entorn d’una sèrie 

d’habilitats comunicatives, coneixements cognitivolingüístics, aptituds i actituds, que 

permeten a l’alumnat, d’una banda, seguir amb la seua formació acadèmica i al llarg de 

la vida i, d’una altra, adaptar-se als reptes que planteja la societat del coneixement. 

Continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura Valencià: Llengua i Literatura pel que 

fa l’Educació literària: 

Bloc 4: Educació literària. Curs 1r ESO 
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Taula 5.1. Bloc 4. Educació literària. Curs 1r ESO. 



116  

 

 
 

Taula 5.2. Bloc 4. Educació literària. Curs 2n ESO. 
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Taula 5.3. Bloc 4. Educació literària. Curs 3r ESO. 
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Taula 5.4. Bloc 4. Educació literària. Curs 4t ESO. 

 

Competències del currículum 

CCLI: Competència comunicativa i lingüística 

CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

CD: Competència digital. 

CAA: Competència aprendre a aprendre. 

CSC: Competències socials i cíviques. 

SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. 



 

CEC: Consciència i expressions culturals. 

Després de l’aprovació de l’Estatut l’any 1979 el català va adquirir l’estatus de llengua 

pròpia oficial de Catalunya compartint cooficialitat amb el castellà. Amb el Reial Decret 

2092/1978, on es tornava a incorporar l’estudi del català a les aules, i amb la llei de 

normalització lingüística que arribà a l’any 1983, el català va ser emparat dins la legalitat 

i se n’establí l’ús oficial i reconegut en tots els àmbits de la vida pública, però sobretot 

fent un fort incís en l’educació, on passà a ser la llengua vehicular. Actualment, i encara 

dins un sistema hereu de la normalització lingüística, el català s’ensenya a tots els nivells 

educatius, des de l’educació preescolar fins als estudis universitaris. 

Aquesta llei estatal es complementa doncs amb el Decret/2015, de 25 d’agost, del 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on s’estableix l’ordenació 

dels ensenyaments d’educació secundaria obligatòria i on es fa referència específica a 

l’ensenyament del català la fixació del qual està delegat a la Generalitat. 

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò previst a l’article 131.3.c) de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya, té atribució de potestat compartida per a l’establiment dels 

plans d’estudi corresponents a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), incloent-hi 

l’ordenació curricular. 

A Catalunya les dues llengües cooficials del territori (Llengua i literatura catalana i 

Llengua i literatura castellana) tenen uns objectius, finalitat i plantejament compartits, 

així com les hores destinades, els criteris d’avaluació i l’estructuració de continguts. Als 

Decrets de la Generalitat, en contrast amb les lleis de l’Estat, es fa una atenció especial al 

continguts, als objectius i a les competències relacionats amb la literatura. Des d’un 

principi, el currículum estableix l’estudi de la literatura com un dels eixos centrals. Així 

mateix, estableix que una de les competències específiques que s’ha de desenvolupar en 

aquest àmbit és la competència estètica i literària. 

L’ordenació del currículum de l’educació secundària obligatòria s’estableix d’acord amb 

un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial i en el marc d’un 

sistema que preveu l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat com la principal eina 

per afavorir la continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris. Per tant, la 

finalitat de l’educació secundària obligatòria és l’assoliment de les competències clau. En 

aquest punt destaquem un dels objectius que marca el Decret que centren l’atenció en la 

literatura: 

h) Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió orals, una 

expressió escrita i una comprensió lectora correctes en llengua catalana, en llengua 

castellana i, en el seu cas, en aranès; i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica, 

així com el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura (Decret/2015). 

Les conclusions del Consell de la Unió Europea de 12 de maig de 2009 (DOUE  2009/C 

119) sobre un marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la 

formació estableixen diversos objectius, entre els quals millorar el nivell d’assoliment de 

119 
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les competències pròpies dels àmbits lingüístic, matemàtic i cientificotecnològic, i també 

fomentar l’adquisició de les competències bàsiques transversals com la competència 

digital, la d’aprendre a aprendre i la d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Per 

aquest motiu, el currículum agrupa les diverses matèries en àmbits de coneixement que 

faciliten l’assoliment de les competències. 

Les diferents competències que componen l’àmbit de llengua i literatura, pel que fa a les 

llengües oficials, s’agrupen en les següents dimensions: la dimensió de comprensió 

lectora, la dimensió d’expressió escrita, la dimensió de comunicació oral, la dimensió 

literària i la dimensió actitudinal i plurilingüe. 

La dimensió literària implica una educació literària fonamentada en la lectura, el 

coneixement, el raonament crític i la creativitat. 

La literatura és un fet artístic, producte d’una forma creativa d’expressió humana a través 

de la paraula. Com a producte social i cultural, s’emmarca en un context social i històric 

i ajuda a comprendre el món que ens envolta. Suposa la interpretació, valoració i 

producció de textos literaris dels diversos gèneres: poètics, narratius, teatrals, des dels 

més tradicionals als més actuals. 

L’aproximació a les obres literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i 

escriptor, així com el coneixement i vinculació a la llengua i cultura pròpia i d’altri. A 

més d’estimular la creativitat, desenvolupa el sentit crític (Decret/2015). 

Partint de la idea que l’objectiu principal de la llengua i de la literatura, tant catalanes 

com castellanes, és l’assoliment de les competències pròpies de la matèria, els continguts 

i els criteris d’avaluació del currículum han d’estar íntimament lligats al desenvolupament 

d’aquestes competències. Per això s’estructuren en les cinc dimensions competencials: la 

dimensió comprensió lectora i multimèdia, la dimensió expressió escrita i multimèdia, la 

dimensió comunicació oral, la dimensió literària i la dimensió actitudinal i plurilingüe. 

La dimensió literària es relaciona amb les competències corresponents (comprensió 

lectora, expressió escrita i comunicació oral) de la dimensió comunicativa. 

Competència 10. Llegir obres i conéixer els autors i les autores i els períodes més 

significatius de la literatura catalana, la castellana i la universal. 

Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres 

literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos. 

Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments 

Els continguts de la dimensió literària pretenen fer conèixer progressivament el 

funcionament de la llengua literària i fomentar els hàbits de lectura i d’escriptura 

d’intenció literària. Així, a primer d’ESO volen ajudar a adquirir les estratègies i eines 

per analitzar i interpretar el text literari. A partir de 2n curs, a més, volen contribuir a la 

construcció d’un fris cronològic tenint en compte les diferents èpoques literàries, des de 

l’edat mitjana fins a l’actualitat, amb la intenció que l’alumnat pugui relacionar les idees 
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que té de la història i de la vida social en cada època amb el reflex que aquesta història té 

en la cultura i, especialment, en la literatura de la qual són representatives. 

 
 

PRIMER CURS. DIMENSIÓ LITERÀRIA 

CONTINGUTS CRITERIS AVALUACIÓ 

Lectura lliure d'obres de la literatura catalana, castellana 

i universal i de la literatura juvenil (CC11, CC14). 

Consulta de fonts d'informació variades per a la 

realització de treballs (CC3). 

Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text 

literari abans, durant i després de la lectura (CC11): 

Estructura. Aspectes formals. Recursos estilístics i 

retòrics (anàfora, metàfora, metonímia, símil, antítesi, 

hipèrbaton, hipèrbole, enumeració). 

Redacció de textos d'intenció literària, a partir de la 

lectura de textos d’obres lliures i/o de l’època, utilitzant 

les convencions formals del gènere i des d’una 

perspectiva lúdica i creativa (CC13). 

Llegir i comprendre, de forma guiada, obres literàries de 

la literatura catalana, castellana i universal de tots els 

temps i de la literatura juvenil, properes als propis gustos 

i aficions, mostrant interès per la lectura. 

Redactar textos personals d’intenció literària des d’una 

perspectiva lúdica i creativa. 

Consultar adequadament fonts d'informació variades, per 

realitzar un treball acadèmic en suport paper o digital 

sobre un tema del currículum de literatura, adoptant un 

punt de vista crític i personal i utilitzant les tecnologies de 

la informació. 

Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text 

per resoldre problemes de comprensió i expressió de 

textos literaris, i per compondre i revisar progressivament 

autònoma els textos propis i aliens 

 

Taula 5.5. Educació literària. Continguts i criteris d’avaluació. Curs 1r ESO. 

 
 

SEGON CURS. DIMENSIÓ LITERÀRIA 

CONTINGUTS CRITERIS AVALUACIÓ 

Lectura lliure d'obres de la literatura catalana, castellana i 

universal i de la literatura juvenil (CC11, CC14). 

Autors i obres més representatius de les literatures 

catalana i castellana del segle XII al XV (CC9, CC10, 

CC11, CC12, CC14): o Context històric i social. Gèneres. 

Corrents literaris. o Lectura i explicació de fragments 

significatius i, si escau, textos complets i adaptats. o 

Temes literaris. 

Consulta de fonts d'informació variades per a la realització 

de treballs (CC3). 

Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text 

literari abans, durant i després de la lectura (CC11): o 

Estructura. o Aspectes formals. o Recursos estilístics i 

retòrics (anàfora, metàfora, metonímia, símil, antítesi, 

hipèrbaton, hipèrbole, paral·lelisme, enumeració). 

Redacció de textos d'intenció literària, a partir de la lectura 

de textos d’obres lliures i/o de l’època, utilitzant les 

convencions formals del gènere i des d’una perspectiva 

lúdica i creativa (CC13). 

Llegir i comprendre, de forma guiada, obres literàries de 

la literatura catalana, castellana i universal de tots els 

temps i de la literatura juvenil, properes als propis gustos 

i aficions, mostrant interès per la lectura. 

Llegir, comprendre i interpretar textos literaris 

representatius de la literatura de l’època (literatures 

catalana i castellana: segles XII a XV), reconeixent la 

intenció de l'autor, relacionant el seu contingut i la seva 

forma amb els contextos socioculturals i literaris de 

l'època, identificant el gènere i el tema, i expressant 

aquesta relació amb judicis personals raonats. 

Redactar textos personals d’intenció literària, a partir de 

models de l’època (literatures catalana i castellana: segles 

XII a XV), seguint les convencions del gènere, des d’una 

perspectiva lúdica i creativa. 

Consultar adequadament fonts d'informació variades, per 

realitzar un treball acadèmic en suport paper o digital 

sobre un tema del currículum de literatura, adoptant un 

punt de vista crític i personal i utilitzant les tecnologies de 

la informació. 

Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text 

per  resoldre  problemes  de  comprensió  i  expressió  de 
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 textos literaris, i per compondre i revisar progressivament 

autònoma els textos propis i aliens. 

 

Taula 5.6. Educació literària. Continguts i criteris d’avaluació. Curs 2n ESO. 

 
 

TERCER CURS. DIMENSIÓ LITERÀRIA 

CONTINGUTS CRITERIS AVALUACIÓ 

Lectura lliure d'obres de la literatura catalana, castellana i 

universal i de la literatura juvenil (CC11, CC14). 

Autors i obres més representatius de les literatures 

catalana i castellana dels segles XVI i XVII (CC9, CC10, 

CC11, CC12, CC14): o Context històric i social. Gèneres. 

Corrents literaris. o Lectura i explicació de fragments 

significatius i, si escau, textos complets i adaptats. o 

Temes i subgèneres literaris. Tòpics més usuals. 

Consulta de fonts d'informació variades per a la realització 

de treballs (CC3). 

Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text 

literari abans, durant i després de la lectura (CC11): o 

Estructura. o Aspectes formals. o Recursos estilístics i 

retòrics (anàfora, metàfora, metonímia, símil, antítesi, 

hipèrbaton, hipèrbole, paral·lelisme, al·literació, 

pleonasme, paradoxa, enumeració, asíndeton, 

polisíndeton). Redacció de textos d'intenció literària, a 

partir de la lectura de textos d’obres lliures i/o de l’època, 

utilitzant les convencions formals del gènere des d’una 

perspectiva lúdica i creativa (CC13) 

Llegir i comprendre, de forma progressivament 

autònoma, obres literàries de la literatura catalana, 

castellana i universal de tots els temps i de la literatura 

juvenil, properes als propis gustos i aficions, mostrant 

interès per la lectura. 

Llegir, comprendre interpretar i comentar textos literaris 

representatius de la literatura de l’època (literatures 

catalana i castellana: segles XV i XVII), reconeixent la 

intenció de l'autor, relacionant el seu contingut i la seva 

forma amb els contextos socioculturals i literaris de 

l'època, identificant el gènere, el tema, reconeixent la 

evolució d'alguns tòpics i formes literàries, i expressant 

aquesta relació amb judicis personals raonats. 

Redactar textos personals d’intenció literària, a partir de 

models de l’època (literatures catalana i castellana segles 

XVI i XVII), seguint les convencions del gènere, des 

d’una perspectiva lúdica i creativa. 

16. Consultar i citar adequadament fonts 

d'informació variades, per realitzar un treball acadèmic en 

suport paper o digital sobre un tema del currículum de 

literatura, adoptant un punt de vista crític i personal i 

utilitzant les tecnologies de la informació. 

17. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase 

i del text per resoldre problemes de comprensió i 

expressió de textos literaris, i per compondre i revisar 

progressivament autònoma els textos propis i aliens. 

 
Taula 5.7. Educació literària. Continguts i criteris d’avaluació. Curs 3r ESO. 

 
 

QUART CURS. DIMENSIÓ LITERÀRIA 

CONTINGUTS CRITERIS AVALUACIÓ 

Lectura lliure d'obres de la literatura catalana, castellana i 

universal i de la literatura juvenil (CC11, CC14). 

Autors i obres més representatius (CC9, CC10, CC11, 

CC12, CC14): o Literatura catalana: segles XVIII a XX. 

o Literatura castellana: segles XVIII a XX. 

Context històric i social. Gèneres. Corrents literaris. 

13. Llegir i comprendre de forma autònoma obres literàries 

de la literatura catalana, castellana i universal de tots els 

temps i de la literatura juvenil, properes als propis gustos 

i aficions, mostrant interès per la lectura. 

14. Llegir, comprendre i comentar textos representatius 

dels segles XVIII, XIX i XX, reconeixent la intenció de 

l’autor, el tema, els trets propis del gènere al qual pertany 

i relacionant el seu contingut amb el context sociocultural 

i literari de l'època, o d'altres èpoques, i expressar la 

relació existent amb judicis personals raonats. 
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Lectura i explicació de fragments significatius i, si escau, 

textos complets i adaptats. Temes i subgèneres literaris. 

Tòpics. 

Consulta de fonts d'informació variades per a la realització 

de treballs (CC3). orals (CC7, CC8, CC9): 

Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text 

literari abans, durant i després de la lectura (CC11): o 

Estructura. o Aspectes formals. o Recursos estilístics i 

retòrics (anàfora, metàfora, metonímia, símil, antítesi, 

hipèrbaton, hipèrbole, paral·lelisme, al·literació, 

pleonasme, paradoxa, quiasme, sinestèsia, enumeració, 

asíndeton, polisíndeton, al·legoria). 

Redacció de textos d'intenció literària, a partir de la lectura 

de textos d’obres lliures i/o de l’època, utilitzant les 

convencions formals del gènere i amb intenció lúdica i 

creativa (CC13). 

15. Redactar textos personals d'intenció literària, a partir 

de la lectura de textos dels segles XVIII, XIX i XX, 

seguint les convencions formals del gènere, i amb intenció 

lúdica i creativa. 

16. Consultar i citar adequadament fonts d'informació 

variades, per realitzar un treball acadèmic en suport paper 

o digital sobre un tema del currículum de literatura, 

adoptant un punt de vista crític i personal, i utilitzant les 

tecnologies de la informació. 

17. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del 

text per resoldre problemes de comprensió i expressió de 

textos literaris, i per a la revisió progressivament 

autònoma dels textos propis i aliens. 

 

Taula 5.8. Educació literària. Continguts i criteris d’avaluació. Curs 4t ESO. 

 

L’Estatut d'Autonomia de 1983, aprovat mitjançant Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, 

va ser la norma que establí la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Va estar vigent, 

amb diverses reformes, fins a la publicació en el BOE de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 

de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. En aquest document 

es plasmà la cooficialitat de la llengua catalana juntament amb la castellana. La Llei 

Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atorga al Govern Balear l’autoritat en ple dret per 

establir i controlar l’ensenyament ja estipulat en el Reial decret, on constava la cessió i el 

traspàs al govern autonòmic de les funcions relacionades en matèria d’ensenyament, i en 

períodes curts, el Consell de Govern renova els decrets d’educació per actualitzar i fer 

canvis en la normativa i regularització d’educació secundària. En tot moment, el Govern 

remet a aquesta assignació i al control sobre la matèria de lliure configuració autonòmica. 

El 1986 va ser aprovada a les Illes Balears la Llei de Normalització Lingüística, la qual 

va poder seguir els passos de la catalana, i es va poder oficialitzar l’ús del català. 

El Decret 34/2015, de 15 de maig pel qual s’estableix el currículum de l’educació 

secundària obligatòria a les Illes Balears, ha estat modificar pel Decret 29/2016 de 20 de 

maig. La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 

(BOE núm. 295, de 10 de desembre), modifica l’article 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 

3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), per definir el currículum com la 

regulació dels elements que determinen els processos d’ensenyament-aprenentatge per a 

cadascun dels ensenyaments. 

Segons el nou article 6 bis de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, introduït per la Llei 

orgànica 8/2013, de 9 de desembre, correspon al Govern de l’Estat, entre altres, el disseny 

del currículum bàsic en relació amb els objectius, competències, continguts, estàndards i 

resultats d’aprenentatge avaluables i criteris d’avaluació, que garanteixi el caràcter oficial 
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i la validesa a tot l’Estat de les titulacions a què es refereix aquesta Llei orgànica. 

L’aprenentatge basat en competències es caracteritza per la transversalitat, el dinamisme 

i el caràcter integral. El procés d’ensenyament-aprenentatge competencial s’ha d’abordar 

des de totes les àrees de coneixement i des de les diverses instàncies que conformen la 

comunitat educativa, tant en els àmbits formals com en els no formals i informals. 

Aquesta nova configuració curricular suposa un important increment en l’autonomia de 

les administracions educatives i dels centres, que poden decidir les opcions i les vies en 

què s’especialitzen i fixar l’oferta d’assignatures dels blocs d’assignatures específiques i 

de lliure configuració autonòmica, en el marc de la programació dels ensenyaments que 

estableixi cada administració educativa. 

Entre els objectius del currículum que remeten explícitament al fet literari, voldrien 

destacar-ne un: 

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en llengua catalana i en 

llengua castellana, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura 

i l’estudi de les seves literatures. 

D’altra banda, relacionat amb les finalitats de l’educació secundària que fan atenció 

especial a la cultura literària destaquem l’article 7, punt 5: 

4. Sense perjudici del seu tractament específic en les matèries de l’àmbit lingüístic, s’han 

de planificar activitats en totes les matèries que fomentin la comprensió lectora, 

l’expressió oral i escrita i el desenvolupament de la capacitat per dialogar i expressar-se 

en públic. Els centres han de garantir en la pràctica docent de totes les matèries un temps 

dedicat a la lectura a tots els cursos de l’etapa (Decret 34/2015). 

Per adquirir eficaçment les competències i integrar-les efectivament en el currículum, 

s’han de dissenyar activitats d’aprenentatge que permetin als alumnes avançar cap als 

resultats d’aprenentatge de més d’una competència alhora.  Als efectes d’aquest Decret, 

les competències clau del currículum són les següents: 

a) Comunicació lingüística. 

b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

c) Competència digital. 

d) Aprendre a aprendre. 

e) Competències socials i cíviques. 

f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. 

g) Consciència i expressions culturals. 

Quant a l’estructura i organització, l’etapa de l’educació secundària obligatòria 

s’organitza en matèries i comprèn dos cicles, el primer de tres cursos escolars i el segon 

d’un. El segon cicle o quart curs de l’educació secundària obligatòria té un caràcter 

fonamentalment propedèutic. 
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Les matèries s’agrupen en tres blocs d’assignatures: a) assignatures troncals. b) 

assignatures específiques. c) assignatures de lliure configuració autonòmica a cada un 

dels cursos, de la matèria de llengua catalana i literatura. Les matèries de llengua catalana 

i literatura i de llengua castellana i literatura han de rebre un tractament anàleg. 

La finalitat de l’educació secundària obligatòria s’ha de centrar a aconseguir que els 

alumnes adquireixin els elements bàsics de la cultura, especialment en els aspectes 

humanístic, artístic, científic i tecnològic; desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi i de 

treball a fi de preparar-los per a la incorporació a estudis posteriors, per a la inserció 

laboral i formal i per a l’exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans. 

És evident que la importància de la matèria de llengua catalana i literatura no tan sols 

radica en els seus continguts, sinó que és fonamental com a instrument per adquirir i 

consolidar altres coneixements (Decret 34/2015). 

Així, l’objectiu de la matèria ha de pivotar al voltant de la competència comunicativa, 

vertader eix que ha d’articular el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta 

competència –que s’ha de preveure des de tots els vessants: pragmàtic, lingüístic, 

sociolingüístic i literari– s’entén com la capacitat d’adquirir les eines i els coneixements 

necessaris per comportar-se de manera eficaç i adequada en una determinada situació 

comunicativa. 

La finalitat de la matèria és la reflexió –que s’ha iniciat a primària i que és, per tant, 

progressiva– en dos sentits, lingüístic i literari. La reflexió lingüística implica el 

coneixement de la llengua, del seu funcionament i dels processos de producció de textos 

adequats a les diferents situacions comunicatives, a més de la comprensió de produccions 

alienes i de l’autocorrecció i autoavaluació de les pròpies. Per la seva banda, la reflexió 

literària suposa la lectura, comprensió i interpretació de textos literaris, a través dels quals 

s’enriqueixen les possibilitats expressives, crítiques i creatives i es fomenta l’hàbit de la 

lectura. D’aquesta manera, el fenomen literari, lligat al context històric en què es 

produeix, afavoreix el desenvolupament de l’individu i el coneixement de la realitat que 

l’envolta. 

El currículum està estructurat en quatre blocs: «Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i 

parlar», «Bloc 2. Comunicació escrita: llegir i escriure», «Bloc 3. Coneixement de la 

llengua» i «Bloc 4. Educació literària». S’ha d’insistir, en tot cas, que l’enfocament ha de 

ser comunicatiu i no merament memorístic, sempre sense perdre de vista que l’objectiu 

bàsic és la comunicació efectiva en tots els vessants (social, personal, literari...). 

El darrer bloc del currículum, «Educació literària», s’aborda des d’una triple perspectiva: 

pla lector, introducció a la literatura a través dels textos i creació pròpia. Aquest bloc 

pretén consolidar els hàbits de lectura, tot facilitant unes eines que han de servir per a un 

procés de formació lectora que s’ha d’aprofitar al llarg de la vida. És a dir, es tracta de 

crear futurs lectors, oferint un ventall de textos literaris amb la finalitat que, en la lectura, 

la comprensió i la interpretació, cada alumne pugui trobar la motivació que el farà lector 

habitual (Decret). 
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El pla lector esdevé, d’aquesta manera, bàsic. Que els alumnes arriben a llegir 

voluntàriament, i amb aprofitament i plaer, obres de la literatura catalana, espanyola, 

universal i juvenil de tots els temps, només s’aconsegueix si hom té les eines necessàries 

per fer front a una lectura profitosa i crítica. Aquesta autonomia lectora ha de partir de la 

base d’uns coneixements dels gèneres literaris i les seves convencions, com sempre amb 

progressivitat, i de la història de la literatura, que s’ha de treballar mitjançant la lectura, 

l’explicació i la comprensió de fragments o textos complets de les literatures catalana i 

espanyola (Decret). 

La fita final del bloc «Educació literària» recau en la producció de textos d’intenció 

literària. A partir de les lectures fetes i de les convencions d’un gènere es tracta d’afavorir 

l’escriptura creativa i lúdica com a instrument de comunicació, que serveix de forma 

efectiva per analitzar i regular les emocions i els sentiments. 

Quant a les competències, la que es refereix a la consciència i les expressions culturals ha 

de permetre que els alumnes aprecien, comprenguen i valoren de manera crítica les 

manifestacions culturals i artístiques, a la vegada que s’hi familiaritzen mitjançant el 

coneixement i el gaudi del patrimoni cultural. Suposa el domini de les destreses 

necessàries per a l’expressió d’idees, experiències o sentiments de forma creativa. 

Amb la lectura de textos i obres completes d’intenció literària es desenvolupa la capacitat 

d’entendre la producció artística, de saber-la analitzar per extreure’n temes i tòpics de 

validesa universal i, en darrer terme, de crear-ne de pròpies a partir de les vivències i 

sentiments dels alumnes. D’altra banda, convé relacionar la literatura amb altres 

disciplines artístiques i amb el context sociocultural dels textos i dels autors. 

Si ens centrem en els objectius específics de la matèria de llengua catalana i literatura de 

l’educació secundària obligatòria que fan referència exclusivament a l’educació literària 

en destaquem dos: 

17. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua catalana des de l’edat 

mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la relació amb el 

context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni comú. 

18. Comprendre els textos representatius de la literatura en llengua catalana des de l’edat 

mitjana fins a l’actualitat, reconèixer i valorar la seva intencionalitat, la relació amb el 

context sociocultural i les convencions dels gèneres com a part del patrimoni comú. 

Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables del Bloc 4. 

Cultura literària: 
 

PRIMER CICLE. EDUCACIÓ LITERÀRIA  

Continguts i criteris d’avaluació 

 

Pla lector Lectura lliure d’obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil com a font de plaer, 

d’enriquiment personal i de coneixement del món per aconseguir el desenvolupament dels seus propis gustos i 

interessos literaris i la seva autonomia lectora. 
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Introducció a la literatura a través dels textos. Aproximació als gèneres literaris i a les obres més representatives de 

la literatura catalana des de l’edat mitjana fins al segle XVIII a través de la lectura i l’explicació de fragments 

significatius i, si és el cas, textos complets. 

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. 

1. Llegir obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil, properes als gustos i aficions dels alumnes, 

i mostrar interès per la lectura. 1.1. Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres literàries 

properes als seus gustos, aficions i interessos. 1.2. Valora alguna de les obres de lectura lliure, resumeix el contingut, 

explica els aspectes que més li criden l’atenció i el que la lectura li aporta com a experiència personal. 1.3. 

Desenvolupa progressivament el seu propi criteri estètic i persegueix com a única finalitat el plaer per la lectura. 

2. Afavorir la lectura i la comprensió d’obres literàries de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil, 

properes als propis gustos i aficions dels alumnes, contribuint a la formació de la personalitat literària. 2.1. 

Desenvolupa progressivament la capacitat de reflexió a través de l’observació, anàlisi i explicació de la relació 

existent entre diverses manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura, cinema...). 2.2. Reconeix i 

comenta la pervivència o l’evolució de personatges tipus, temes i formes al llarg de diversos períodes historicoliteraris 

fins a l’actualitat. 2.3. Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responguin a un mateix tòpic, 

a través de l’observació, anàlisi i explicació dels diferents punts de vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora 

i critica el que llegeix o veu. 

3. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts: música, pintura, cinema, etc., com a 

expressió del sentiment humà, a més d’analitzar i d’interrelacionar obres (literàries, musicals, arquitectòniques...), 

personatges, temes, etc., de totes les èpoques. 3.1. Parla en classe dels llibres i comparteix les seves impressions amb 

els companys. 3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures proposades, o seleccionades pels alumnes, 

investiga i experimenta de forma progressivament autònoma. 3.3. Llegeix en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda 

d’elements de la comunicació no verbal i potencia l’expressivitat verbal. 3.4. Dramatitza fragments literaris breus, 

desenvolupa progressivament l’expressió corporal com a manifestació de sentiments i emocions, i respecta les 

produccions dels altres. 

4. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els vessants: com a font d’accés al coneixement i com a instrument 

de lleure i diversió que permet explorar mons diferents dels nostres, reals o imaginaris. 4.1. Llegeix i comprèn una 

selecció de textos literaris, en versió original o adaptats, i representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle 

XVIII, n’identifica el tema, en resumeix el contingut i n’interpreta el llenguatge literari. 

5. Comprendre textos literaris representatius de la literatura de l’edat mitjana al segle XVIII, reconèixer la intenció de 

l’autor, relacionar el seu contingut i la seva forma amb els contextos socioculturals i literaris de l’època, identificar el 

tema, reconèixer l’evolució d’alguns tòpics i formes literàries i expressar aquesta relació amb judicis personals 

raonats. 5.1. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la intenció de l’autor i el context i la 

pervivència de temes i formes, i emet judicis personals raonats. 

6. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del gènere, amb intenció lúdica i creativa. 6.1. 

Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats seguint les convencions del gènere amb intenció 

lúdica i creativa. 6.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç d’analitzar i regular 

els seus propis sentiments. 

7. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades, per fer un treball acadèmic en suport paper o digital 

sobre un tema de currículum de literatura, adoptar un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies de la 

informació. 7.1. Aporta en els treballs escrits o orals conclusions i punts de vista personals i crítics sobre les obres 

literàries estudiades, i s’expressa amb rigor, claredat i coherència. 7.2. Utilitza recursos variats de les tecnologies de 

la informació i la comunicació per fer treballs acadèmics. 

 

Taula 5.9. Educació literària. Continguts 1r cicle de secundària. 
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QUART CURS. EDUCACIÓ LITERÀRIA 

Continguts i criteris d’avaluació 
 

Pla lector Lectura lliure d’obres de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil com a font de plaer, 

d’enriquiment personal i de coneixement del món per aconseguir el desenvolupament dels seus propis gustos i 

interessos literaris i la seva autonomia lectora. 

Introducció a la literatura a través dels textos. Aproximació a les obres més representatives de la literatura catalana 

dels segles XIX i XX als nostres dies a través de la lectura i explicació de fragments significatius i, si és el cas, d’obres 

completes. 

Creació Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos del segle XX, i utilització de les 

convencions formals del gènere seleccionat amb intenció lúdica i creativa. Consulta de fonts d’informació variades 

per dur a terme treballs adequats. 

1. Afavorir la lectura i comprensió d’obres literàries de la literatura catalana i universal i de la literatura juvenil. 1.1. 

Llegeix i comprèn amb un grau creixent d’interès i autonomia obres literàries properes als seus gustos i aficions. 1.2. 

Valora alguna de les obres de lectura lliure, en resumeix el contingut, n’explica els aspectes que més li criden l’atenció 

i el que la lectura li aporta com a experiència personal. 1.3. Desenvolupa progressivament el seu propi criteri estètic i 

persegueix com a única finalitat el plaer per la lectura. 

2. Promoure la reflexió sobre la connexió entre la literatura i la resta de les arts. 2.1. Desenvolupa progressivament  

la capacitat de reflexió mitjançant l’observació, l’anàlisi i l’explicació de la relació existent entre diverses 

manifestacions artístiques de totes les èpoques (música, pintura, cinema...). 2.2 Reconeix i comenta la pervivència o 

evolució de personatges tipus, temes i formes al llarg dels diversos períodes historicoliteraris fins a l’actualitat. 2.3 

Compara textos literaris i peces dels mitjans de comunicació que responguin a un mateix tòpic, mitjançant l’observació, 

l’anàlisi i l’explicació dels diferents punts de vista segons el mitjà, l’època o la cultura i valora i critica el que llegeix o 

veu. 

3. Fomentar el gust i l’hàbit per la lectura en tots els seus vessants: com a font d’accés al coneixement i com a instrument 

de lleure i diversió que permet explorar mons diferents dels nostres, reals o imaginaris. 3.1. Parla en classe dels llibres 

i comparteix les seves impressions amb els companys. 3.2. Treballa en equip determinats aspectes de les lectures 

proposades, o seleccionades pels alumnes, i investiga i experimenta de forma progressivament autònoma. 3.3. Llegeix 

en veu alta, modula, adequa la veu, s’ajuda d’elements de la comunicació no verbal i potencia  l’expressivitat  

verbal. 3.4. Dramatitza fragments literaris breus i desenvolupa progressivament l’expressió corporal com a 

manifestació de sentiments i emocions, i respecta les produccions dels altres. 

4. Comprendre textos literaris representatius del segle XIX als nostres dies i reconèixer la intenció de l’autor, el tema, 

els trets propis del gènere a què pertany i relacionar el seu contingut amb el context sociocultural i literari de l’època, 

o d’altres èpoques, i expressar la relació existent amb opinions personals raonades. 4.1. Llegeix i comprèn una selecció 

de textos literaris representatius de la literatura del segle XIX als nostres dies, n’identifica el tema, en resumeix el 

contingut i n’interpreta el llenguatge literari. 4.2. Expressa la relació que existeix entre el contingut de l’obra, la 

intenció de l’autor i el context i la pervivència de temes i formes i emet opinions personals raonades. 

5. Redactar textos personals d’intenció literària segons les convencions del gènere, amb intenció lúdica i creativa. 5.1. 

Redacta textos personals d’intenció literària a partir de models donats, segueix les convencions del gènere amb intenció 

lúdica i creativa. 5.2. Desenvolupa el gust per l’escriptura com a instrument de comunicació capaç d’analitzar i regular 

els sentiments. 

6. Consultar i citar adequadament fonts d’informació variades per fer un treball acadèmic en suport paper o digital 

sobre un tema del currículum de literatura, a més d’adoptar un punt de vista crític i personal i utilitzar les tecnologies 

de la informació. 6.1. Consulta i cita adequadament diverses fonts d’informació per desenvolupar per escrit, amb 

rigor, claredat i coherència, un tema relacionat amb el currículum de literatura. 6.2. Aporta en els seus treballs escrits 

o orals conclusions i punts de vista personals i crítics sobre les obres literàries i les expressa amb rigor, claredat i 

coherència. 6.3. Empra recursos variats de les tecnologies de la informació i la comunicació per dur a terme els seus 

treballs acadèmics. 
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Taula 5.10. Educació literària. Continguts i criteris d’avaluació 4t de secundària. 

 

 

5.3 Conclusions generals 

 
Amb el confrontament i anàlisi dels currículums s’ha pogut constatar que, a tots els 

nivells, hi ha elements que propicien un agreujament de la qualitat del tractament de la 

literatura. Aquesta darrera idea és avalada per diferents experts en el tema entre els quals 

resulta especialment interessant l’aportació de Pascual (2016) quan assenyala que «la 

legislació la invisibilitza, el currículum és difús i poc concret en aquest àmbit i el deixa 

relegat en segon terme en detriment de la promoció de les habilitats de comprensió 

lectora». Val a dir que, malgrat que només analitza els currículums de Catalunya i 

Balears, aquest empitjorament també albira al País Valencià. 

Però, malgrat aquests entrebancs, cal tindre en compte que, les lleis educatives i els 

currículums de les diferents reformes que emparen la literatura al País valencià, a 

Catalunya i a les Illes Balears, han proposat un canvi estratègic centrat en els nous 

corrents de didàctica de la literatura, pròxims a l’enfocament comunicatiu –treballar les 

competències de l’alumnat en l’esfera de l’expressió i la interpretació creativa– i al 

constructivisme, açò és, convertir el discent en protagonista de l’acte d’aprenentatge a 

partir de les seues capacitats i de la seua activitat (Lahoz, 2017). 

Per citar només els més recents (currículum LOE, en el seu desenvolupament a la 

Comunitat Valenciana –Decret 112/2007–, i el de la LOMQE, Decret 87/2015), en 

ambdós es reconeix la contribució de l’estudi de les obres literàries «al desenvolupament 

d’una competència artística i cultural, entesa com a aproximació a un patrimoni literari i 

a uns temes recurrents que són expressió de preocupacions essencials de l’ésser humà» 

(LOE). Per a això, el tractament dels fenòmens literaris ha de contemplar-se a partir de 

pressupòsits que deixen enrere el model estrictament historiogràfic (Lahoz, 2017) com: 

Enfocar l’estudi i el treball sobre la literatura a partir de temes i de tòpics «Utilitzar els 

coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus [...] atenent la 

presència de certs temes recurrents» (LOE). 

«Pervivència i evolució de personatges-tipus, temes i formes» (LOMQE). 

Establir relacions entre obres i «interpretació del sentiment humà implícit en les obres 

comparades» (LOMQE). 

«Connexió entre la literatura i la resta d’arts [...] relacionant obres, personatges i temes 

universal (LOMQE) 

Es tracta, en definitiva, d’incorporar a l’aprenentatge significatiu de la literatura, les 

aportacions d’iniciatives innovadores de la crítica literària. A més, aquestes tendències 

faciliten programacions dirigides a la integració, a la transversalitat i a la formació en 

valors, no sols en el vessant literari (la literatura comparada, per exemple, molt rellevant 
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en comunitats amb dues tradicions), sinó en la de qualsevol tipus de manifestacions 

socials, culturals, polítiques, etc. 

Els currículums (LOE) no eren cap impediment perquè la literatura tingués un pes 

fonamental. Els currículums de l’àmbit de llengües de primària, de secundària i de 

batxillerat establien que una de les tres competències específiques que l’alumnat havia 

d’assolir era la «competència literària» (al costat de la «comunicativa» i la «plurilingüe i 

intercultural»). Aquesta «competència literària» té un desenvolupament creixent al llarg 

dels currículums de l’escolaritat obligatòria, fins a culminar al del Batxillerat (Decret 

142/2008, DOGC núm. 5.183), en el qual trobem aquesta afirmació tan clara i contundent: 

«L’estudi de la literatura és un objectiu central de l’ensenyament i aprenentatge de 

llengües; a partir de la lectura, l’anàlisi, la reflexió, la interpretació i l’ús dels textos 

literaris serà possible mostrar les veritables capacitats de l’instrument lingüístic». 

La realitat, no obstant això, és que en el cas concret de la història de la literatura −en el 

domini de la formació del llenguatge literari, en els cursos inicials de l’ESO, així com en 

les estratègies d’animació lectora, s’ha avançat molt en els últims anys− però, 

malauradament, el que encara predomina en l’aula és el panorama que descrivia Salvador 

(1994): 

 

Ja és ceguesa o frau qüestionar-se sols continguts –les dades memoritzables– d’unes 

assignatures, en lloc de redissenyar les connexions transversals i la mateixa concepció de 

l’ensenyança per al segle que ens arriba. És així una història, una geografia o una literatura 

més semblant als concursos de paleotelevisió que a les eines escaients per comprendre la 

societat i la persona. 

 

Aquesta darrere idea també és avalada per Aulet i Martí (2007). Una de les constatacions 

que han anat observant al llarg d’aquests anys de reflexió i d’anàlisi conjuntes és el 

desfasament que es produeix a la pràctica entre la legalitat i la realitat a l’hora d’abordar 

els temes relacionats amb l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes: «Des de 

bon començament, de la teoria a la pràctica hi ha un abisme, o com a mínim un penya- 

segat». 

Afirmen que les declaracions a favor de la literatura a la pràctica es concreten en el fet 

que a l’ESO no hi ha cap curs específicament dedicat a la matèria. Al batxillerat sí que hi 

és, però el curs ha estat reduït a dues hores lectives a la setmana, com també ho ha estat 

el de llengua. Hi ha editorials que ofereixen dobles o triples línies de llibre de text, segons 

es vulga complir la normativa (literatura a primer i llengua a segon) o es vulga fer tot 

llengua, o fins i tot llengua amb alguns afegits de literatura, com s’havia fet fins ara. Si 

aquestes circumstàncies no canvien i se segueix amb la fragmentació i repetició de tots 

els continguts, inclosos els literaris, fins a extrems aberrants, difícilment hi haurà una 

recuperació dels estudis literaris a secundària. Perquè les dues assignatures de modalitat 

(Literatura Universal i Literatura Catalana) ara com ara són tan minoritàries que gairebé 

se’n podria prescindir. 
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Ja en El Dictamen sobre la situació de la literatura catalana a l’ensenyament secundari 

(Aulet i Martí, 2007) es va constatar, pel que fa a la nostra cultura, que la literatura cada 

vegada tenia una presència més tangencial, més reduïda a una tipologia textual, en els 

currículums i en els llibres de text de primària i, sobretot, de secundària. Un fenomen que, 

per desgràcia, era compartit per cultures veïnes com ara la castellana o la francesa. També 

va constatar, a partir de l’anàlisi dels currículums (fonamentalment LOGSE, encara en 

aquell moment) que el marc legal no era la causa fonamental de la degradació dels estudis 

literaris, sinó que més aviat eren les circumstàncies i la pràctica quotidiana que havien 

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

Batxillerat. En aquest aspecte, el redactat era contundent: «En molts centres docents la 

literatura pràcticament ha desaparegut de les aules o s’ha convertit en un aspecte 

complementari que s’afegeix –si hi ha temps– al final de cada un dels apartats del temari, 

d’acord amb les indicacions del llibre de text a l’ús». 

Tots dos, Aulet i Martí (2009), també centren l’atenció en cinc aspectes positius que 

sobresurten en l’estudi de La literatura més enllà dels currículums: la importància i la 

necessitat de formació en literatura que manifesten el 86% dels centres enquestats; la tria 

de al voltant tres lectures complementàries per curs amb un valor literari; la consciència 

clara de treballar tots els gèneres literaris; activitats extraescolars de caire literari; i 

destaquen la producció de textos literaris per part de l’alumnat». Vistes així les coses, la 

literatura catalana a la Secundària és, o sembla, més una realitat basada en activitats 

extraescolars que no pas curriculars. 

Arran el Dictamen (2007) es plantegen algunes propostes de millora com «la necessitat 

de crear un espai docent propi per a la literatura, amb alguna assignatura específica que 

sigui comuna i no només optativa, tant a l’ESO com al Batxillerat i dins del còmput de 

crèdits i d’hores de classe que el marc legal atorga a l’Àrea de Llengua i Literatura», la 

coordinació entre les diverses llengües; bona formació en literatura per al professorat; 

introducció de continguts literaris en les diverses proves que es fan al llarg de 

l’escolarització (principalment en les proves de competències bàsiques i en les d’accés a 

la universitat), etcètera. 

Aulet i Martí (2009), posen sobre la taula una sèrie de reflexions sobre la legalitat vigent, 

la realitat a les aules i la necessària coordinació en l’ensenyament de la llengua i la 

literatura catalanes entre el professorat de secundària i el d’universitat. Constaten una 

sèrie de problemes de l’enllaç entre la secundària i la universitat: la consolidació del nou 

model de les proves d’accés a la universitat (PAU), el pas de les llicenciatures als graus i 

la posada en marxa dels màsters de formació de professorat –tot plegat permet plantejar 

dubtes raonables sobre la manera com formem un professor de llengua i literatura 

catalanes per a la secundària– però també ofereixen una mirada positiva i optimista. És 

per això que enumeren un seguit de propostes i demandes com: facilitar un enllaç 

permanent entre professorat de secundària i d’universitat per tal de poder plantejar 

seriosament un camí comú entre els dos cursos de batxillerat i, si més no, al primer curs 
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del grau universitari i controlar que els currículums es compleixen i, doncs, que es fa de 

debò llengua i literatura. 

Quant al tractament de la literatura al marc legal universitari, Aulet i Martí (2009), també 

destaquen aspectes que s’atreveixen a qualificar d’imminentment positius i d’altres 

imminentment negatius, «si el que ens ocupa és la transició entre l’ensenyament secundari 

i l’universitari, probablement el més adequat és accedir a un grau que a primer curs no 

opti encara per una especialització total, però que tampoc no es quedi a l’altre extrem i 

acabi convertint-se en un curs pràcticament comú per a graus afins». Valoren 

positivament el fet que es tinga més en compte la importància de la llengua en àmbits 

d’humanitats, amb assignatures comunes relacionades amb la llengua oral i escrita per a 

titulacions de facultats de Lletres. D’altra banda, qualifiquen de negatiu l’espai cada 

vegada més residual que ocupen els estudis de llengua (i encara més de literatura) en 

titulacions afins de fora de les facultats de Filologia o de Lletres. També valoren 

negativament el fet que, en el disseny actual, els graus de Llengua i Literatura Catalanes 

(o de Filologia catalana) de les universitats del territori no puguin garantir que els graduats 

surtin amb un coneixement òptim de la llengua i de la literatura que els permeti exercir 

professionalment de manera suficientment acreditada, per la qual cosa se’ls fa gairebé 

imprescindible completar la formació amb l’estudi d’algun màster o postgrau. 

A més, encara pel que fa al marc legal, Aulet i Martí (2009), tenen en compte altres dos 

aspectes relacionats amb l’enllaç entre l’ensenyament secundari i universitari. El 

professorat universitari de llengua i literatura catalanes que rep els alumnes provinents de 

secundària ha d’assumir que haurà de formar uns estudiants que tenen molt poca 

consciència –sovint és una consciència pràcticament nul·la– de ser universitaris. A més, 

la realitat posa de manifest també que els alumnes que arriben a la universitat tenen greus 

dificultats per avançar si no assisteixen a classe o si el professorat no té en compte –com 

dèiem– els ponts que permeten accedir de l’ensenyament secundari a l’universitari. 

Tant en els currículums LOE, implantats durant el curs 2009-2010, com en els de la 

LOMCE, no han canviat res pel que fa a l’ensenyament de la literatura. Amb els pas dels 

anys no hi ha hagut cap canvi curricular significatiu que ens permeta ser optimistes pel 

que fa a la situació de la literatura catalana a l’ESO i al batxillerat . 

Tal com apunten Aulet i Martí en Subirats (2015), d’una banda, un de tants aspectes 

negatius que incideixen sobre l’aplicació del currículum és la crisi del món editorial 

català, consideren discutible l’accessibilitat als textos per la descatalogació accelerada 

que fan moltes editorials dels seus textos que ha portat a una reducció molt clara de títols 

al mercat; d’altra banda, el segon aspecte negatiu, la pèrdua progressiva de l’imaginari 

nacional si la crisi s’accelera i si la publicació de llibres de text i d’obres literàries 

disminueix dràsticament i es van cedint espais a la traducció i adaptació d’obres foranes. 

D’altra banda, un dels aspectes més positius del desplegament curricular pel que fa a la 

literatura, els trobem en la implantació de les anomenades competències bàsiques i del 

Pla d’Impuls a la Lectura que suposa un canvi de paradigma metodològic perquè es 
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consideren clau en l’assoliment dels objectius europeus 2020, en la millora dels resultats 

de les proves PISA i en la reducció del fracàs escolar. 

Les competències bàsiques es divideixen en dos grans àmbits, el lingüístic i el matemàtic. 

I alhora l’àmbit lingüístic està estructurat en tres grans blocs o dimensions: la 

comunicativa, la literària i l’actitudinal. De les quinze competències bàsiques (incloent- 

hi les tres actitudinals) de l’àmbit lingüístic, n’hi ha tres de referides específicament a la 

literatura: 

Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors/autores i els períodes més significatius 

de la literatura catalana, castellana i universal. 

Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres 

literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos. 

 
Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. 

De la publicació de les competències bàsiques, val la pena destacar-ne els annexos: 

- l’annex 1: sintetitza els «continguts clau de les competències relacionats amb les 

dimensions del currículum, dotze dels quals corresponen a la dimensió literària». 

Són les següents: 39. El comentari de text literari, oral i escrit. 40. Temes, motius i tòpics 

literaris. 41. Corrents literaris i estètics. 42. Els gèneres literaris i els subgèneres.43. 

Recursos estilístics: fonètics, morfosintàctics i semàntics. 44. Altres llenguatges estètics 

relacionats amb la literatura: cançó, cinema... 45. El text literari: l’emissor  i  el  

receptor. 46. L’expressió de realitats i ficcions. Narrativa, teatre. 47. L’expressió de 

sentiments. Poesia. 48. Propietats textuals: coherència, cohesió, adequació i correcció 

lingüística. 

- l’annex 5 (114) la presentació de l’ARC (Aplicació de Recursos al Currículum), una 

proposta certament innovadora, en aquests moment les propostes que s’hi ofereixen, pel 

que fa ales competències bàsiques de la dimensió literària, encara són mínimes. 

D’altra banda, quant al PLEC (Pla de Lectura de Centre) i l’ILEC (Impuls de la Lectura 

en un Centre Educatiu, a Catalunya) direm que poden ser un instrument fonamental per 

impulsar la literatura a tots els nivells de l’ensenyament, almenys de l’obligatori. Un 

darrer exemple, d’aquesta aposta per la lectura: el «Portafolis de lectura», una eina 

pensada per a les matèries curriculars, però que s’ha fet extensiva a la lectura i que té com 

a objectiu principal que l’alumne reflexioni, ordeni i documenti el seu procés 

d’aprenentatge, en aquest cas lector. 

La lectura en un centre educatiu desplega totes les actuacions del Departament 

d’Ensenyament relacionades amb la lectura als centres educatius: impuls de la lectura, 

biblioteques escolars, currículum...I aquestes actuacions tenen tres objectius fonamentals, 

un dels quals és «formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint». Si hi afegim que 
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aquests lectors han de ser lectors crítics, que les biblioteques escolars tenen un gran pes 

en la formació de lectors i que la millor manera d’aconseguir-ho és a través dels textos 

literaris, podem afirmar, sense por d’equivocar-nos, que el PLEC pot ser un instrument 

fonamental per impulsar la literatura a tots els nivells de l’ensenyament, almenys de 

l’obligatori. 

Comptat i debatut, respecte als canvis legislatius de la LOMQE i, seguint l’argumentació 

de Serra Fortea (2014), una de les qüestions que més problemes suposen és el de la 

inestabilitat legislativa a què l’escola espanyola i, en concret, la valenciana, es veu 

involucrada. Des que es va projectar la LOMQE s’han anat analitzant des de diferents 

fòrums (govern, sindicats, docents, famílies). Ja no es tracta si la llei és més o menys 

profitosa per l’alumnat, els docents etc. –cadascú té la seua opinió–. El problema 

principal, és la precipitació i la falta d’informació. 

D’altra banda, una queixa important és la referent a l’angoixa que suposa el currículum 

tancat i l’excessiva càrrega de matèria de les programacions que, normalment, obliga a 

accelerar les explicacions les últimes setmanes del curs. Són massa llargues i poc 

productives i, cap al final dels trimestres, es fa insofrible intentar ajustar-les. Des 

d’aquesta perspectiva, Domingo, J., i Martos, J.M. (2017) reivindiquen la flexibilització 

curricular, la personalització dels processos d'ensenyament-aprenentatge, mitjançant 

metodologies actives i participatives i les altes expectatives sobre l'alumnat. 

Tanmateix, cal destacar també que, aquests objectius poden quedar en no-res, o gairebé, 

perquè en un tant per cent massa elevat s’encomanen al voluntarisme de mestres i 

professors. Avui dia la massificació a les aules, la manca de personal i de pressupost en 

les biblioteques escolars, entre d’altres, suposen entrebancs per a l’assoliment d’aquest 

objectius. Per tant, sembla necessari que es posen els mitjans necessaris, tant materials 

com humans per tal de dur-los endavant. 

Des d’aquesta perspectiva, Lahoz (2017) reflexiona sobre la responsabilitat dels llibres 

de text i la seua aplicació per part del professorat en el manteniment d’aquestes rutines 

allunyades del model comunicatiu: 

En aquesta tessitura, habitual en l’activitat docent, el manual es converteix en la concreció 

última del currículum, legitimada per l’administració, que reprodueix un currículum ocult 

el desenvolupament del qual depén de la seua aplicació per part del professorat. En el 

camp concret de la història literària, la veritat és que actua com a guia de la pràctica 

docent, amb un pes més evident que en la resta de blocs de la matèria, com continguts 

desvinculats de la programació integrada de destreses lingüístiques, i pròxims a un eix 

historiogràfic on se situen els temes seguint un model de successió temporal. 

En la introducció de la dimensió literària es destaca la importància de la literatura en la 

formació dels infants i joves: «La literatura és un fet lingüístic, producte d’una forma de 

comunicació específica, com a expressió del món personal i font de gaudi estètic. Com a 

producte social i cultural, s’emmarca en un context social i històric i ajuda a comprendre 
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el món que ens envolta. Suposa la interpretació, valoració i producció de textos literaris 

dels diversos gèneres: poètics, narratius, teatrals, des dels més tradicionals als més 

actuals. L’aproximació a les obres literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit lector 

i escriptor, així com el coneixement i vinculació a la llengua i cultura pròpia i d’altri. A 

més d’estimular la creativitat, desenvolupa el sentit crític». 

En aquest moment, però, les propostes que s’hi ofereixen, almenys pel que fa a les 

competències bàsiques de la dimensió literària, encara són mínimes. La dimensió 

literària, però, està estretament relacionada amb les altres dues, l’actitudinal i la 

comunicativa, en les quals el fet literari pot tenir molt pes. Sempre dependrà, però, com 

fins ara també s’ha esdevingut, de la voluntat i de la preparació en literatura del 

professorat; sobretot si tenim en compte, com hem dit, que el currículum no s’ha 

modificat. 
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6.  RESULTATS DE L’ANÀLISI DELS TEXTOS LITERARIS 

 
Com hem apuntat en els capítols 4.3 i 4.4 dedicats al procés de treball i a la metodologia, 

els passos que s’hi han seguit tant en els llibres de text impresos com en els digitals són 

els següents: a) identificació, recollida i classificació del corpus, b) descripció de 

l’organització i contingut dels llibres de text, c) anàlisi de l’espai dedicat a la  literatura, 

d) classificació de tots els textos literaris i dels recursos multimèdia, e) anàlisi del 

tractament del contingut literari, f) organització dels tots els textos per gèneres literaris, 

selecció, g) quantificació dels textos adaptats i no adaptats, h) classificació d’escriptors i 

d’escriptores: èpoques, procedència geogràfica i nombre de dones escriptores, finalment, 

i) anàlisi dels recursos multimèdia en els llibres de text digitals. 

Hem introduït el capítol amb la descripció dels llibres de text imprès (LTI) de 1r d’ESO 

que hem fet servir en les investigacions inicials del TFM (Amat i Lluch, 2014). Tot seguit, 

els presentem i analitzem ajustant l’anàlisi a la metodologia actual a fi i efecte d’extraure 

conclusions al voltant dels canvis que s’hi han produït en les actuals versions digitals. 

Com ja hem indicat anteriorment en la classificació del corpus, presentem les editorials i 

els llibres de text imprés objecte d’estudi amb els codis següents: Bromera (codi: 

001_BRO_1E), Castellnou (codi 002_CAS_1E), Edelvives (codi: 003_EDL_1E), 

Marjal-EDEBÉ (codi: 004_EDB_1E), Oxford (codi: 005_OXF_1E), ESM (codi: 

006_ESM_1E), Vicens-Vives (codi: 007_VIV_1E). 

 

6.1. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO Bromera (001_BRO_1E) 

 
M. Aranda, V. Borràs, S. Cervera, J. Gregori, J. Jordà, U. Lozano, D. Morell, X. Tortosa, 

M. Viu, Valencià: Llengua i literatura. Enllaç 1r ESO, València, Bromera, 2011. 

El llibre de l’alumne consta de nou unitats que s’estructuren de la següent manera: 

 

Estructura del llibre 
 

Tipus de text Lèxic Gramàtica Ortografia Literatura Llengua i 

societat 

 

Taula 6.1. Estructura del llibre_001_BROM_1E. 

 

Entrem en contacte. Presentació dels continguts i avaluació dels coneixements previs. Eix 

temàtic. Temes actuals i interessants que motiven l’esperit crític de l’alumnat. 

Tipus de text. Anàlisi de les característiques dels diversos tipus de text. 

Lèxic. Ús de diccionaris i enriquiment del vocabulari. 

Gramàtica. Estudi de la sintaxi i la morfologia. 

Ortografia. Treball sobre l’ús correcte de les grafies i els signes ortogràfics. 

Literatura. Anàlisi de les característiques dels gèneres literaris. 

Llengua i societat. Estudi de la sociolingüística a partir de textos i exercicis. 
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Taller de comunicació. Estratègies per a bastir textos de la tipologia treballada. 

Autoavaluació. Repàs en què s’evoquen els continguts treballats al llarg de la unitat per 

a controlar el progrés en l’aprenentatge. 

 

6.1.1 Espai dedicat a la literatura 

 
El predomini dels aspectes lingüístics sobre els literaris s’ha traduït en una reducció de 

l’espai dedicat a la literatura, fins i tot, la forma de referir-s´hi navega en una gran 

indefinició terminològica, que reflexa la pèrdua del seu pes específic. 

De manera gràfica observem l’espai dedicat a la literatura en cada unitat: 
 

 

 
 

 

 
 

Taula 6.2. Espai dedicat a la literatura_001_BRO_1E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 6.1. Espai dedicat a literatura_001_BRO_1E. 

 

 

 

La mostra de l’espai dedicat a la 

Literatura és 14% en el LTI 

001_BRO_1E, en concret, 3 pàgines de 

19. D’entrada, veiem en el gràfic que un 

86%, és a dir, 19 pàgines se centren en 

la resta d’apartats. 

 

Podem observar com en el bloc de Literatura, d’Eix temàtic i Tipus de text s’hi dediquen 

tres pàgines a cadascun, en canvi, el bloc que més espai ocupa en cada tema és el format 

pel conjunt de Lèxic, Gramàtica i Ortografia, que en total inclou 8 pàgines en cada unitat. 

- Entrem en contacte: una pàgina. 

- Eix temàtic: tres pàgines. 

- Tipus de text: tres pàgines. 

- Lèxic: dos pàgines. 

- Gramàtica: quatre pàgines. 

- Ortografia: dos pàgines. 

- Literatura: tres pàgines. 

- Llengua i societat: una pàgina. 

- Taller de comunicació: una pàgina. 

- Autoavaluació: dos pàgines. 
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Taula 6.3. Espai que ocupa la literatura en el conjunt del manual_001_BRO_1E. 

 

 
Gràfic 6.2. Espai que ocupa la literatura en el conjunt del manual_001_BRO_1E. 

 
 

6.1.2 Tractament del contingut literari 

 

Els continguts literaris de 001_BRO_1E presenten una programació basada en el treball 

de diferents tipus de textos i de gèneres discursius associats. En cada unitat, els autors 

inclouen un apartat dedicat a un gènere literari «Literatura» i, d’altre, centrat en la 

tipologia textual «Tipus de text» que també desenvoluparem. 

Els continguts s’hi organitzen de la següent manera: 
 
 

 Literatura Tipologia textual 

U1 Concepte de literatura. el generes literària Textos orals i escrits. Els elements de la comunicació. 

U2 Narrativa(I): realitat i fantasia Textos de mitjans de comunicació 

U3 Narrativa (II): la literatura de gènere Textos narratius (II): la novella, el còmic i l’auca 

U4 Narrativa (III): la literatura infantil i juvenil Textos narratius (III): la rondalla i el conte 

U5 Poesia (I): característiques del llenguatge poètic Textos descriptius (I): el retrat 

U6 Poesia (II): la lírica, la poesia narrativa i la poesia social. Textos descriptius (II): descripció d’espais i llocs 

U7 El teatre(I): dimensió literària i dimensió espectacular Textos dialogats (I): la conversa 

U8 El teatre (III): drama, comèdia i tragèdia Textos dialogats (II): el diàleg literari 

U9 L’assaig Textos predictius 

 

Taula 6.4. Tractament del contingut literari_001_BRO_1E. 

 

Pel que fa a l’apartat de «Literatura», cal dir que, en el manual els textos literaris se 

centren en el treball de comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral. De vegades 

s’invita a explicar perquè t’ha agradat, explicar algun conte que conegues o a escriure 

l’argument de l’última pel·lícula. 
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Programa els continguts literaris partint d’una visió segons els gèneres, de manera que 

podem fer una tria dels principals autors i moviments de la història de la literatura catalana 

i treballar-los a partir de l’adscripció de la seua obra a un gènere concret. Dedica nou 

temes a treballar la literatura a partir del gènere literari: una unitat (U1) centrada en el 

concepte de literatura i els gèneres literaris en general, tres unitats (U2, 3, 4) dedicades a 

la narrativa de fantasia, literatura de gènere i literatura infantil i juvenil; dos unitats (U5, 

6) giren al voltant de la poesia; dos unitats (U7, 8) centrades en el teatre i l’última unitat 

es dedica a l’assaig. Així, a grans trets, observem que els continguts literaris s’organitzen 

de la següent manera: 

- Unitat 1: Concepte de literatura. Els gèneres literaris. 

- Unitat 2: Narrativa (I): realitat i fantasia. 

- Unitat 3: Narrativa (II): la literatura de gènere. 

- Unitat 4: Narrativa (III): la Literatura Infantil i Juvenil. 

- Unitat 5: Poesia (I): característiques del llenguatge poètic. 

- Unitat 6: Poesia (II): la lírica, la poesia narrativa i la poesia social. 

- Unitat 7: El teatre (I): dimensió literària i dimensió espectacular. 

- Unitat 8: El teatre (III: drama, comèdia i tragèdia. 

- Unitat 9: L’assaig. 

La unitat 1 s’ha centrat en la introducció als gèneres literaris a través de la lectura 

comentada de fragments representatius d’obres adequades a l’edat i l’anàlisi dels seus 

trets més característics: Vicent Andrés Estellés, «Cançó de la rosa de paper» (poesia) 

Gerard Munté Muñiz, La casa al terra (narrativa), Carles Alberola i Roberto Garcia, 

Joan, el Cendrós (teatre), Joan Tudela, En poques paraules (assaig). 

En les unitats 2, 3 i 4 destaquen, d’una banda, a les novel·les de gènere: d’aventures, 

d’acció, de sentiments, d’intriga, (subgènere policíac), de terror, de ciència-ficció, 

històriques, d’humor, i d’altra banda, a la literatura infantil i juvenil. Observem, així 

mateix, textos d’autors com Ferran Ballester, Joaquim Gonzàlez i Caturla, Pep 

Castellano, Jordi Sierra i Fabra, Manuel de Pedrolo, Josep Franco i Pasqual Alapont. S’ha 

usat l’obra Un món feliç de l’anglés Aldous Huxley per a treballar els gèneres i els 

subgèneres. És l’únic autor europeu i l’únic del segle XIX. En conjunt, el gènere narratiu 

desenvolupat en els temes 2, 3 i 4, la tria d’autors i de fragments és la següent: 

- Contes amb tinta blava, « L’home dels esternuts », Ferran Ballester 

- Rondalles d’Alacantí, «El cullerot», Joaquim Gonzàlez i Caturla. 

- Bernat, un científic enamorat, Pep Castellano. 

- Un món feliç, Aldous Huxley. 

- En un lloc anomenat guerra, Jordi Sierra i Fabra. 

- Mecanoscrit del segon origen, Manuel de Pedrolo. 

- L’últim roder, Josep Franco. 

- Menjaré bollyc@os per tu, Pasqual Alapont. 
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Cada unitat s’obri amb un breu resum del que s’ha treballat en la unitat anterior i del que 

es veurà en l’apartat «Entrem en contacte» seguit de conceptes, de fragments que ocupen 

gran part dels fulls i d’exercicis. A continuació de la lectura dels fragments, es presenta 

una bateria de preguntes de comprensió lectora i dirigides a treballar les diferents 

tipologies textuals de manera molt general. Té fotografies en color que il·lustren les 

lectures i els conceptes de l’inici del tema. 

El corpus de les unitats 5 i 6 incideix en el gènere poètic. La unitat 6 desenvolupa les 

característiques fonamentals del llenguatge poètic. Mitjançant les lectures es pretén la 

identificació dels recursos lingüístics propis de les composicions poètiques. Els exercicis 

i els fragments van dirigits únicament al reconeixement dels elements bàsics del ritme, la 

versificació i les figures semàntiques més rellevants. Tot seguit, dels fragments poètics 

trobem enunciats com: indica quin tipus de rima, indica els versos blans, indica si hi ha 

rima, busca una comparació, una metàfora i un hipèrbaton. A l’igual que en els fragments 

narratius, trobem fotografies en color que il·lustren les lectures i els conceptes de l’inici 

del tema. La unitat 6 treballa, sobretot, les poesies atenent al significat i estableix la 

diferència entre poesia lírica, poesia narrativa i poesia social. 

Després de la lectura, es presenta una bateria de preguntes i exercicis de comprensió 

lectora, de recitació de poemes. Pel que fa a l’època, en el segle XIX incloem a Joan 

Salvat-Papasseit i Pere Quart i en el segle XX la resta d’autors: Miquel Costa i Llobera, 

Gaspar Jaén i Urban, Vicent Penya, Juli Capilla, Vicent Andrés Estellés. 

Destaquem: 

- «El pi de Formentor», Miquel Costa i Llobera. 

- Territoris, Gaspar Jaén i Urban. 

- Homèrides, Vicent Penya. 

- Raspall, Juli Capilla. 

- «Corrandes d’exili», Pere Quart. 

- «Assumiràs al veu d’un poble», Vicent Andrés Estellés. 

- «Passeig per la ciutat», Toni Mestre. 

- Óssa menor, Joan Salvat-Papasseit. 

Les unitats 7 i 8 treballen els textos teatrals. La unitat 7 considera el teatre des de dos 

vessants, d’una banda, s’estudia des d’una dimensió literària i d’altra, des d’una dimensió 

espectacular. Segueix l’estructura de les unitats anteriors: textos teòrics, fragments de 

textos teatrals i exercicis. D’altra banda, en la unitat 8 desenvolupa els gèneres teatrals: 

tragèdia, drama i comèdia. De les lectures es presenta una bateria d’exercicis dirigits a la 

lectura comentada i dramatitzada d’obres teatrals breus, o de fragments, i reconeixement 

dels aspectes formals del text teatral: «dividiu-vos en grups i prepareu una lectura 

dramatitzada d’aquest fragment», «identifica les característiques del diàleg teatral». Els 

exercicis finals d’expressió escrita «Tècniques d’estudi», tot i que s’inclouen dins de 
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Literatura, estan dirigits més aviat a treballar les tècniques de treball com el resum, 

l’esquema. 

- Mans quietes, (adaptació), Piti Español. 

- Això era i no era, Pasqual Alapont. 

- Ací no paga ni Déu, Dario Fo. 

- Tres tristos traumes, Pasqual Alapont. 

- Romeu i Julieta, William Shakespeare. 

La darrera unitat, la unitat 9 està dedicada a l’assaig. Hi recorda les característiques 

bàsiques, fa memòria dels conceptes fonamentals i els amplia amb coneixements nous. 

Distingeix un tipus d’assaig breu com són els aforismes. Presenta tres textos assagístic no 

fragmentats com esdevé en els textos poètics dels temes anteriors. Dos dels textos són 

assajos: «Covardia» en Diccionari per a ociosos de Joan Fuster, que en la dècada dels 50 

del segle passat encetà una àmplia producció que ha servit com a model a la resta i 

Peiximinuti de Martí Domínguez, altre dels assagistes valencians més importants. El 

tercer text és un aforisme molt encertat, d’Ernest Hemingway «Es necessiten dos anys 

per aprendre a parlar i seixanta per aprendre a callar». Com que el registre i el significat 

dels assajos sol ser elevat i complicat per a alumnes de primer d’ESO, molt encertadament 

hi dedica la gran part dels exercicis que hi ha a continuació a treballar els aforismes. 

- Diccionari per a ociosos «Covardia», Joan Fuster. 

- Peiximinuti, Martí Domínguez. 

- Ernest Hemingway. 

En cada unitat s’inclou un apartat dedicat a un gènere literari «Literatura», ja comentat 

en les darreres línies, i d’altre, centrat en la tipologia textual «Tipus de text». Els 

continguts de l’apartat «tipologia textual» s’organitzen de la següent manera: 

- Unitat 1: Textos orals i textos escrits. 

- Unitat 2: Textos dels mitjans de comunicació. 

- Unitat 3: Textos narratius (I): la novel·la, el còmic i l’auca. 

- Unitat 4: Textos narratius (I): la rondalla i el conte. 

- Unitat 5: Textos descriptius (I): el retrat. 

- Unitat 6: Textos descriptius (II): descripció d’espais i llocs. 

- Unitat 7: Textos dialogats (I): la conversa. 

- Unitat 8: Textos dialogats (II): el diàleg literari. 

- Unitat 9: Textos predictius. 

En les unitats 1 i 2 en l’apartat, «Textos dels mitjans de comunicació», els textos s’han 

extret de fragments, la majoria adaptats, de premsa digital i impresa, cançons de 

cantautors com Joan Manuel Serrat o Pau Alabajos i, fins i tot, extrets de transcripcions 

d’un xat a TAGS o d’una conversa real entre xiques o de la xarxa. 
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Les unitats 3 i 4 se centren en els diversos tipus de narracions que es diferencien per 

extensió (novel·la, conte, rondalla) o per contenir elements no lingüístics (l’auca i el 

còmic). Aquest últims també conten una història, però a més de la llengua escrita, fan 

servir recursos plàstics. Comencen les unitats amb una exposició detallada dels textos 

narratius, a continuació, es proposen dos textos: un còmic Marc Antoni per Miquel 

Beltran i una auca «Auca d’Enric Valor» i, per acabar, un ventall d’activitats centrades a 

destriar  les  característiques  de  l’auca  i  del  còmic  i  a  treballar  l’expressió    escrita 

«transforma el còmic en una narració». 

La unitat 4 dedicada a la rondalla i al conte, comença per una exposició detallada de les 

característiques que diferencien una rondalla d’un conte i per les característiques 

comunes. Seguidament, es proposen dos textos: les adaptacions de la «Llegenda peruana 

dels yungas de Yungay » i del conte «La senyora A», d’Històries de por d’Angel Sommer- 

Bodenburg. En acabar presenta unes activitats on es treballen les característiques, «digues 

quines característiques comunes tenen», els personatges «digues quins són els 

personatges» i l’expressió escrita «fes un resum del text», «escolta el text i redacta». En 

definitiva, en les unitats 3 i 4 trobem els següents textos narratius: 

- un còmic Marc Antoni per Miquel Beltran. 

- una auca «Auca d’Enric Valor ». 

- una llegenda «Llegenda peruana dels yungas de Yungay» 

- un conte «La senyora A» d’Històries de por d’Angel Sommer-Bodenburg. 

A la unitat 5 i 6 es proposa l’estudi del text descriptiu. En la unitat 5 es veuen les 

característiques generals de la descripció i en la unitat 6 el tipus concret de descripció que 

treballaran serà la d’espais i llocs. Els següents fragments de textos literaris serveixen per 

a treballar la descripció: 

- Moby Dick, Herman Melville. 

- Ribera, Josep Lozano. 

- La mestra, Víctor Labrado 

- Els viatges de Marco Polo, Anònim. 

- El violoncel·lista de Sarajevo, Steven Galloway. 

Les unitats 7 i 8 estudien els textos dialogats. Es treballen, en concret, els diàlegs literaris. 

Trobem fragments de: 

- Lennon i Anna, Vicent Borràs. 

- Romeu i Julieta, William Shakespeare. 

- Camí d’amor, Francesc Arnau. 

A grans trets, partint de la programació a partir de la tipologia textual, podem distingir 

els següents textos literaris: 

- un còmic Marc Antoni, Miquel Beltran. 

- una auca «Auca d’Enric Valor ». 
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- una llegenda «Llegenda peruana dels yungas de Yungay». 

- un conte «La senyora A» d’Històries de por, Angel Sommer-Bodenburg. 

- Moby Dick, Herman Melville. 

- Ribera, Josep Lozano. 

- La mestra, Víctor Labrado. 

- Els viatges de Marco Polo, Anònim. 

- El violoncel·lista de Sarajevo, Steven Galloway. 

- Lennon i Anna, Vicent Borràs. 

- Romeu i Julieta, William Shakespeare. 

- Camí d’amor, Francesc Arnau . 

 

6.1.3 Classificació dels textos literaris 

 
Tal com hem recordat en la descripció del corpus, altre aspecte que cal detallar són els 

codis que s’hi fan servir a l’hora de classificar els textos literaris. Cada text s’introdueix 

mitjançant tres números: el primer correspon al curs, el segon a la unitat en la qual 

s’inclou el text i el tercer al nombre de textos literaris que s’hi proposen en l’apartat 

dedicat a treballar la literatura. Per exemple, si establim un codi 1.2.5, l’1 correspon a 1r 

ESO, el 2 a la segona unitat i el 5 al cinquè text que s’hi proposa en la unitat en l’apartat 

de Cultura literària. 

Amb tot plegat, els textos classificables com a literaris són: 

1.1.1 «Cançó de la rosa de paper », Vicent Andrés Estellés. 

1.1.2 La casa al terra, Premi Sant Jordi (adaptació), Gerard Munté Muñiz. 

1.1.3 Joan, el Cendrós, Carles Alberola i Roberto Garcia. 

1.1.4 En poques paraules, Joan Tudela. 

1.2.1 Contes amb tinta blava, «L’home dels esternuts», Ferran Ballester. 

1.2.2 Rondalles d’alacantí, «El cullerot», (adaptació), Joaquim Gonzàlez i Caturla 

1.2.3 Bernat, un científic enamorat, Pep Castellano 

1.3.1 Un món feliç, Aldous Huxley. 

1.3.2 En un lloc anomenat guerra, Jordi Sierra I Fabra. 

1.4.1 Mecanoscrit del segon origen, Manuel de Pedrolo. 

1.4.2 L’últim roder, Josep Franco. 

1.4.3 Menjaré bollyc@os per tu, Pasqual Alapont. 

1.5.1 «El pi de Formentor», Miquel Costa i Llobera. 

1.5.2 Territoris, Gaspar Jaén i Urban. 

1.5.3 Homèrides, Penya Vicent. 

1.5.4 Raspall, Juli Capilla. 

1.5.5 «Corrandes d’exili», Pere Quart. 

1.6.1 «Assumiràs al veu d’un poble», Vicent Andrés Estellés. 

1.6.2 «Passeig per la ciutat», Toni Mestre. 
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1.6.3 Óssa menor, Joan Salvat-Papasseit. 

1.7.1 Mans quietes, (adaptació), Piti Español. 

1.7.2 Això era i no era, Pasqual Alapont. 

1.8.1 Ací no paga ni Déu, Dario Fo. 

1.8.2 Tres tristos traumes, Pasqual Alapont. 

1.8.3 Romeu i Julieta, William Shakespeare. 

1.9.1 Diccionari per a ociosos, Joan Fuster. 

1.9.2 Peiximinuti, Martí Domínguez. 

1.9.3 Ernest Hemingway (aforismes). 
 
 

CLASSIFICACIÓ TEXTOS LITERARIS_001_BRO_1E 
 

Curs/Unitat/ Text Autors Època Adaptat Gènere 

1.1.1. Vicent Andrés Estellés XX no líric 

1.1.2. Gerard Munté Muñiz XXI si narratiu 

1.1.3. C. Alberola i R. Garcia XX no teatral 

1.1.4. Joan Tudela XX no assaig 

1.2.1. Ferran Ballester XX no narratiu 

1.2.2. J. Gonzàlez i Caturla XX si narratiu 

1.2.3. Pep Castellano XX no narratiu 

1.3.1. Aldous Huxley XIX no narratiu 

1.3.2. Jordi Sierra i Fabra XX no narratiu 

1.4.1. Manuel de Pedrolo XX no narratiu 

1.4.2. Josep Franco XX no narratiu 

1.4.3. Pasqual Alapont XX no narratiu 

1.5.1. Miquel Costa i Llobera XIX no líric 

1.5.2. Gaspar Jaén i Urban XX no líric 

1.5.3. Vicent Penya XX no líric 

1.5.4. Juli Capilla XX no líric 

1.5.5. Pere Quart XIX no líric 

1.6.1. Vicent Andrés Estellés XX no líric 

1.6.2. Toni Mestre XX no líric 

1.6.3. Joan Salvat-Papasseit XIX no líric 

1.7.1. Piti Español XX si teatral 

1.7.2. Pasqual Alapont XX no teatral 

1.8.1. Dario Fo XX no teatral 

1.8.2. Pasqual Alapont XX no teatral 

1.8.3. William Shakespeare XVI no teatral 

1.9.1. Joan Fuster XX no assaig 

1.9.2. Martí Domínguez XX no assaig 

1.9.3. Ernest Hemingway XX no assaig 

 
Taula 6.5 Classificació dels textos literaris_001_BRO_1E. Elaboració pròpia. 
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6.1.4  Els gèneres predominants 

 
Quant al gènere, resulta interessant destacar l’equanimitat entre els nou textos narratius i 

els nou poètics. La introducció als gèneres literaris es produeix a través de la lectura 

comentada de fragments representatius d’obres adequades a l’edat i de l’anàlisi dels seus 

trets més característics. Destaquem, per exemple, Mecanoscrit del segon origen de 

Manuel de Pedrolo, representatiu en narrativa contemporània o els poemes, també 

representatius, de «Cançó de la rosa de paper» i «Assumiràs al veu d’un poble» de Vicent 

Andrés Estellés. Seguint amb els objectius de l’educació literària que es proposa en el 

currículum de secundària, també cal assenyalar la lectura comentada de relats breus com 

ara de rondalles: Rondalles d’alacantí, «El cullerot» de Joaquim Gonzàlez i Caturla. 

9 textos narratius: 

1.1.2 La casa al terra, Premi Sant Jordi (adaptació), Gerard Munté Muñiz. 

1.2.1 Contes amb tinta blava, «L’home dels esternuts», Ferran Ballester. 

1.2.2 Rondalles d’alacantí, «El cullerot», (adaptació), Joaquim Gonzàlez i Caturla. 

1.2.3 Bernat, un científic enamorat, Pep Castellano . 

1.3.1 Un món feliç, Aldous Huxley. 

1.3.2 En un lloc anomenat guerra, Jordi Sierra i Fabra. 

1.4.1 Mecanoscrit del segon origen, Manuel de Pedrolo. 

1.4.2 L’últim roder, Josep Franco. 

1.4.3 Menjaré bollyc@os per tu, Pasqual Alapont. 

9 textos poètics: 

1.1.1 «Cançó de la rosa de paper », Vicent Andrés Estellés. 

1.5.1 «El pi de Formentor», Miquel Costa i Llobera. 

1.5.2 Territoris, Gaspar Jaén i Urban. 

1.5.3 Homèrides, Penya Vicent. 

1.5.4 «Raspall», Juli Capilla. 

1.5.5 «Corrandes d’exili», Pere Quart. 

1.6.1 «Assumiràs la veu d’un poble», Vicent Andrés Estellés. 

1.6.2 «Passeig per la ciutat», Toni Mestre. 

1.6.3 Óssa menor, Joan Salvat-Papasseit. 

6 textos teatrals: 

1.1.3 Joan, el Cendrós, Carles Alberola i Roberto Garcia. 

1.7.1 Mans quietes, (adaptació), Piti Español. 

1.7.2 Això era i no era, Pasqual Alapont. 

1.8.1 Ací no paga ni Déu, Dario Fo. 

1.8.2 Tres tristos traumes, Pasqual Alapont. 

1.8.3 Romeu i Julieta, William Shakespeare. 

3 textos d’assaig: 
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1.9.1 Diccionari per a ociosos, Joan Fuster. 

1.9.2 Peiximinuti, Martí Domínguez. 

1.9.3 Ernest Hemingway (aforismes). 

En l’anàlisi dels vint-i-set textos literaris inclosos en l’apartat de «Literatura» s’hi mostra 

que les categories «Gènere narratiu» i «Gènere poètic» obtenen els mateixos resultat, 33% 

cadascun. Uns resultats més baixos obtenen «Gènere teatral» amb 22% i «Assaig» amb 

un 11%. 

Ara be, si partim de l’anàlisi dels textos que es proposen tant en els apartats de «literatura» 

com en els de «tipus de text» observarem que, en conjunt, el nombre de textos narratius 

és superior al de la resta de gèneres. 

 
 

 

 

18 

 
13,5 

 
9 

 
4,5 

 
Gèneres_001_BRO_1E 

 
 
 

Gènere narratiu 

Gènere poètic 

  Gènere teatral 

  Assaig 

El gràfic mostra els resultats de les 

dades referents a 27 textos 

analitzats de l’editorial 

001_BRO_1E. Del gràfic en 

destaquem     la     puntuació     de 

«Gènere narratiu», que és la més 

alta  d’entre  la  resta  de  gèneres. 

«Assaig» té el resultat més baix. 
 

0 

Gràfic 6.3. Els gèneres predominants_001_BRO_1E 

 

Així doncs, s’evidencia el predomini del «Gènere narratiu» amb un 49%, en segon lloc, 

ressalta el «Gènere poètic» amb un 24%, després el «Gènere teatral»  amb un 16%     

dels textos analitzats i, en darrer lloc, l’assaig amb un percentatge de l’11 %. 

 

 

6.1.5 Textos adaptats 
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6.1.6 Autors 

 
Quant al corpus d’autors/autores classificats/-des per gènere literari, destaquem 26 

autors/-res: 

- Poesia (8 autors): Vicent Andrés Estellés, Joan Salvat-Papasseit, Pere Quart, 

Miquel Costa i Llobera, Gaspar Jaén i Urban, Vicent Penya, Juli Capilla, Toni 

Mestre. 

- Narrativa (9 autors): Ferran Ballester, Joaquim Gonzàlez i Caturla, Pep 

Castellano, Jordi Sierra i Fabra, Manuel de Pedrolo, Josep Franco, Pasqual 

Alapont, Aldous Huxley, Gerard Munté Muñiz. 

- Teatre (6 autors): Piti Español, Pasqual Alapont, Dario Fo, William 

Shakespeare, Carles Alberola, Roberto Garcia. 

- Assaig (4 autors): Joan Fuster, Martí Domínguez, Joan Tudela, Ernest 

Hemingway 

Pel que fa a la cronologia dels autors treballats, trobem per ordre d’aparició: 

- 21 autors contemporanis s XX: Vicent Andrés Estellés, Gaspar Jaén i Urban, 

Vicent Penya, Juli Capilla, Toni Mestre, Ferran Ballester, Joaquim Gonzàlez i 

Caturla, Pep Castellano, Jordi Sierra i Fabra, Manuel de Pedrolo, Josep Franco, 

Pasqual Alapont, Gerard Munté Muñiz, Piti Español, Pasqual Alapont, Dario Fo, 

Carles Alberola, Roberto Garcia, Joan Fuster, Martí Domínguez, Joan Tudela. 

- 4 autors s XIX-XX: Aldous Huxley, Miquel Costa i Llobera, Pere Quart, Joan 

Salvat-Papasseit. 

- 1 autor s XVI: William Shakespeare. 

En canvi, només trobem 4 autors/-res del segle XIX, és a dir un 15%, i 1 autor d’abans 

del segle XIX, en concret del segle XVI, com és William Shakespeare; presenta un 4% 

del total. 
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Gràfic 6.5. Autors/res per èpoques _001_BRO_1E. 

21 

4 1 
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Els autors/res classificables per procedència geogràfica són: 

- Autors/res de literatura universal i clàssica traduïda (4 autors): Aldous Huxley, 

Dario Fo, William Shakespeare, Ernest Hemingway. 

- Autors/res de literatura catalana a Catalunya (7 autors): Gerard Munté Muñiz, Joan 

Tudela, Jordi Sierra i Fabra, Manuel de Pedrolo, Pere Quart, Joan Salvat-Papasseit, 

Piti Español. 

- Autors/res de literatura catalana al PV (14 autors): Vicent Andrés Estellés, Carles 

Alberola, Ferran Ballester, Joaquim Gonzàlez i Caturla, Pep Castellano, Josep 

Franco, Pasqual Alapont, Gaspar Jaén i Urban, Vicent Penya, Juli Capilla, Toni 

Mestre, Joan Fuster, Martí Domínguez i R. Garcia. 

- Autors/-res de literatura catalana a les Illes (1 autor): Miquel Costa i Llobera. 

En resum, dels 26 autors i autores podem distingir: 

- Literatura universal i clàssica traduïda: 4 autors/res. 

- Literatura catalana a Catalunya: 7 autors/res. 

- Literatura catalana al PV: 14 autors/res. 

- Literatura catalana a les Illes: 1 autor/a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 6.6. Autors i autores per procedència geogràfica_ 001_BRO_1E. 

Com es presenta en el gràfic 6.6, 

els autors i autores de Literatura 

catalana al PV prevalen. Formen 

un total de 14. Es constata un 54%, 

més de la meitat del total, 27% 

pertanyen a la literatura catalana a 

Catalunya, un 15% integren la 

Literatura universal i clàssica, 

només 4% la Literatura catalana a 

les Illes. 
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Quant al gènere dels autors escollits, observem una absència absoluta d’autores: 26 homes 

escriptors i cap dona escriptora. Absència absoluta de dones escriptores en els textos 

literaris, per tant trobem 100% d’homes escriptors i 0% de dones escriptores. 
 

Gràfic 6.7. Autors/-res_001_BRO_1E. 
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6.2. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO Castellnou (002_CAS_1E) 

 
T. Canós, M. Ferrer, T. Fuster, J. Peraire, M.C. Talon, Valencià: Llengua i Literatura 1r 

ESO, València, Castellnou, 2011. 

El manual 002_CAS_1E se centra en la comprensió i en la producció de tres tipus de 

textos: narratius, descriptius i instruccions. Cada trimestre aborda l’aprenentatge dels 

continguts i les competències lingüístiques d’un aquests usos, que es distribueixen al llarg 

de tres unitats, i es tanca amb un qüestionari final per tal de recopilar el que s’ha aprés. 

Cada unitat s’organitza en dos grans apartats: Comunicació i Estudi de la llengua. El 

primer conté una exposició teòrica sobre les característiques de la tipologia textual que 

cohesiona la unitat i activitats de comprensió i d’expressió oral i escrita. El segon apartat 

inclou el treball específic sobre aquells continguts gramaticals estretament relacionats 

amb els aspectes discursius treballats en la primera part de la unitat, és a dir, els 

mecanismes lingüístics imprescindibles per a poder construir correctament el text 

estudiat. Aquest bloc inclou sempre, al final, un conjunt d’activitats de vocabulari per a 

ampliar la competència lèxica de l’estudiant. 

Cada unitat es tanca amb la Pràctica final, una activitat global, de caràcter comunicatiu, 

que obliga utilitzar tots els aprenentatges duts a terme al llarg de la unitat mitjançant la 

creació d’un text propi. 

El llibre es clou amb un Bloc gramatical, amb informació i activitats per a estudiar de 

manera sistemàtica els continguts ortogràfics i gramaticals que no s’han vist anteriorment. 

Encara que es troben al final del llibre, s’hauran de treballar al llarg del curs. 

Aquest manual, doncs, pretén proporcionar les eines bàsiques per a aprofundir el 

coneixement i el domini de la llengua, a fi d’utilitzar-la amb èxit en els contextos més 

diversos. 

 

6.2.1 Espai dedicat a la literatura 

 
El llibre conté 9 unitats, formades pels apartats de Comunicació, Estudi de la llengua i 

Pràctica final, i un Bloc gramatical. Al final de cada avaluació, hi ha unes pàgines de 

recapitulació de continguts. Cada unitat conté: 

- Dos pàgines de Presentació. 

- Deu pàgines de Comunicació. 

- Vuit pàgines d’Estudi de la llengua. 

- Una pàgina de Pràctica final. 
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Editorial Nom que rep la «Cultura literària» Pàgines de literatura per tema 
 

Valencià: Llengua i literatura 1r ESO Valencià, 

Castellnou «Comunicació» 

 

10 pàg. 21 (U 1,2,3,4,5,6) 

6,6 pàg. /21 (9 unitats) 
 

 

 

Taula 6.6. Espai que ocupa la literatura en el conjunt del manual _002_CAS_1E. 

 

 

 
 

Gràfic 6.8. Espai que dedica el manual a la literatura en cada unitat, 002_CAS_1E. 

 

D’entrada, veiem en els gràfics dos percentatges diferents quant a l’espai centrat en la 

literatura. En el primer gràfic, l’espai és major ja que només s’han tingut en compte 6 

temes (de la unitat 1 a la 6) en què es treballa la literatura, «Comunicació» en aquest 

manual: 10 pàgines en cadascun dels sis temes, que configuren un 32%. En canvi, en el 

segon gràfic el percentatge és inferior, un 24%, és a dir, 6 pàgines que s’hi dediquen a la 

literatura, si es tenen en compte les 9 unitats. 

El llibre de text consta de 9 unitats dividides en quatre blocs: Comunicació amb contingut 

literari, abasta les unitats 1, 2, 3, 4, 5, 6; Comunicació amb continguts no literaris, que 

abasta les unitats 7, 8 i 9; Estudi de la llengua, que s’hi troba en totes les unitats i Pràctica 

final. Cal destacar la inserció de dos blocs gramatical que complementen l’apartat 

d’Estudi de la llengua. Així dons, cal posar de manifest el predomini del Bloc d’Estudi 

de la llengua tot ocupant un espai de 72 pàgines més els dos Blocs gramaticals. 

 
 

 

 

  
 

   
 

   
 

    
 

  

 

         

 

     

 
Taula 6.7. Espai que ocupa la literatura en el conjunt del manual _002_CAS_1E. 

 

Podem observar en el gràfic 6.9, que s’hi dedica més espai a treballar la llengua, en total 

72 pàgines en el conjunt del manual (42%) i l’espai dedicat a la literatura, 60 pàgines 

(35%). 
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Gràfic 6.9. Espai que ocupa la literatura en el conjunt del manual_002_CAS_1E. 

 

 
6.2.2 Tractament del contingut literari 

 
La cultura literària s’hi proposa dins del bloc de Comunicació, sobretot, es materialitza 

en el bloc de la Pràctica final. En les sis primeres unitats prevalen, com a eix temàtic, els 

gèneres literaris. En canvi, en les tres darreres unitats focalitzen l’atenció en els textos 

instructius, normatius i publicitaris. 

El tractament del contingut literari s’hi concentra en el bloc de Comunicació en les 

unitats: 

• Unitat 1: La narració. Elements i estructura de una història. La moralitat dels 

contes. La misogínia. 

• Unitat 2: El narrador. Tipus de narrador. 

• Unitat 3: El diàleg en la narració. 

• Unitat 4: La descripció. 

• Unitat 5: La descripció d’espais. 

• Unitat 6: La descripció en poesia i teatre. Els gèneres literaris. La descripció de 

personatges. 

Així, observem que la programació i tractament dels continguts teòrics s’organitza entorn 

de les tipologies textuals dedicades a la narració, a la descripció i al diàleg. 

- 1.1.1 El peixet d’or, Conte popular rus. 

- 1.1.2 Gènesi, Adam i Eva (fragment adaptat). 

- 1.1.3 Els treball i els dies, «La caixa de Pandora», Hesíode. 

- 1.1.4 Molts contes per a jugar, Gianni Rodari, (fragment adaptat). 

- 1.1.5 El llibre de les bèsties, Ramon Llull (fragment adaptat). 

- 1.1.6 Anna, Tretzevents i Joan (còmic). 
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La unitat 1 està dedicada a la narració. Comença, en primer lloc, per una exposició dels 

elements d’una història, a continuació, després d’explicar les característiques dels contes 

tradicionals o rondalles proposa un conte popular rus, El peixet d’or per treballar la 

comprensió lectora juntament amb exercicis que inviten els alumnes a discernir els 

elements d’una història amb fórmules com: quins són espais, personatges de la història, 

temps. En segon lloc, el treball que es proposa està dedicat a la moralitat dels contes i a 

la misogínia en la literatura. Presenta tres textos en el quals els alumnes han de destriar 

quin d’ells presenten a la dona com a culpable dels mals de la humanitat. Seguidament, 

es proposen exercicis de redacció en els quals han d’escriure dos comportaments 

masclistes en la societat per a seguidament llegir-los en veu alta i comparar-los amb la 

resta de companys. En tercer lloc, s’inclou el fragment de Gianni Rodari «El flautista i 

els automòbils» a partir del qual proposa un treball de redacció d’un conte alternatiu 

agafant un conte conegut i modernitzant-lo. En darrer lloc, es treballa l’estructura de la 

història a partir d’un text de Ramon Llull del Llibre de les bèsties, de dues historietes 

gràfiques i d’un còmic. Mitjançant aquests darrers textos, també es proposa un treball de 

redacció amb exercicis com: transforma el còmic en una narració escrita o tria un còmic 

escrivint un paràgraf en cada vinyeta. 

Els fragments de Ramon Llull i d’Homer es completen amb una breu explicació sobre la 

vida i obra de cadascun d’ells per poder entendre millor el text d’autors tan llunyans. En 

total es treballen 6 fragments literaris tots ells acompanyants d’un dibuix il·lustrant algun 

aspecte del text. 

La unitat 2 està dedicada al narrador. Els textos literaris que recull són els següents: 

- 1.2.1 Els viatges de Gulliver, Jonathan Swift (text adaptat). 

- 1.2.2 Llibre dels feits, Jaume I (fragment adaptat) 

- 1.2.3 El gos de Baskerville, Arthur Conan Doyle (fragment adaptat) 

- 1.2.4 Alí Babà i els quaranta lladres (fragment adaptat) 

- 1.2.5 «Nota biogràfica», «No se sap mai», «L’exprés», Pere Calders 

El treball que es proposa amb els textos literaris és variat en aquest tema. Se centra en 

analitzar els tipus de narrador, ensinistra l’alumnat en capacitats de tipus lingüístiques, 

els textos s’usen per a treballar la comprensió lectora i l’expressió escrita. Comença la 

unitat amb continguts conceptuals sobre els tipus de narrador, a continuació, inclou el text 

Els viatges de Gulliver, Jonathan Swift, a partir del qual es proposa un treball de 

comprensió lectora i es practiquen formes gramaticals amb enunciats com: «identifica, en 

el primer paràgraf del text quatre formes verbals d’imperfet d’indicatiu». A continuació, 

el fragment del Llibre dels fets i s’usa per a treballar les marques que indiquen la presència 

del narrador, per treballar la redacció, modernitzant el text de Jaume I, i per treballar 

continguts gramaticals relacionats amb la morfologia verbal i els pronoms. La mateixa 

dinàmica se segueix en el fragment adaptat d’Alí Babà i els quaranta lladres. 
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La unitat 3 es dedica al diàleg en la narració com a tipologia textual. Com en les unitats 

anteriors, comença amb per una exposició de continguts. En concret, parla de l’estil 

directe i l’estil indirecte en textos narratius, el pas de l’estil directe a l’indirecte, els verbs 

de dicció, el diàleg en els còmics i els diàleg teatral. La unitat inclou els següents textos 

literaris: 

- 1.3.1 Faula de la guineu llesta i el lleó afamat, Francesc Eiximenis. 

- 1.3.2 Nous acudits de Llorenç, Llorenç Giménez. 

- 1.3.3 La casa de tres botons, Gianni Rodari. 

- 1.3.4 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell (adaptació teatral de Pasqual Alapont). 

- 1.3.5 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell (text adaptat). 

Amb la lectura de la Faula de la guineu llesta i el lleó afamat entrem en contacte en un 

dels autors més rellevants de la cultura clàssica, com és Francesc Eiximenis. Cal destacar 

el comentari que es fa sobre la vida i l’obra d’aquest autor perquè els alumnes s’apropen 

a un dels autors clàssics més destacat del nostre patrimoni. D’altra banda, els continguts 

literaris se sacrifiquen en els textos de Llorenç Giménez; els textos literaris s’usen per al 

treball de comprensió lectora, d’expressió escrita i per al treball de llengua. El mateix 

esdevé amb el conte breu La casa de tres botons de Gianni Rodari. L’apartat del Diàleg 

en els còmics no conté cap text escrit, sí en canvi un text gràfic. Una breu introducció 

explica cada part del còmic. Resulta interessant destacar en els sis exercicis, les al·lusions 

a pàgines web: observa en la Biblioteca digital, consulta la pàgina web Catàleg de còmics. 

En darrer lloc, treballa el diàleg teatral. Després d’una breu introducció es treballa 

l’adaptació d’un fragment del Tirant lo Blanc. També a l’igual que en el fragment 

d’Eiximenis, completa la informació del text amb unes acotacions a la vida i obra de 

Joanot Martorell perquè els alumnes entren en contacte amb els autors clàssic més 

rellevants de la nostra cultura. A continuació proposa que l’alumne compare la narració 

dels tres textos (adaptació teatral, novel·la i còmic) i que expliquen les característiques 

de cada versió. Notem a faltar, la lectura comentada i dramatitzada d’obres teatrals breus, 

o de fragments, i reconeixement dels aspectes formals dels text teatral. 

La unitat 4 treballa la descripció de personatges i l’ordre de la descripció. Defineix què 

és descriure, la diferència entre descripció objectiva i descripció subjectiva. Ens informa 

de les diverses formes que pot adoptar la descripció literària com el retrat, la 

prosopografia, etopeia i caricatura. Als continguts conceptuals segueixen els següents 

textos literaris: 

- 1.4.1 Paraula de robot, Òscar Villarroya (text adaptat). 

- 1.4.2 L’illa del tresor, Robert L. Stevenson (fragment adaptat). 

- 1.4.3 Bruixa de dol, Maria-Mercè Marçal. 

- 1.4.4 Cagadets de por, Pasqual Alapont (fragment adaptat). 

- 1.4.5 El gos dels BasKerville, Arthur Conan Doyle. 

- 1.4.6 Dràcula, Bram Stoker (fragment adaptat). 
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- 1.4.7 Odissea, Homer. 

- 1.4.8 Exemples i faules, Francesc Eiximenis (fragment adaptat). 

Els textos literaris s’aprofiten per a treballar recursos literaris com la comparació, per a 

construir relats descrivint un personatge, com un autoretrat, per a treballar l’expressió oral 

mitjançant la descripció d’un personatge. Es fa ús del text d’El gos dels BasKerville 

d’Arthur Conan Doyle per a treballar la descripció i les parts en què s’organitza. 

En la unitat 5 dedicada a la descripció d’espais, al tipus de descripcions: objectiva i 

subjectiva, a l’estructura d’una descripció i als procediments per a evitar repeticions 

innecessàries, es treballen els següents textos literaris: 

- 1.5.1 Les cròniques marcianes, Ray Bradbury (fragment adaptat). 

- 1.5.2 Passadissos d’ombra, Agustín Fernández Paz (fragment adaptat). 

- 1.5.3 L’infant estrela, Oscar Wilde. 

- 1.5.4 Els dimonis de Pandora, Silvestre Vilaplana (fragment adaptat). 

- 1.5.5 Nou diari del jove maniàtic, A. Macfarlane i A. McPherson (fragment 

adaptat). 

- 1.5.6 El fantasma que pagava lloguer, Henry James (fragment adaptat). 

- 1.5.7 Odissea, Homer. 

- 1.5.8 Harry Potter i la cambra secreta, J.K. Rowling. 

- 1.6.1 Lloc, Josep Carner. 

- 1.6.2 «El jardí», Carles Salvador. 

- 1.6.3 Alba al poble, Enric Soler i Godes. 

- 1.6.4 La gesta dels estels, Joan Salvat-Papasseit. 

- 1.6.5 Cançons de rem i de vela, Josep M. De Sagarra. 

- 1.6.6 Poemes sense diminutius, Carles Cano. 

- 1.6.7 Bestiari, Josep Carner. 

- 1.6.8 Bestiari, Pere Quart. 

- 1.6.9 Poemes sense diminutius, Carlos Cano. 

- 1.6.10 Donyets a l’horta, Empar de Lanuza (fragment adaptat). 

- 1.6.11 L’home, la bèstia i la virtut, Luigi Pirandello. 

Els textos literaris són reduïts però variats a diferència de l’apartat d’exercicis que ocupen 

una extensió més dilatada en la unitat. 

Cadascuna de les 6 unitats en què es treballen continguts literaris va precedida d’una 

pràctica final de redacció a partir dels continguts literaris analitzats. Es demana: construir 

un conte a partir d’un esquema (U1), transformar un conte tradicional (U2), transformar 

un poema en un conte (U3), descriure el protagonista d’un relat (U4) i crear i recitar un 

poema (U6). 
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6.2.3 Classificació dels textos literaris 

 
En conjunt, els textos literaris que recull 002_CAS_1E són els següents: 

1.1.1 El peixet d’or, Conte popular rus. 

1.1.2 Gènesi, Adam i Eva (fragment adaptat). 

1.1.3 Els treball i els dies, «La caixa de Pandora», Hesíode. 

1.1.4 Molts contes per a jugar, Gianni Rodari, (fragment adaptat). 

1.1.5 El llibre de les bèsties, Ramon Llull (fragment adaptat). 

1.1.6 Anna, Tretzevents i Joan (còmic). 

1.2.1 Els viatges de Gulliver, Jonathan Swift (text adaptat). 

1.2.2 Llibre dels fets, Jaume I (fragment adaptat). 

1.2.3 El gos de Baskerville, Arthur Conan Doyle (fragment adaptat). 

1.2.4 Alí Babà i els quaranta lladres (fragment adaptat). 

1.2.5 «Nota biogràfica», «No se sap mai», «L’exprés», Pere Calders. 

1.3.1 Faula de la guineu llesta i el lleó afamat, Francesc Eiximenis. 

1.3.2 Nous acudits de Llorenç, Llorenç Giménez. 

1.3.3 La casa de tres botons, Gianni Rodari. 

1.3.4 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell (adaptació teatral de Pasqual Alapont). 

1.3.5 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell (text adaptat). 

1.4.1 Paraula de robot, Òscar Villarroya (text adaptat). 

1.4.2 L’illa del tresor, Robert L. Stevenson (fragment adaptat). 

1.4.3 Bruixa de dol, Maria-Mercé Marçal. 

1.4.4 Cagadets de por, Pasqual Alapont (fragment adaptat). 

1.4.5 El gos dels BasKerville, Arthur Conan Doyle. 

1.4.6 Dràcula, Bram Stoker (fragment adaptat). 

1.4.7 Odissea, Homer. 

1.4.8 Exemples i faules, Francesc Eiximenis ( fragment adaptat). 

1.5.1 Les cròniques marcianes, Ray Bradbury (fragment adaptat). 

1.5.2 Passadissos d’ombra, Agustín Fernández Paz (fragment adaptat). 

1.5.3 L’infant estrela, Oscar Wilde. 

1.5.4 Els dimonis de Pandora, Silvestre Vilaplana (fragment adaptat). 

1.5.5 Nou diari del jove maniàtic, A. Macfarlane i A. McPherson (fragment adaptat). 

1.5.6 El fantasma que pagava lloguer, Henry James (fragment adaptat). 

1.5.7 Odissea, Homer. 

1.5.8 Harry Potter i la cambra secreta, J.K. Rowling. 

1.6.1 Lloc, Josep Carner. 

1.6.2 « El jardí », Carles Salvador. 

1.6.3 Alba al poble, Enric Soler i Godes. 

1.6.4 La gesta dels estels, Joan Salvat-Papasseit. 

1.6.5 Cançons de rem i de vela, Josep M. De Sagarra. 

1.6.6 Poemes sense diminutius, Carles Cano. 

1.6.7 Bestiari, Josep Carner. 
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1.6.8 Bestiari, Pere Quart. 

1.6.9 Poemes sense diminutius, Carlos Cano. 

1.6.10 Les formigues, Joan Salvat –Papasseit. 

1.6.11 Donyets a l’horta, Empar de Lanuza (fragment adaptat). 

1.6.12 L’home, la bèstia i la virtut, Luigi Pirandello. 

1.6.13 Joan, el cendrós, Carles Alberola i Roberto Garcia. 
 
 

CLASSIFICACIÓ TEXTOS LITERARIS_002_CAS_1E 
 

Curs/ Unitat/ Text   Autors Època Adaptat Gènere 
 

1.1.1. Conte popular rus XIX no narratiu 

1.1.2. Gènesi XX sí narratiu 

1.1.3. Hesíode VIII aC sí narratiu 

1.1.4. Gianni Rodari XX si narratiu 

1.1.5. Ramon Llull XIII si narratiu 

1.1.6. Tretzevents i Joan XX no narratiu 

1.2.1. Jonathan Swift XVII sí narratiu 

1.2.2. Jaume I XIII sí narratiu 

1.2.3. Arthur Conan Doyle XIX-XX sí narratiu 

1.2.4. Anònim medieval sí narratiu 

1.2.5. Pere Calders XX no narratiu 

1.3.1. Francesc Eiximenis XIV no narratiu 

1.3.2. Llorenç Giménez XX no narratiu 

1.3.3. Gianni Rodari XX no narratiu 

1.3.4. Joanot Martorell XV sí teatral 

1.3.5. Joanot Martorell XV sí narratiu 

1.4.1. Òscar Villarroya XX sí narratiu 

1.4.2. Robert L. Stevenson. XIX sí narratiu 

1.4.3. Maria-Mercè Marçal XX no poètic 

1.4.4. Pasqual Alapont XX sí narratiu 

1.4.5. Arthur Conan Doyle XIX sí narratiu 

1.4.6. Bram Stoker XIX sí narratiu 

1.4.7. Homer VIII aC no poètic 

1.4.8. Francesc Eiximenis XIV sí narratiu 

1.5.1. Ray Bradbury XIX sí narratiu 

1.5.2. Agustín Fernández Paz XX sí narratiu 

1.5.3. Oscar Wilde XIX no narratiu 

1.5.4. Silvestre Vilaplana XX sí narratiu 

1.5.5. A. Macfarlane i McPherson XX sí narratiu 

1.5.6. Henry James XIX sí narratiu 

1.5.7. Homer VIII aC sí poètic 

1.5.8. J.K. Rowling (xica, i XX no narratiu 

1.6.1. Josep Carner XIX no poètic 

1.6.2 Carles Salvador XX no poètic 

1.6.3. Enric Soler i Godes XX no poètic 

1.6.4. Joan Salvat-Papasseit XIX no poètic 
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1.6.5. Josep M. De Sagarra XIX no poètic 

1.6.6. Carles Cano XX no poètic 

1.6.7. Josep Carner XIX no poètic 

1.6.8. Pere Quart XIX no poètic 

1.6.9. Carlos Cano XX no poètic 

1.6.10. Joan Salvat-Papasseit XX no poètic 

1.6.11. Empar de Lanuza XX sí teatral 

1.6.12. Luigi Pirandel XIX Sí teatral 

1.6.13. Carles Alberola i Roberto 

Garcia 

XX no teatral 

 

Taula 6.8. Classificació dels textos literaris_002_CAS_1E. 

 

 

6.2.4 Els gèneres predominants 

 
Els gèneres discursius al voltant del qual giren les 6 unitats d’aquest manual són: 

Gènere narratiu (28 textos): 

- 1.1.1 El peixet d’or, Conte popular rus. 

- 1.1.2 Gènesi, Adam i Eva (fragment adaptat). 

- 1.1.3 Els treball i els dies, «La caixa de Pandora», Hesíode. 

- 1.1.4 Molts contes per a jugar, Gianni Rodari, (fragment adaptat). 

- 1.1.5 El llibre de les bèsties, Ramon Llull (fragment adaptat). 

- 1.1.6 Anna, Tretzevents i Joan (còmic). 

- 1.2.1 Els viatges de Gulliver, Jonathan Swift (text adaptat). 

- 1.2.2 Llibre dels feits, Jaume I (fragment adaptat). 

- 1.2.3 El gos de Baskerville, Arthur Conan Doyle (fragment adaptat). 

- 1.2.4 Alí Babà i els quaranta lladres (fragment adaptat). 

- 1.2.5 Nota biogràfica, «No se sap mai», «L’exprés», Pere Calders. 

- 1.3.1 Faula de la guineu llesta i el lleó afamat, Francesc Eiximenis. 

- 1.3.2 Nous acudits de Llorenç, Llorenç Giménez. 

- 1.3.3 La casa de tres botons, Gianni Rodari. 

- 1.3.4 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell (text adaptat). 

- 1.4.1 Paraula de robot, Òscar Villarroya (text adaptat). 

- 1.4.2 L’illa del tresor, Robert L. Stevenson (fragment adaptat). 

- 1.4.4 Cagadets de por, Pasqual Alapont (fragment adaptat). 

- 1.4.5 El gos dels BasKerville, Arthur Conan Doyle. 

- 1.4.6 Dràcula, Bram Stoker (fragment adaptat). 

- 1.4.8 Exemples i faules, Francesc Eiximenis (fragment adaptat). 

- 1.5.1 Les cròniques marcianes, Ray Bradbury (fragment adaptat). 

- 1.5.2 Passadissos d’ombra, Agustín Fernández Paz (fragment adaptat). 

- 1.5.3 L’infant estrela, Oscar Wilde. 
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- 1.5.4 Els dimonis de Pandora, Silvestre Vilaplana (fragment adaptat). 

- 1.5.5 Nou diari del jove maniàtic, A. Macfarlane i A. McPherson (adaptat). 

- 1.5.6 El fantasma que pagava lloguer, Henry James (fragment adaptat). 

- 1.5.8 Harry Potter i la cambra secreta, J.K. Rowling. 

Gènere poètic (11 textos): 

- 1.4.3 Bruixa de dol, Maria-Mercè Marçal. 

- 1.6.1 Lloc, Josep Carner. 

- 1.6.2 «El jardí», Carles Salvador. 

- 1.6.3 Alba al poble, Enric Soler i Godes. 

- 1.6.4 La gesta dels estels, Joan Salvat-Papasseit. 

- 1.6.5 Cançons de rem i de vela, Josep M. De Sagarra. 

- 1.6.6 Poemes sense diminutius, Carles Cano. 

- 1.6.7 Bestiari, Josep Carner. 

- 1.6.8 Bestiari, Pere Quart. 

- 1.6.9 Poemes sense diminutius, Carlos Cano. 

- 1.6.10 Les formigues, Joan Salvat-Papasseit. 

Gènere teatral (3 textos): 

- 1.6.11 Donyets a l’horta, Empar de Lanuza (fragment adaptat). 

- 1.6.12 L’home, la bèstia i la virtut, Luigi Pirandello. 

- 1.6.13 Joan, el cendrós, Carles Alberola i Roberto Garcia. 

Els gèneres discursius al voltant del qual giren les 6 unitats d’aquest manual estan formats 

per: 28 textos de gènere narratiu, 11 textos poètics, 3 textos teatrals, 0 assaig. 
 

 
 

30 

 
22,5 

 
15 

 
7,5 

Gèneres_002_CAS_1E 
 
 

Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig 

 

0 

 
 

Gràfic 6.10. Els gèneres predominants en cada manual_002_CAS_1E. 

 

Les dades s’han extret d’un còmput de 28 textos literaris de 002_CAS_1E. Tal com 

mostra el gràfic, se segueix una distribució en què la categoria «Gènere narratiu» obté el 

 

   

  



161  

resultat més elevat i la categoria «Gènere teatral» i «assaig» obtenen els resultats més 

baixos. 

 

6.2.5 Textos adaptats 

 
Si analitzem els textos podrem fer altre tipus de classificació entre: textos adaptats i no 

adaptats; en total 20 textos no adaptats i 22 textos adaptats. 

 
 

Textos 

adaptats_002_CAS_1E 
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Textos no adaptats 

Textos adaptats 

 
 

La mostra és de 42 textos literaris que 

es     fan     servir     en     l’apartat   de 

«Comunicació-contingut literari». La 

categoria «Textos adaptats» obté un 

dels resultats més elevats en 

comparació amb els extrets en altres 

manuals. 
 

Gràfic 6.11. Textos adaptats/no adaptats_002_CAS_1E. 

 

 
6.2.6 Autors 

 

- Poesia (9 autos i autores): Maria-Mercè Marçal, Homer, Josep Carner, Carles 

Salvador, Enric Soler i Godes, Joan Salvat-Papasseit, Josep M. De Sagarra, Carles 

Cano, Pere Quart. 

- Narrativa (22 autors i autores): Hesíode, Gianni Rodari, Ramon Llull, Jonathan 

Swift, Jaume I, Arthur Conan Doyle, Pere Calders, Francesc Eiximenis, Llorenç 

Giménez, Joanot Martorell, Òscar Villarroya, Robert L. Stevenson, Pasqual 

Alapont, Bram Stoker, Ray Bradbury, Agustín Fernández Paz, Oscar Wilde, 

Silvestre Vilaplana, A. Macfarlane i McPherson, Henry James, J.K. Rowling. 

- Teatre (4 autors i autores): Empar de Lanuza, Luigi Pirandel, Carles Alberola i 

Roberto Garcia. 

Observem la presència d’autors tant de literatura juvenil (Pasqual Alapont, Silvestre 

Vilaplana...) com de literatura adulta (Josep Carner, Carles Salvador), de clàssics 

consagrats (Joanot Martorell, Ramon Llull...), autors de literatura universal (Oscar Wilde, 

Robert L. Stevenson, Luigi Pirandel, Arthur Conan Doyle...). 

Pel que fa a la cronologia dels autors treballats, trobem per ordre d’aparició: 

- 17 autors contemporanis del segle XX: Gianni Rodari, Pere Calders, Llorenç 

Giménez, Òscar Villarroya, Maria-Mercè Marçal, Pasqual Alapont, Agustín 

Fernández Paz, Silvestre Vilaplana, A. Macfarlane i McPherson, J.K.   Rowling, 

 

 



 

Carles Salvador, Enric Soler i Godes, Carles Cano, Empar de Lanuza, Carles 

Alberola i Roberto Garcia. 

- 11 autors consagrats del XIX o entre finals del XIX i principis del XX: Arthur 

Conan Doyle, Robert L. Stevenson, Bram Stoker, Ray Bradbury, Henry James, 

Josep Carner, Joan Salvat-Papasseit, Josep M. De Sagarra, Pere Quart, Luigi 

Pirandel, Oscar Wilde. 

- 7 autors clàssics s. XIII, XIV, XV: Ramon Llull, Jaume I, Francesc Eiximenis, 

Joanot Martorell, Hesíode, Homer, Jonathan Swift. 

En resum: 17 autors contemporanis del segle XX; 11 autors consagrats del XIX o entre 

finals del XIX i principis del XX; 7 autors clàssics s. XIII, XI, XV. 
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Autors/-res per 

èpoques_002_CAS_1E 

 
 

 
Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
 
 
 

D’entrada, veiem en el gràfic    com 

«Autors/-res s. XX» és la categoria 

més alta ja que obté la puntuació 

superior,   un   49%.   La   categoria 

«Autors/-res abans del XIX» és la 

que té el resultat més baix, un 20%. 

 

Gràfic 6.12 Autors/-res per èpoques_002_CAS_2E. 

 

Es proposen 35 autors/-res: 

- 12 autors i 2 autores de literatura universal: Gianni Rodari (italià), Jonathan Swift 

(irlandès), Arthur Conan Doyle (escossés), Robert L. Stevenson (escossés), Bram 

Stoker (irlandés), Ray Bradbury (nord-americà), J.K. Rowling (anglesa), Luigi 

Pirandel (italià), Oscar Wilde (irlandés), A. Macfarlane i McPherson (anglesos), 

Agustín    Fernández   Paz   (gallec),   Henry    James    (nord-amèrica),    Jaume 

I (Montpeller-Aragó-València) 

- 2 autors de literatura clàssica: Hesíode (grec), Homer (grec). 

- 6 autors i 1 autora de literatura catalana a Catalunya: Pere Calders (barceloní), 

Francesc Eiximenis (gironès), Maria-Mercè Marçal (barcelonina), Josep Carner 

(barceloní), Pere Quart (barceloní), Joan Salvat-Papasseit (barceloní), Josep M. 

de Sagarra (barceloní). 

- 1 autor de literatura catalana a les Illes: Ramon Llull (Palma de Mallorca). 

- 10 autors i 1 autora de literatura catalana al PV: Llorenç Giménez (Alfafar), Joanot 

Martorell (València), Pasqual Alapont (Catarroja), Carles Salvador (València) 

Carles Cano (València), Empar de Lanuza (València), Carles Alberola i Roberto 
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Garcia (València) tots ells valencians, Òscar Villarroya; Silvestre Vilaplana 

(alcoià) i Enric Soler i Godes (castellonenc). 

 

Autors i autores per procedencia 

geogràfica_001_BRO_1E 

16 
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4 

En  el  patró  que  mostra  el   gràfic, 

«Literatura  universal  i  clàssica  » i 

«Literatura catalana al PV» són les 

categories que obtenen les 

puntuacions més altes. En concret, 

representen un 46% i un 31%. 

 
0 

 
Literatura universal i clàssica Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV Literatura catalana a les Illes 

 

Gràfic 6.13. Procedència geogràfica_002_CAS_1E. 

 

Dels 35 autors i autores, podem distingir: literatura universal i clàssica traduïda: 16 

autors/-es; literatura catalana a Catalunya: 7 autors/-es; literatura catalana al PV: 11 

autors/-es; literatura catalana a les Illes: 1 autor/-ra 

Si tinguem en compte el gènere dels autors i autores, observarem que el nombre d’autores 

és  pràcticament  insignificant:  31  autors  i  4 autores. 

 

 
D’entrada, veiem en el gràfic que la 

categoria «Homes escriptors» obté el 

resultat més elevat, en concret 89%, 

en comparació a un 11% de la 

categoria «Dones escriptores». 

 

 

 

 
Gràfic 6.14. Homes escriptors i dones escriptores_002_CAS_1E. 

 

 
6.3. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO Edelvives (003_EDL_1E) 

 
X. Braco Boscà, J.V. Lorca Alcanyís, M. Real Antequera, M. Sanchis Girbés, Valencià: 

Llengua i Literatura 1r ESO, València, Baula Edelvives, 2011. 

Els autors d'aquest llibre són: Xavier Braco Boscà, Josep Vicent Lorca Alcanyís, Miquel 

Real Antequera i Manuel Sanchis Girbés, el revisor tècnic és Ximo López. Aquesta 

publicació té cent noranta pàgines dividides en tres llibres un per a cada trimestre. 
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Valencià. Llengua i Literatura. 1 ESO. Projecte aula 360 està editat per l’editorial Baula 

Edelvives. 

El llibre s’estructura en dotze unitats: a) una presentació d’unitat que motiva l'alumne a 

reflexionar, b) una lectora inicial, c) secció de comunicació, d) un apartat de llengua, e) 

altre apartat de tècniques i f) avaluació de la unitat. 

- Presentació de la unitat: cada unitat comença amb una pàgina de presentació en 

què apareix un índex dels continguts de les diferents seccions, unes imatges sobre 

el tema de la unitat i unes preguntes perquè puguen iniciar un breu debat a classe. 

Lectura inicial: les unitats comencen amb una interessant lectura que anirà 

introduint en els continguts del següent apartat i unes preguntes sobre la lectura 

per ajudar a comprendre-la i treure’n més profit. 

- Comunicació: En aquesta secció l’alumnat trobarà els continguts referits als tipus 

de textos i els mitjans de comunicació. Textos esmentats amb els conceptes claus 

ressaltats i altra pàgina específica per a treballar l’expressió oral i escrita. 

- Llengua: Els continguts de llengua s’organitzen de manera senzilla mitjançant: 

taules, quadres, esquemes amb conceptes clau, etc.; apartats de «Recorda i sabies 

que» ens expliquen quins són els usos normatius referits a cada epígraf; pàgines 

completes d’activitats, amb atenció especial a l’anàlisi morfològica. 

- Tècniques: en aquest apartat es treballen diverses tècniques per a aprendre a fer 

treballs escrits i presentacions orals. 

- Avaluació: Per a comprovar que l’estudiant és capaç d’aplicar els continguts que 

s’han aprés en els diferents àmbits. 

 

6.3.1 Espai dedicat a la literatura 

 
Cada unitat del Llibre de l’alumne s’estructura de la següent manera: 

- Una pàgina de Presentació de la Unitat 

- Dos pàgines de Llegim i Escrivim 

- Quatre pàgines de Comunicació: tipus de text, expressió oral i expressió escrita 

(unitats 1 al 8), text literari ( unitats 9 al 12) 

- Dos pàgines de Morfosintaxi 

- Dos pàgines d’Ortografia 

- Dos pàgines de Lèxic 

- Una pàgina de Tècniques 

- Una pàgina d’Avaluació 
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Taula 6.9. Espai que dedica a la literatura en cada unitat_003_EDL_1E. 

 

Gràfic 6.15. Espai que dedica a la literatura en cada unitat_003_EDL_1E. 

 

Els gràfics mostren l’espai dedicat a la literatura, en el primer es té en compte només les 

quatre unitats en què es treballa i, en el segon, dividit en les 12 unitats. Per tant, el total 

de l’espai que es dedica a la literatura en el conjunt del manual és d’un 19%. 

 
 

    

 

  
 

 
 

   
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

        

 

        

 
Taula 6.10. Espai que dedica a la literatura en el manual, 003_EDL_1E. 

 

 

 

El patró que mostra el gràfic ens 

indica que la categoria «Llengua» 

és la que té el resultat més elevat 

(44%),  seguida  de  les  categories 

«Comunicació»          (20%)         i 

«Comunicació-literatura» (20%). 

 
Gràfic 6.16. Espai que dedica a la literatura en el manual_003_EDL_1E 

 

 
6.3.2 Tractament del contingut literari 

 
Continguts literaris: 

Unitat 9: La narració: estructura, temps i espai. Rondalles valencianes. 

Unitat 10: La narració: narrador i personatges. 

Unitat 11: El llenguatge poètic. 



 

Unitat 12: El poema mesura i rima. L’auca. 

Els continguts literaris es treballen en els temes 9, 10, 11 i 12, és a dir, s’hi dediquen 4 

temes de 12 a desenvolupar l’apartat de literatura. 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 
 

 

        
 

  

 

 
 

       
 

   

 
 

 

     

 

  

 

 
 

      
 

  

 
 

 

     

 

  

 

 
 

    
 

    

 
 

 

       

 

  

 

 
 

      

 

  

 
 

 

       

 

  

 

 
 

     

 

  

 
 

 

    
 

  

 

 
 

    

 

   

 
Taula 6.11. Tractament del contingut literari, 003_EDL_1E. 

 

 

6.3.3 Classificació dels textos literaris 

 
Quant als textos literaris en 003_EDL_1E amb finalitats purament literàries, cal destacar 

per ordre d’aparició: 

1.9.1 Contes per telèfon, Gianni Rodari. 

1.9.2 Pepet el Geperut i Roc el Panxut i altres rondalles, Llorenç Giménez i Lleonard 

Torres. 

1.9.3 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 

1.9.4 Rondalla de rondalles, Lluís Galiana. 

1.10.1 El perfum, Patrick Suskind. 

1.10.2 Llibre dels fets, Jaume I. 

1.10.3 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 

1.10.4 Seda, Alessandro Baricco. 

1.10.5 Afirma Pereira, Antonio Tabucchi. 

1.11.1 «Cançó de bressol per a despertar consciències», La lluna que riu i altres poemes, 

Marc Granell. 

1.11.2 Llibertat, Paul Eluard. 

1.11.3 L’harmonia del Parnàs, Francesc Vicenç Garcia. 
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1.11.4 «Cançó de la rosa de paper», Vicent Andrés Estellés. 

1.12.1 Salvat-Papasseit Joan. 
 

Classificació textos literaris_003_EDL_1E 
 

Curs/ Unitat/ Text Autor Època Adaptat Gènere 

1.9.1. Gianni Rodari XX no narratiu 

1.9.2. Ll. Giménez i Ll. Torres XX no narratiu 

1.9.3. Joanot Martorell XV no narratiu 

1.9.4. Lluís Galiana XVIII no narratiu 

1.10.1. Patrick Suskind XX no narratiu 

1.10.2. Jaume I XIII no narratiu 

1.10.3. Joanot Martorell XV no narratiu 

1.10.4. Alessandro Baricco XX no narratiu 

1.10.5. Antonio Tabucchi XX no narratiu 

1.11.1. Marc Granell XX no líric 

1.11.2. Paul Eluard XIX-XX no líric 

1.11.3. Francesc Vicenç Garcia XVI no líric 

1.11.4. Vicent Andrés Estellés XX no líric 

1.12.1. Joan Salvat-Papasseit XIX-XX no líric 

 
Taula 6.12. Classificació dels textos literaris, 003_EDL_1E. 

 

 

6.3.4 Els gèneres predominants 

 
En termes generals, quant als tipus de gènere treballat en aquest manual, podem 

comprovar que només s’analitzen dos gèneres: el narratiu i el poètic. Evidentment, trobem 

a faltar el gènere teatral juntament amb els temes, motius, recursos, èpoques i autors més 

representatius. A més, no hi ha cap lectura comentada i dramatitzada d’obres teatrals 

breus, o de fragments. En canvi, es proposen relats breus, reconeixent els elements del 

relat literari i la seua funcionalitat i la lectura comentada de rondalles, com ara Pepet el 

Geperut i Roc el Panxut i altres rondalles i Rondalla de rondalles, tot reconeixent la 

funció i les característiques de les narracions orals. D’altra banda, pel que fa a la resta de 

relats, trobem cert desequilibri entre els relats breus com els contes i les rondalles i altres 

relats més complexos com El perfum i Seda que no són fàcils i la seva lectura requereix 

una certa maduresa de pensament i capacitat per a l'anàlisi que, a certes edats, encara no 

tenen. 

Distingim els següents textos literaris: 

• 9 textos de gènere narratiu: 

1.9.1 Contes per telèfon, Rodari Gianni. 

1.9.2 Pepet el Geperut i Roc el Panxut i altres rondalles, Llorenç Giménez i Lleonard 

Torres. 

1.9.3 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 
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1.9.4 Rondalla de rondalles, Lluís Galiana. 

1.10.1 El perfum, Patrick Suskind. 

1.10.2 Llibre dels fets, Jaume I. 

1.10.3 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 

1.10.4 Seda, Alessandro Baricco. 

1.10.5 Afirma Pereira, Antonio Tabucchi. 

• 5 textos de gènere líric o poètic: 

1.11.1 «Cançó de bressol per a despertar consciències», La lluna que riu i altres poemes, 

Marc Granell. 

1.11.2 Llibertat, Paul Eluard. 

1.11.3 L’harmonia del Parnàs, Francesc Vicenç Garcia. 

1.11.4 «Cançó de la rosa de paper», Vicent Andrés Estellés. 

1.12.1 «Les formigues», Joan Salvat-Papasseit. 

En resum: 9 textos de gènere narratiu, 5 textos de gènere líric o poètic 
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Gèneres_003_EDL_1E 

 
 
 

Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig 

Com mostra el gràfic, només dos 

categories són les que es proposen en 

003_EDL_1E: «Gènere narratiu» 

(64%) i «Gènere poètic» (36%). Les 

categories «Gènere teatral» i «Assaig» 

obtenen el resultat més baix (0,00) ja 

que no tenen puntuació i la presència 

és nul·la. 

 

Gràfic 6.17. Gèneres_003_EDL_1E. 
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6.3.5 Textos adaptats 
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Textos 

adaptats_003_EDL_1E 

 
 

 
Textos no adaptats 

Textos adaptats 

 
 
 

 
En 003_EDL_1E, la mostra és   de 

14 textos literaris dels quals cap 

està adaptat: 100% no ho estan. 
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Gràfic 6.18. Textos adaptats no adaptats_003_EDL_1E. 

 

 
6.3.6 Autors 

 

- Poesia: Marc Granell, Paul Eluard, Francesc Vicenç Garcia, Vicent Andrés 

Estellés, Joan Salvat-Papasseit. 

- Narrativa: Gianni Rodari, Llorenç Giménez, Lleonard Torres, Joanot Martorell, 

Lluís Galiana, Patrick Suskind, Jaume I, Antonio Tabucchi, Alessandro Baricco. 

- Teatre: cap autor 

S’inclouen només autors de narrativa i de lírica. Per tant, trobem a faltar de teatre. Pel 

que fa als autors contemporanis, cal destacar la presència tant d’italians, d’alemanys, com 

de valencians. El nombre d’autors i d’obres, a diferència d’altres manuals, no és molt 

nombrós. 

Pels que fa als autors, proposarem tres classificacions: una pel que fa a l’època, altra pel 

que fa al gènere dels autors/autores i una tercera pel que fa a la procedència geogràfica: 

En primer lloc, quant a l’època, destaquem que els textos no es presenten per ordre 

cronològic sinó més aviat seguint una programació per gèneres, per tant en una unitat 

podem trobar barrejats autors del segle XV amb autors del XX. Així, si fem una 

classificació dels textos i dels autors per èpoques, distingirem: 

- 8 autors contemporanis del s XX com els italians Gianni Rodari, Alessandro 

Baricco i Antonio Tabucchi, els valencians Llorenç Giménez, Lleonard Torres, 

Marc Granell i Vicent Andrés Estellés i l’alemany com Patrick Suskind. 

- 2 autors de finals del XIX i principis del XX com: Paul Eluard i Joan Salvat- 

Papasseit. 

- 4 autors clàssics d’abans del XIX com: Jaume I (XIII), Joanot Martorell (XV), 

Francesc Vicenç Garcia (XVI) i Lluís Galiana (XVIII). 

Època: 

- 8 autors contemporanis del segle XX. 
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- 2 autors consagrats del XIX o entre finals del XIX i principis del XX. 

- 4 autors clàssics s. XIII, XV, XVI, XVII. 

 
Autors/-res per 

èpoques_003_EDL_1E 
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Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
Les dades s’han extret de 14 textos 

literaris proposats en 003_EDL_1E. 

La categoria «Autors/-res s. XX» 

preval  sobre  la resta.  La categoria 

«Autors/-res abans del s. XIX» 

presenta una puntuació major que la 

d’«Autors/-res s. XIX». 

 

 
0 

 

Gràfic 6.19. Autors/-res per èpoques_003_EDL_1E 

 

En tercer lloc, en referència a la procedència geogràfica, dels 14 autors i autores podem 

distingir per ordre d’aparició: 

- 5 autors de literatura europea traduïda: els italians Gianni Rodari, Alessandro 

Baricco i Antonio Tabucchi, l’alemany Patrick Suskind i el francés Paul Eluard. 

- 3 autors de literatura catalana al Principat: Francesc Vicenç Garcia i Joan Salvat- 

Papasseit, Jaume I (Aragó). 

- 6 autors de literatura catalana al PV: Llorenç Giménez, Lleonard Torres, Joanot 

Martorell, Lluís Galiana, Marc Granell i Vicent Andrés Estellés. 

- 0 autors de literatura catalana a les Illes: 0 autor. 
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Autors i autores per procedencia 

geogràfica_003_EDL_1E 
 

Tal com mostra el gràfic, se 

segueix una distribució gràfica 

similar a les anteriors en què les 

categories «Literatura catalana 

al PV» i «Literatura universal i 

clàssica» obtenen la puntuació 

més alta. 

 

Literatura universal i clàssica Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV Literatura catalana a les Illes 
 

Gràfic 6.20. Autors/-res per procedència geogràfica_003_EDL_1E. 
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Gràfic 6.21. Autors/res_003_EDL_1E. 

 
 

El gràfic mostra una constant a 

partir dels resultats extrets de 

l’anàlisi. La categoria «Dones 

escriptores» no té presència en el 

LTI analitzat. 

 
 

6.4. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO Edebé (004_EDB_1E) 

 
AA.VV, Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO, València, Marjal-grup Edebé, 2011. 

Cada unitat del Llibre de l’alumne s’estructura de la següent manera: Presentació de la 

Unitat; Comunicació: Expressió escrita, oral i audiovisual; Comunicació: Educació 

literària; Coneixement de la Llengua: Gramàtica, Ortografia, Lèxic i Semàntica; Reforç i 

ampliació; Treballa les competències bàsiques i Avaluació de competències. 

 
 

 

 

Comunicació. 

EXPRESSIÓ ESCRITA, 

Estructura del llibre_004_EDB_1E 

Comunicació. 

LECTURA 
ORAL I AUDIOVISUAL/ 

EDUCACIÓ 

LITERÀRIA. 

LITERATURA 

Comunicació. 

GRAMÀTICA 

Comunicació. 

ORTOGRAFIA 
Comunicació 

ORTOGRAFIA 

TREBALLA CB/ 

AVALUACIÓ 

 

 

Taula 6.13. Estructura del llibre_004_EDB_1E. 

 

 

6.4.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En 004_EDB_1E, l’apartat de literatura rep el nom de «Comunicació», «Educació 

literària» i «Literatura»: 

 
 

 

 
 

Taula 6.14. Espai que dedica a la literatura en cada unitat_004_EDB_1E. 
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Gràfic 6.22. Espai que dedica a la literatura en cada unitat_004_EDB_1E. 

 

En les unitats 6, 7, 8, 9 i 10, l’espai que s’hi dedica a la literatura és d’un 17%, és a dir, 4 

pàgines de 19. La resta d’apartats sumen un 83% del total de la unitat. En canvi, si 

calculem el percentatge tenint en compte no només 5 unitats sinó el conjunt del manual, 

és a dir, 10 unitats, el percentatge es redueix considerablement: passem de 17% a 11%, 

en concret, de 4/19 a 2,4/ 19. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   

 

        

 

        

 

   
 

 
 

 

 
Taula 6.15. Espai que dedica a la literatura en el manual_004_EDB_1E. 

 

 
Gràfic 6.23. Espai que dedica a la literatura en el manual_ 004_EDB_1E. 

 

 
6.4.2 Tractament del contingut literari 

 
Els continguts literaris es programen partint d’una visió segons els gèneres, es fa una tria 

dels principals autors de la història de la literatura catalana i es treballen a partir de 

l’adscripció de la seua obra a un gènere concret. S’hi dediquen 4 temes a treballar la 

literatura a partir d’un gènere concret. La unitat 6 se centra en el registre i gènere literari. 

La unitat 7 gira al voltant de la narrativa. La unitat 8 està dedicada a la poesia i la unitat 

9 al teatre. 



173  

 

Tractament contingut literari_004_EDB_1E 

Comunicació. Expressió escrita, oral i audiovisual Comunicació. Cultura literària. Literatura 
 

El text narratiu El registre literari 

El text descriptiu La narrativa 

El text conversacional La poesia 

El missatge audiovisuals El teatre 

El còmic Repàs 

 

Taula 6.16. Tractament contingut literari 004_EDB_1E. 

 

 

6.4.3 Classificació dels textos literaris 

 
En conjunt, els textos classificables com a literaris, en 004_EDB_1E, són: 

1.6.1 «La barraca», Teodor Llorente. 

1.6.2 Primer llibre d’estances, Carles Riba (1893-1959). 

1.6.3 Rondalla i llegenda popular. 

1.6.4 Viatges i flors, Mercè Rodoreda. 

1.6.5 La princesa del desert, Rodolf Sirera. 

1.6.6 Una vella coneguda olor, Josep M Benet i Jornet. 

1.6.7 Huascaran i Huandoy (adaptació d’una llegenda popular del Perú). 

1.7.1 Llegenda El somni del rei Jaume I. 

1.7.2 Rondalla La rabosa i el cavall. 

1.8.1 Les cançons de l’horta (fragment), Enric Duran i Tortajada. 

1.8.2 Ofrena rural, Guerau de Liost. 

1.8.3 Els nostres pins, Josep Carner. 

1.8.4 Com el pastor..., Carles Salvador. 

1.9.1 La ciutat perduda, Josep Lluís i Rodolf Sirera. 

1.9.2 Shakespeare William, Romeu i Julieta. 

1.9.3 Una vella coneguda olor, Josep M. Benet i Jornet. 
 
 

Classificació textos literaris_004_EDB_1E 
 

Curs/ Unitat/ Text Autor Època Adaptat Gènere 

1.6.1. Teodor Llorente XIX-XX no líric 

1.6.2. Carles Riba XIX-XX no líric 

1.6.3. Rondalla i llegenda popular ----- no narratiu 

1.6.4. Mercè Rodoreda XX no narratiu 

1.6.5. Rodolf Sirera XX no teatral 

1.6.6 Josep M. Benet i Jornet XX no teatral 

1.6.7. Llegenda popular del Perú ----- si narratiu 

1.8.1. Enric Duran i Tortajada XIX-XX no líric 

1.8.2 Guerau de Liost XIX-XX no líric 
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1.8.3 Josep Carner XIX-XX no líric 

1.8.4. Carles Salvador XIX-XX no líric 

1.9.1. Josep Lluís I 

Rodolf Sirera 

XX no teatral 

1.9.2. William Shakespeare XVI no teatral 

1.9.3. Josep M Benet i Jornet XX no teatral 

 

Taula 6.17. Classificació dels textos literaris_004_EDB_1E. 

 

 

6.4.4 Els gèneres predominants 

 
Els tres gèneres literaris es treballen de manera equitativa dedicant un tema per a 

cadascun: 

La unitat 6 s’ha centrat en la introducció als gèneres literaris. Explica les característiques 

bàsiques de la poesia, de la narrativa i del teatre. Se centra, sobretot, en la forma, l’estil i 

els subgèneres que pertanyen a cadascun. Mostra, a tall d’exemple, un fragment 

representatiu de poesia com Primer llibre d’estances de Carles Riba, altres dos textos de 

narrativa com una Rondalla i llegenda popular i un fragment de Viatges i flors de Mercè 

Rodoreda i, en tercer lloc, un fragment representatiu en teatre com puga ser La princesa 

del desert de Rodolf Sirera. Seguidament, com en totes les unitats, proposen un ventall 

d’exercicis centrats a treballar la comprensió lectora, el registre literari, elements formals 

i intenció de cada gènere. 

- «La barraca», Teodor Llorente. 

- Primer llibre d’estances, Carles Riba (1893-1959). 

- Rondalla i llegenda popular. 

- Viatges i flors, Mercè Rodoreda. 

- La princesa del desert, Rodolf Sirera. 

- Una vella coneguda olor, Josep M Benet i Jornet. 

- Huascaran i Huandoy (adaptació d’una llegenda popular del Perú). 

La unitat 7 se centra en la narrativa. Hi dedica un apartat a explicar «el text literari narratiu 

de tradició oral», seguidament, explica la diferencia entre rondalla, llegenda i mite i per 

acabar proposa una anàlisi d’una llegenda popular El somni de Jaume I i d’una rondalla 

La rabosa i el cavall. Els exercicis que es proposen se centren a treballar les diferències 

entre rondalla, llegenda i mite i en treballar l’expressió oral en exercicis del tipus: 

«Prepara´t una llegenda que recordes i narra-la oralment davant la resta de classe» o 

«formeu grups de quatre i inventeu-vos una rondalla»: 

- Llegenda El somni del rei Jaume I 

- Rondalla La rabosa i el cavall 

La unitat 8 incideix en el gènere poètic. Dos fragments introdueixen la unitat i l’apartat 

d’educació literària: «Vora el barranc dels Algadins» de Teodor Llorente i la lletra de la 

cançó Marta de Joan Manuel Serrat. Cadascun dels fragments s’encapçalen amb    breus 
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explicacions de la vida i les obres tant de Teodor Llorente com de Joan Manuel Serrat. Si 

ens endinsem en l’apartat ja pròpiament d’educació literària observem que mitjançant els 

textos: «Les cançons de l’horta» de Duran i Tortajada, «Ofrena rural» de Guerau de Liost, 

«Els nostres pins» de Josep Carner, i «Com el pastor» de Carles Salvador, es 

desenvolupen els trets característics de la poesia: la mètrica, la rima, el ritma i els recursos 

retòrics. Els exercicis se centren a treballar els recursos literaris, a recitar poemes a partir 

d’una pàgina web i a treballar el recompte sil·làbic. 

En darrer lloc, el capítol 9 se centra en el text teatral, en el contingut, la forma, la 

representació teatral (actors, director, escenari i escenografia) i en els gèneres teatrals 

(tragèdia, comèdia, drama). Els textos literaris dels quals es fa ús per treballar els 

conceptes inicials són: La ciutat perduda de Josep Lluís, La ciutat perduda de Rodolf 

Sirera, Romeu i Julieta de William Shakespeare i Una vella coneguda olor de Josep M. 

Benet i Jornet. Els exercicis se centren en aspectes del contingut, forma i gènere del teatre. 

En conjunt, si partim dels gèneres, els textos classificables com a literaris són: 

• 5 textos narratius: 

1.6.3 Rondalla i llegenda popular. 

1.6.4 Viatges i flors, Mercè Rodoreda. 

1.6.7 Huascaran i Huandoy (adaptació d’una llegenda popular del Perú). 

1.7.1 Llegenda El somni del rei Jaume I. 

1.7.2 Rondalla La rabosa i el cavall. 

• 6 textos poètics: 

1.6.1 «La barraca», Teodor Llorente. 

1.6.2 Primer llibre d’estances, Carles Riba (1893-1959). 

1.8.1 Les cançons de l’horta (fragment), Enric Duran i Tortajada. 

1.8.2 «Ofrena rural», Guerau de Liost. 

1.8.3 «Els nostres pins», Josep Carner. 

1.8.4 «Com el pastor», Carles Salvador. 

• 5 textos teatrals: 

1.6.5 La princesa del desert, Rodolf Sirera. 

1.9.3 Una vella coneguda olor, Josep M. Benet i Jornet. 

1.9.1 La ciutat perduda, Josep Lluís i Rodolf Sirera. 

1.9.2 Shakespeare William, Romeu i Julieta. 

1.6.6 Una vella coneguda olor, Josep M Benet I Jornet. 

Després d’analitzar cada capítol i, pel que fa al gènere literari, advertim que, tot i dedicar 

un tema a cada gènere, s’evidencia un predomini de textos poètics. Cal assenyalar que els 

textos no s’usen per a treballar la gramàtica sinó més aviat per insistir en els trets 

remarcables de cada gènere. Quant als requisits d’educació literària proposats en el 

Currículum de secundària i, pel que fa als gèneres, destaquem en el tema 6: la introducció 
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als gèneres literaris a través de la lectura comentada de fragments representatius d’obres 

adequades a l’edat i anàlisi dels seus trets més característics. En el tema 7: lectura 

comentada de relats breus, com ara mites i llegendes de diferents cultures, reconeixent 

els elements del relat literari i la seua funcionalitat. Lectura comentada de rondalles, tot 

reconeixent la funció i les característiques de les narracions orals. En el tema 8: lectura 

comentada, recitació de poemes i audició de poemes musicats de la nostra tradició, 

reconeixent els elements bàsics del ritme, la versificació i les figures semàntiques més 

rellevants. I en darrer lloc, en el tema 9: lectura comentada i dramatitzada d’obres teatrals 

breus, o de fragments, i reconeixement dels aspectes formals del text teatral. 

 

 

 
 

6 

 
4,5 

 
3 

 
1,5 

Gèneres_004_EDB_1E 
 
 

  Gènere narratiu 

  Gènere poètic 

  Gènere teatral 

  Assaig 

 
Les dades s’han extret de 16 

textos literaris. El gràfic mostra 

una distribució homogènia: les 

tres primeres categories obtenen 

uns resultats equivalents: 31%, 

38%, 31%. 

 

0 

Gràfic 6.24. Els gèneres predominants en cada manual_004_EDB_1E. 

 

 
6.4.5 Textos adaptats 

 
Si analitzem els textos podrem fer altre tipus de classificació entre textos adaptats i no 

adaptats. 

 
 

Textos 

adaptats_004_EDB_1E 

16 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 

Textos no adaptats 

Textos adaptats 

 
 

 
En el gràfic 6.25, podem observar 

un predomini dels textos no 

adaptats, 94%, enfront dels textos 

adaptats que presenten uns resultats 

del 6%. 

 
 

0 

 

Gràfic 6.25. Textos adaptats no adaptats_004_EDL_1E. 
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6.4.6 Autors 

 

Narrativa: Mercè Rodoreda. 

Poesia: Teodor Llorente, Carles Riba, Enric Duran i Tortajada, Guerau de Liost, Josep 

Carner, Carles Salvador. 

Teatre: Rodolf Sirera, William Shakespeare, Josep M. Benet i Jornet. 

Pel que fa a la cronologia dels autors treballats, trobem per ordre d’aparició: 

- 3 autors contemporanis del segle XX: Mercè Rodoreda, Rodolf Sirera. 

- 6 autors consagrats entre finals del XIX i principis del XX: Teodor Llorente, 

Carles Riba, Enric Duran i Tortajada, Carles Salvador, Guerau de Liost, Josep 

Carner. 

- 1 autors clàssic s. XV: William Shakespeare. 

En resum: 

- 3 autors contemporanis del segle XX. 

- 6 autors consagrats d’entre finals del XIX i principis del XX. 

- 1 autor clàssic s. XIII, XIV, XV. 
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4,5 
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1,5 
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Autors/-res per 

èpoques_004_EDB_1E 

 
 
 

 
Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
 

Les dades s’han extret de 10 

textos literaris. En el gràfic 

6.26, se segueix una 

distribució gràfica en què la 

puntuació més elevada l’obté 

la categoria «Autors /-res s. 

XIX» (60%) mentre que la 

categoria «Autors/res s. XIX» 

(10%) és la que té el resultat 

més baix. 
Gràfic 6.26. Autors/-res per èpoques_004_EDB_1 

 

En 004_EDB_1E, s’hi proposen 14 textos de 10 autors i autores. Així doncs, podem 

distingir per ordre d’aparició: 

- 1 autor de literatura universal i clàssica traduïda: William Shakespeare. 

- 5 autors de literatura catalana a Catalunya: Carles Riba, Mercè Rodoreda, Josep M. 

Benet i Jornet, Guerau de Liost, Josep Carner. 

- 4 autors de literatura catalana al PV: Teodor Llorente, Rodolf Sirera, Enric Duran i 

Tortajada, Carles Salvador. 

- 0 autors de literatura catalana a les Illes. 

En resum: 

Literatura universal i clàssica traduïda: 1 autors/-es 

Literatura catalana a Catalunya: 5 autors/-es 

Literatura catalana al PV: 4 autors/-es 
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Literatura catalana a les Illes: 0 autor 
 

 

 

5 

 
 

3,75 

 
 

2,5 

 
 

1,25 

 
Autors i autores per procedencia 

geogràfica_001_EDB_1E 

 

 
Tal com mostra el gràfic, la 

categoria «Literatura catalana a 

Catalunya», obté resultats 

superiors  a  la  resta.  La categoria 

«Literatura universal i clàssica», 

obté el resultat més baix. 
 

0 

 
Literatura universal i clàssica Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV Literatura catalana a les Illes 

 

Gràfic 6.27. Autors/-res per procedència geogràfica_ 004_EDB_1E. 

 

Quant al gènere dels escriptors escollits, queden en franca minoria les escriptores: 9 autors 

enfront d’una autora. Si tinguem en compte el gènere dels autors i autores, observarem 

que el nombre d’autores és pràcticament insignificant: 9 autors i 1 autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 6.28. Autors/res_004_EDB_1E. 

 
 

Tal com mostra el gràfic 6.28, se 

segueix una distribució gràfica en 

què la categoria d’«Homes 

escriptors» supera la resta: nou 

homes escriptors, 90% i una dona 

escriptora, 10%. 

 
 

6.5. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO Oxford (005_OXF_1E) 

 

A. Clari Rubio, E. Iborra Posadas, S. Vendrell Grau, Valencià: Llengua i literatura 1r 

ESO, Madrid, Oxford University Press, 2011. 

Valencià: Llengua i literatura 005_OXF_1E, permet desenvolupar la competència 

lingüística i literària en valencià i aplicar els coneixements per a entendre situacions de 

l’entorn no acadèmic relacionades amb la llengua. En aquest sentit, el llibre de text 

utilitzat organitza cada unitat amb una mateixa estructura, i les distintes seccions de què 

consta atenen les diferents exigències metodològiques: 

Una doble pàgina d’introducció, que inclou: 
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Un esquema dels continguts de la unitat (Escoltar i parlar. Llegir i escriure; Comunicació 

(unitats 1-4) o Educació literària (unitats 5-12); Coneixement de la llengua, i Ortografia). 

Una il·lustració que reflecteix els continguts del bloc de Comunicació/Educació literària. 

Un desenvolupament expositiu de la unitat: 

Escoltar i parlar. Llegir i escriure: 

En la primera pàgina (Escoltar i parlar) es treballen la comprensió i l’expressió orals a 

partir d’una audició (indicada mitjançant un símbol, i que figura en els materials del 

professor) i mitjançant unes quantes activitats. En les tres pàgines següents (Llegir i 

escriure), la comprensió i l’expressió escrites. A partir de fragments d’obres 

representatives de la nostra literatura i de la universal, aquests continguts es presenten 

mitjançant: Comprensió del text, amb activitats per a treballar en profunditat la 

comprensió lectora, així com també altres d’investigació per a afavorir estratègies de 

recerca d’informació i d’ampliació de coneixements; Vocabulari, amb activitats per a 

ampliar el lèxic i adequar-lo a contextos diferents; Expressió: amb activitats per a millorar 

l’expressió escrita per mitjà de la composició de diversos tipus de textos. 

Comunicació/Educació Literària: 

Les unitats 1 a 4 estan dedicades al tractament de la Comunicació: modalitats textuals 

(narració, exposició i descripció) i tipus de textos segons l’àmbit d'ús (de la vida 

quotidiana com, per exemple, cartes personals, instruccions, normes; de la vida 

acadèmica, i dels mitjans de comunicació). Les unitats 5 a 12, a l’Educació literària: 

concepte de text literari, recursos del llenguatge figurat i aproximació als gèneres literaris 

tot aprofundint en alguns dels subgèneres (llegendes, mites, contes, faules...), així com 

nocions bàsiques de mètrica. Tant els continguts de Comunicació com d’Educació 

literària acaben amb una pàgina d’activitats de repàs (en les unitats d'Educació literària 

s’inclou com a colofó l’anomenat Taller d’escriptura, perquè l'alumne desenvolupe 

l’expressió escrita). 

Coneixement de la llengua: 

Els continguts d’aquest apartat versen sobre les llengües i les seues varietats, les 

categories gramaticals, l’estructura de la paraula, els sintagmes, l’oració simple, les 

modalitats oracionals i el text, i els epígrafs de continguts de què consta sempre acaben 

amb activitats de desplegament i d’aplicació, de la mateixa manera que el mateix bloc ho 

fa amb activitats de repàs. El bloc acaba amb l’apartat d’Ortografia (una pàgina), que se 

centra en les nocions bàsiques de l’accentuació, de l’ús de les lletres i dels signes de 

puntuació, sempre per mitjà d’activitats, entre les quals hi ha un dictat que s’identifica 

mitjançant un símbol (inclòs en els recursos del professor). 

Activitats finals. Totes les unitats acaben amb una doble pàgina d’activitats: 

a) desenvolupament de competències bàsiques: activitats plantejades a partir de la lectura

de textos diversos i, b) avaluació de coneixements: a partir d’un text, activitats del conjunt 

de continguts de la unitat per comprovar els aprenentatges assolits per l'alumne. 



181 

Avaluació trimestral de competències bàsiques: 

D’acord amb la temporització trimestral dels continguts (unitats 1-4, unitats 5-8 i unitats 

9-12), al final de cada un d’aquests grups d’unitats es presenta una doble pàgina

d’activitats que, a partir de textos significatius i d’àmbits d’ús habituals per als alumnes 

(vida quotidiana i acadèmica, notícies, textos literaris...), permeten avaluar el procés 

d’adquisició de les competències bàsiques. 

6.5.1 Espai dedicat a la literatura 

A continuació, desenvoluparem l’espai que ocupa cadascun dels continguts de les 12 

unitats. Cada unitat del Llibre de l’alumne s’estructura de la següent manera: 

Una pàgina de Presentació. 

Quatre pàgines dedicades a Escoltar i parlar. Llegir i escriure. 

Dos blocs de desenvolupament de continguts: 

Comunicació (Unitats 1-4) Educació literària (Unitats 5-12). 

Coneixement de llengua (Unitats 1-12) 

Dos pàgines d’Activitats finals, que inclouen els apartats Desenvolupament de 

competències i Avaluació de coneixements. 

Contingut de cada unitat: Educació literària: 4 pàgines, resta de continguts: 15 pàgines. 

Espai per unitat dedicat a la literatura_ 005_OXF_1E 

Editorial Nom que rep la «Cultura literària»  Pàgines de literatura 

Valencià: Llengua i literatura 1r ESO, Oxford    «Comunicació /Educació literària»    4 de 15 (8 unitats de 12) 

Taula 6.18. Espai que dedica a la literatura en cada unitat_005_OXF_1E. 
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Gràfic 6.29. Espai que dedica a la literatura en cada unitat_005_OXF_1E 

(8 unitats). 

Gràfic 6.30. Espai que dedica a la literatura en cada unitat_005_OXF_1E 

(12 unitats). 

El manual dedica 8 unitats de 12 

a treballar la literatura. En les 8 

unitats s’hi proposa un 21% a la 

literatura mentre que a la resta 

d’apartats un 79%. És a dir 4 

pàgines de 15. 

En canvi, si establim la proporció 

entre les 12 unitats, el percentatge 

es redueix a 15%. 
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Taula 6.19. Espai que dedica a la literatura en el manual_005_OXF_1E. 

 

 
Gràfic 6.31. Espai que dedica a la literatura en _005_OXF_1E. 

 

 
6.5.2 Tractament del contingut literari 

 

Els continguts del bloc Comunicació/Educació literària s’han distribuït en dues parts 

diferenciades: 

Tractament contingut literari_005_OXF_1E 
 

U1 Textos de la vida quotidiana. Classes de textos segons l’àmbit d’ús. La carta personal. Les instruccions. 

U2 Textos dels mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació. La premsa. El diari. La noticia. 

U3 Les modalitats textuals (I). La narració. La narració literària. El narrador. Els personatges. L’espai i el temps. 

U4 Les modalitats textuals (II). L’exposició. La descripció i les seues classes. La descripció: procediment. 

U5 Els textos literaris. El concepte de text literari. El llenguatge literari. Les figures retòriques. 

U6 Els gèneres literaris. El gènere narratiu. El gènere líric. El gènere dramàtic. 

U7 Els mites. Concepte de mite. Els mites greus. Els mites hebreus. 

U8 Les llegendes. Concepte de llegenda. Tipus de llegendes. Les llegendes literàries. 

U9 Els contes i les faules. Concepte de conte. Els contes populars. Les rondalles. Les faules. 

U10 La lírica (I). La mesura dels versos. La rima. El vers blanc i el vers lliure. 

U11 La lírica (II). L’estrofa. Poemes estròfics: el sonet. Poemes no estròfics: el romanç. 

U12 El teatre. El text teatral. Diàleg i monòleg. La representació. 
 

 

Taula 6.20. Tractament del contingut literari_ 005_OXF_01. 

 

Les unitats 1 a 4 aborden els continguts de Comunicació: els tipus de textos segons els 

àmbits d’ús: vida quotidiana (cartes personals, normes, instruccions), vida acadèmica i 

mitjans de comunicació (premsa, periòdic, notícia); i les modalitats textuals (narració, 

exposició, descripció). 
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Les unitats 5-12 tracten els continguts d’Educació literària: el text literari, els recursos 

del llenguatge figurat i els gèneres literaris. En aquest curs es du a terme una aproximació 

a alguns subgèneres de la narració literària (mites, llegendes, contes, rondalles i faules) i 

a nocions bàsiques de mètrica (còmput sil·làbic, rima, vers blanc, i vers lliure, sonet i 

romanç). 

Educació literària: 

Unitat 5: Els textos literaris. 

Unitat 6: Els gèneres literaris. 

Unitat 7: Els mites. 

Unitat 8: Les llegendes. 

Unitat 9: Els contes i les faules. 

Unitat 10: La lírica (I). 

Unitat 11: La lírica (II). 

Unitat 12: El teatre. 

La programació dels continguts literaris s’organitza entorn dels gèneres literaris: els 

«textos literaris» en la unitat 5, «els gèneres literaris» en la unitat 6, «els mites» en al 

unitat 7, «les llegendes» en la unitat 8, «els contes i les faules» en la unitat 9, «la lírica» 

en la unitat 10 i 11, «el teatre» en la unitat 12. S’hi dediquen dos temes a introduir els 

textos i els gèneres literaris (U5, U6), tres temes a treballar el relat literari (U7, U8, U9) 

dos temes es centren en la lírica (U10, U11), i només un treballa el teatre (U12). 

6.5.3 Classificació dels textos literaris 

Quant als textos literaris, en 005_OXF_1E, amb finalitats purament literàries, cal destacar 

per ordre d’aparició: 

1.1.1 El planeta que era blau, «El cant de la mar», Marc Granell. 

1.1.2 L’església del mar, Ildefonso Falcones. 

1.2.1 El dia 547 (adaptació), Ildefonso Matoses. 

1.3.1 Laberint, www.xtec.es (adaptació). 

1.3.2 Les aventures d’Arthur Gordon Pym (adaptació), Edgar Allan Poe. 

1.3.3 La idea de l’emigrant, El mas de la Til·lera, (adaptació), Valor Enric. 

1.3.4 Matilda, L’enuig del senyor Wormwood, (adaptació), Roald Dahl. 

1.3.5 Contes per telèfon, Joventut (adaptació), Gianni Rodari. 

1.3.6 El Corsari Negre, (adaptació), Emilio Salgari. 

1.4.1 El cas misteriós del Dr. Jecky i Mr. Hyde, (adaptació), R.L Stevenson. 

1.4.2 Aigua de mar, Josep Pla. 

1.5.1 La metamorfosi, Franz Kafka. 

1.5.2 Veles e vents, Joan Fuster. 

1.5.3 Verd, Lola Casas. 

1.5.4 Els fruits saborosos, Josep Carner. 

http://www.xtec.es/
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1.5.5 Cançó de rem e de vela, Josep Maria de Sagarra. 

1.5.6 Poesia completa, Maria Manent. 

1.6.1 L’illa del tresor (adaptació), Robert L. Stevenson. 

1.6.2. Cançons de rem i de vela, Josep Maria de Sagarra. 

1.6.3 Els col·leccionistes de vidre, Aurora Rua. 

1.6.4 Teatre de cabaret (adaptació), Karl Valentín. 

1.6.5 Wilt, Tom Sharpe. 

1.6.6 La columna de foc, Gabriel Alomar. 

1.6.7 Supertot (adaptació), Josep M. Benet i Jornet. 

1.6.8 L’illa de les tres taronges (adaptació), Jaume Fuster. 

1.7.1 Diccionari de mitologia grega i romana (adaptació), Jordi Blasco. 

1.7.2 La Bíblia. Gènesi (adaptació). 

1.7.3 ddd.uab.cat/pub/guiest/veterinaria. 

1.8.1 Mitologia cèltica, Druides, deus i herois (adaptació), Anne Ross. 

1.8.2 hhtp:/sendasycaminosdealicante.blogspot.com (adaptació). 

1.8.3 Llegendes de la ciutat de València (adaptació), Víctor Labrado. 

1.8.4 Deu del Decameró (adaptació), Giovanni Boccaccio. 

1.8.5 Xocolata desfeta (adaptació), Giovanni Boccaccio. 

1.8.6 Llegendes índies nord-americanes (adaptació), Dadahwat. 

1.8.7 La Calderona és nostra, (adaptació), M Alonso. 

1.9.1 Un mar de contes (adaptació), www.totcontes.com. 

1.9.2 Obra completa (adaptació), Enric Valor. 

1.9.3 Faules (adaptació), Fundació Bernat Metge. 

1.9.4 Les mil i una nits (adaptació). 

1.10.1 Antologia poètica comentada, Vicent Andrés Estellés. 

1.10.2 Poesia, Josep Carner . 

1.10.3 Àncores i estrelles, Josep Maria de Sagarra. 

1.10.4 Poemes i cançons, Salvat-Papasseit. 

1.10.5 Poemes i cançons, Bertol Bretcht. 

1.10.6 Seqüències, Joan Maragall. 

1.10.7 www.mallorcaweb.com, Maria Mercè Marçal. 

1.11.1 Antologia poètica, Marc Granell. 

1.11.2 L’illa amb llunes, Marc Granell. 

1.11.3 Obra Completa, Vicent Andrés Estellés. 

1.11.4 Balanç de mar, Vicent Andrés Estellés. 

1.12.1 Hamlet (adaptació), William Shakespeare. 

1.12.2 Supertot (adaptació), Josep Maria Benet i Jornet. 

1.12.3 L’hort de les cireres (adaptació), Anton Txèkhov. 

1.12.4 Sang i ceba (adaptació), Teatre de la pluja. 

1.12.5 La volta al món en 80 dies (adaptació per a teatre), Jules Verne. 

http://www.totcontes.com/
http://www.mallorcaweb.com/


186 
 

 

Classificació textos literaris_005_OXF_1E 
 

Curs/ Unitat/ Text Autor Època Adaptat Gènere 

1.1.1. Marc Granell XX no líric 

1.1.2. Idelfonso Falcones XX sí narratiu 

1.2.1. Joan Manuel Matoses XX no narratiu 

1.3.1. Www.Xtec.Es XX sí narratiu 

1.3.2. Edgar Allan Poe XIX sí narratiu 

1.3.3. Enric Valor XX sí narratiu 

1.3.4. Roald Dahl XX sí narratiu 

1.3.5. Gianni Rodari XX sí narratiu 

1.3.6. Emilio Salgari XIX-XX sí narratiu 

1.4.1. R.L Stevenson XIX sí narratiu 

1.4.2. Josep Pla XX no narratiu 

1.5.1. Franz Kafka XIX-XX no narratiu 

1.5.2 Joan Fuster XX no narratiu 

1.5.3. Lola Casas XX no líric 

1.5.4. Josep Carner XIX-XX no líric 

1.5.5. Josep Maria de Sagarra XIX-XX no líric 

1.5.6. Maria Manent XIX-XX no líric 

1.6.1. Robert L Stevenson XIX sí narratiu 

1.6.2 Josep Maria de Sagarra XIX no líric 

1.6.3. Aurora Rua XX no narratiu 

1.6.4. Karl Valentí XIX-XX sí teatral 

1.6.5 Tom Sharpe XX no narratiu 

1.6.6. Gabriel Alomar XIX-XX no líric 

1.6.7 Josep M Benet i Jornet XX  teatral 

1.6.8. Jaume Fuster XX sí narratiu 

1.7.1. Jordi Parramon I Blasco XX sí narratiu 

1.7.2 La Bíblia  sí narratiu 

1.7.3. Ddd.Uab.Cat/Pub/Guiest/Veterinaria XX sí narratiu 

1.8.1 Anne Ros XX sí narratiu 

1.8.2. Hhtp:/Sendasycaminosdealicante.Blogspot.Com XX sí narratiu 

1.8.3. Víctor Labrado XX si narratiu 

1.8.4. Giovanni Boccaccio XIV sí narratiu 

1.8.5. Giovanni Boccaccio XIV sí narratiu 

1.8.6. Dadahwat -- sí narratiu 

1.8.7. Alonso M XX sí narratiu 

1.9.1 Www.Totcontes.Com, XX sí narratiu 

1.9.2 Enric Valor XX sí narratiu 

1.9.3. Fundació Bernat Metge XX sí narratiu 

1.9.4 Les Mil I Una Nits. Anònim IX sí narratiu 

1.10.1 Vicent Andrés Estellés XX no líric 

1.10.2 Josep Carner XIX-XX no líric 

1.10.3 Josep Maria de Sagarra XIX-XX no líric 

1.10.4 Salvat-Papasseit XIX-XX no líric 

1.10.5 Bertol Bretcht XIX-XX no líric 

1.10.6 Joan Maragall XIX-XX no líric 
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1.10.7 Maria Mercé Marçal XX no líric 

1.11.1. Marc Granell XX no líric 

1.11.2 Marc Granell XX no líric 

1.11.3 Vicent Andrés Estellés XX no líric 

1.11.4 Vicent Andrés Estellés XX no líric 

1.12.1 William Shakespeare XVI si teatral 

1.12.2 Josep Maria Benet i Jornet XX sí teatral 

1.12.3. Anton Rus Txèkhov XIX-XX sí teatral 

1.12.4. Teatre de la Pluja XX sí teatral 

1.12.5. Jules Verne XIX-XX sí teatral 

 

Taula 6.21. Classificació dels textos literaris_005_OXF_1E. 

 

 

6.5.4 Els gèneres predominants 

 
Pel que fa als gèneres, destaquem: 

• Gènere narratiu: 

1.1.2 L’església del mar, Ildefonso Falcones. 

1.2.1 El dia 547, Joan Manuel Matoses. 

1.3.1 Laberint, www.xtec.es. 

1.3.2 Les aventures d’Arthur Gordon Pym, El somni, Edgar Allan Poe. 

1.3.3 La idea de l’emigrant, El mas de la Til·lera, Enric Valor. 

1.3.4 Matilda, L’enuig del senyor Wormwood, Roald, Dahl. 

1.3.5 Contes per telèfon, Gianni Rodari. 

1.3.6 El Corsari Negre, Emilio Salgari. 

1.4.1 El cas misteriós del Dr. Jecky i Mr. Hyde, R.L. Stevenson. 

1.4.2 Aigua de mar, Josep Pla. 

1.5.1 La metamorfosi, Franz Kafka. 

1.5.2 Veles e vents, Joan Fuster. 

1.6.1 L’illa del tresor, Robert L.Stevenson. 

1.6.3 Els col·leccionistes de vidre, Aurora Rua. 

1.6.5 Wilt, Tom Sharpe. 

1.6.8 L’illa de les tres taronges, Jaume Fuster. 

1.7.1 Diccionari de mitologia grega i romana, Jordi Parramon i Blasco. 

1.7.2 La Bíblia. Gènesi. 

1.7.3 ddd.uab.cat/pub/guiest/veterinaria. 

1.8.1 Mitologia cèltica, Druides, deus i herois, Anne Ros. 

1.8.2 hhtp:/sendasycaminosdealicante.blogspot.com. 

1.8.3 Llegendes de la ciutat de València, Víctor Labrado. 

1.8.4 Deu del Decameró, Giovanni Boccaccio. 

1.8.5 Xocolata desfeta, Giovanni Boccaccio. 

1.8.6 Dadahwat. Llegendes índies nord-americanes. 

1.8.7 La Calderona és nostra, M. Alonso. 

http://www.xtec.es/
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1.9.1 Un mar de contes, www.totcontes.com. 

1.9.2 Obra completa, Enric Valor. 

1.9.3 Faules, Fundació Bernat Metge. 

1.9.4 Les mil i una nits. 

• Gènere líric: 

1.1.1 El planeta que era blau, El cant de la mar, Marc Granell. 

1.5.3 Verd, Lola Casas. 

1.5.4 Els fruits saborosos, Josep Carner. 

1.5.5 Cançó de rem e de vela, Josep Maria de Sagarra. 

1.5.6 Poesia completa, Maria Manent. 

1.6.2 Cançons de rem i de vela, Josep Maria de Sagarra. 

1.6.6 La columna de foc, Gabriel Alomar. 

1.10.1 Antologia poètica comentada, Vicent Andrés Estellés. 

1.10.2 Poesia, Josep Carner. 

1.10.3 Àncores i estrelles, Josep Maria de Sagarra. 

1.10.4 Poemes i cançons, Salvat-Papasseit. 

1.10.5 Poemes i cançons, Bertol Bretcht. 

1.10.6 Seqüències, Joan Maragall. 

1.10.7 Mercè, Maria Marçal. 

1.11.1 Antologia poètica, Marc Granell. 

1.11.2 L’illa amb llunes, Marc Granell. 

1.11.3 Obra Completa, Vicent Andrés Estellés. 

1.11.4 Balanç de mar, Vicent Andrés Estellés. 

• Gènere teatral: 

1.6.4 Teatre de cabaret, Karl Valentín. 

1.6.7 Supertot, Josep M., Benet i Jornet. 

1.12.1 Hamlet, William Shakespeare. 

1.12.2 Supertot, Josep Maria Benet i Jornet. 

1.12.3 L’hort de les cireres, Anton Txèkhov. 

1.12.4 Sang i ceba, Teatre de la pluja. 

http://www.totcontes.com/


189 
 

6.5.5 La volta al món en 80 dies, Jules Verne. 
 

 

30 

 
22,5 

 
15 

 
7,5 

Gèneres_005_OXF_1E 
 
 

Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig 

Dels 55 textos analitzats, distingim: 

30 de gènere narratiu (55%), 18 de 

gènere líric (33%) i 7 de gènere 

dramàtic o teatral(13%). El «Gènere 

narratiu» és la categoria que obté el 

resultat més elevat. 

 

0 

 

Gràfic 6.32 Els gèneres predominants_005_OXF_1E. 

 

 
6.5.6 Textos adaptats 

 

Textos 

adaptats_005_OXF_1E 

30 

 
 
 
 
 

15 

 
 

 
Textos no adaptats 

Textos adaptats 

 
D’entrada, veiem en el gràfic 6.33, 

una superfície en què la categoria 

més elevada és «Textos adaptats» 

amb un percentatge d’un 55%, 

mentre que «Textos no adaptats» 

n’obté un 45%. 

 
 

0 

 
 

Gràfic 6.33. Textos adaptats no adaptats_005_OXF_1E. 

 

 

6.5.7 Autors 

 
En 005_OXF_1E destaquem 34 autors per ordre d’aparició: 

17 en narrativa: Ildefonso Falcones, Joan Manuel Matoses, Edgar Allan Poe, Enric Valor, 

Roald Dahl, Gianni Rodari, Emilio Salgari, Josep Pla, Kafka Franz, Joan Fuster, Robert 

L.Stevenson, Aurora Rua, Tom Sharpe, Jaume Fuster, Jordi Parramon i Blasco, Anne 

Ros, Víctor Labrado, Giovanni Boccacci, Manel Alonso. 

11 en poesia: Marc Granell, Lola Casas, Josep Carner, Josep Maria de Sagarra, Maria 

Manent, Gabriel Alomar, Vicent Andrés Estellés, Salvat-Papasseit, Bertol Bretcht, Joan 

Maragall, Maria Marçal. 

5 en teatre: Karl Valentín, Josep M. Benet i Jornet, William Shakespeare, Anton Txèkhov, 

Jules Verne. 

Quant a l’època, per ordre d’aparició trobem 32 autors/-res: 

30 

25 
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16 autors contemporanis del segle XX: Ildefonso Falcones, Joan Manuel Matoses, Roald 

Dahl, Enric Valor, Gianni Rodari, Josep Pla, Lola Casas, Joan Fuster, Josep M. Benet i 

Jornet, Aurora Rua, Tom Sharpe, Jordi Parramon i Blasco, Víctor Labrado, Vicent Andrés 

Estellés, Maria Marçal, Manel Alonso. 

14 autors consagrats del XIX o entre finals del XIX i principis del XX: Allan Poe, Emilio 

Salgari, R.L. Stevenson, Kafka Franz, Josep Carner, Josep Maria de Sagarra, Maria 

Manent, Karl Valentín, Gabriel Alomar, Salvat-Papasseit, Bertol Bretcht, Joan Maragall, 

Anton Txèkhov, Jules Verne. 

2 autors clàssics s. XIV, XVI: Giovanni Boccaccio (XIV), William Shakespeare (XVI). 

En resum: 

16 autors contemporanis del segle XX. 

14 autors consagrats del XIX o entre finals del XIX i principis del XX. 

i. autors clàssics s. XIV, XVI. 

 
Autors/-res per 

èpoques_005_OXF_1E 

20 

 
 

15 

 
 

10 

 
 

 
Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 
Autors/-res abans del XIX 

 
En  el  gràfic  6.34,  la categoria 

«Autors/-res s. XX» obté el 

resultat més elevat (56%), seguit 

d’«Autors /-res s. XX» (39%), en 

canvi, «Autors/-res abans del 

XIX» n’obté el més baix 6%. 

5 

 

 
0 

 

Gràfic 6.34. Autors/-res per èpoques_005_OXF_1E. 

 

Quant a la procedència dialectal. Dels 32 autors treballats, trobem: 

- 12 autors/-res de literatura universal i clàssica traduïda: Anne Ross, Allan Poe, 

Roald Dahl, Tom Sharpe (anglesos); Gianni Rodari, Emilio Salgari, Giovanni 

Boccaccio (italians); R.L. Stevenson (escocès); Kafka Franz (txec); Karl Valentín, 

Bertol Bretcht, (alemanys), Jules Verne 

- 12 autors de literatura catalana a Catalunya: Ildefonso Falcones, Josep Pla, Lola 

Casas, Josep Carner, Josep Maria de Sagarra, Maria Manent, Josep M. Benet i 

Jornet, Jordi Parramon i Blasco, Jaume Fuster, Salvat Papasseit, Maria Marçal, 

Joan Maragall. 

- 7 autors/-res de literatura catalana al PV: Marc Granell, Joan Manuel Matoses, 

Enric Valor, Joan Fuster, Aurora Rua, Víctor Labrado, Vicent Andrés Estellés. 

- 1 autors de literatura catalana a les Illes: Gabriel Alomar. 

20 

14 

 



191 
 

En resum: 32 autors/-res treballats: 

- Literatura universal i clàssica traduïda: 12 autors/-es. 

- Literatura catalana a Catalunya: 12 autors/-es. 

- Literatura catalana al PV: 7 autors/-es. 

- Literatura catalana a les Illes: 1 autor. 

 

Autors i autores per procedencia 

geogràfica_005_OXF_1E 

12 

 

 
9 

 

 
6 

 

 
3 

 

 
0 

En  el  gràfic  6.35,  les    categories 

«Literatura  universal  i  clàssica»  i 

«Literatura catalana a Catalunya» i 

presenten uns resultats homogenis 

(38%).    En    canvi,    la   categoria 

«Literatura    catalana    al    PV»   i 

«Literatura catalana a les Illes» 

n’obtenen els més baixos (22% i 

3%). 

 

Literatura universal i clàssica Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV Literatura catalana a les Illes 

 

Gràfic 6.35. Autors/-res per procedència geogràfica_005_OXF_1E. 

 

Quant al gènere dels autors/-res, destaquem: 

Quant al gènere dels escriptors escollits, queden en franca minoria les escriptores: 27 

autors enfront de 5 autores. Si tinguem en compte el gènere dels autors i autores, 

observarem que el nombre d’autores és pràcticament insignificant: 

- 27 autors: Allan Poe, Roald Dahl, Tom Sharpe, Gianni Rodari, Emilio Salgari, 

Giovanni Boccaccio, R.L. Stevenson, Kafka Franz, Karl Valentín, Bertol Bretcht,, 

Ildefonso Falcones, Josep Pla, Josep Carner, Josep Maria de Sagarra, Josep M. 

Benet i Jornet, Jordi Parramon i Blasco, Marc Granell, Joan Manuel Matoses, 

Enric Valor, Joan Fuster, Víctor Labrado, Vicent Andrés Estellés, Gabriel 

Alomar, Jaume Fuster, Salvat-Papasseit, Joan Maragall. 

- 5 autores: Anne Ross, Lola Casas, Aurora Rua, Maria Marçal, Maria Manent. 

12 12 

  7  

1 
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Gràfic 6.36. Autors/res_005_OXF_1E. 

 
Tal com veiem en el gràfic, la 

categoria «Dones escriptores» 

presenta uns resultats inferiors a la 

d’«Homes escriptors». Trobem un 

16% de dones enfront del 84% 

d’homes escriptors. 

 
 

6.6. Valencià: Llengua i literatura 1r ESO SM (006_ESM_1E) 

 
A. Bataller, J. A. Montoya, J. Palomero, R. Valls, Valencià: Llengua i literatura 1r ESO, 

Connecta 2.0, Madrid, Grup SM, 2011. 

Valencià. Llengua I Literatura. 1 ESO. Connecta 2.0 està editat pel Grup Editorial SM. 

L’autor és Josep Palomero, està escrit en valencià, la publicació té dues-centes quaranta 

pàgines i el llibre està estructurant en dotze unitats: un inici d’unitat que presenta el treball 

competencial que es desenvolupa i motiva l’alumne a reflexionar; cada unitat consta de 

diversos blocs de continguts: Comprensió lectora, Taller d'expressió, Comunicació, 

Llengua i Literatura i un apartat de Reforç per a repassar els continguts de la unitat; el 

tancament de la unitat, Posa a prova les teues competències, culmina el treball 

competencial iniciat al començament de la unitat. 

 
 

 

 
 

Títol 

 

Taller expressió 

Estructura del llibre_006_ESM_1E 

Taller 

 
 

Posa a prova les 

de la 

unitat 

oral 

LITERATURA 

expressió 

escrita 

Comunicació   Gramàtica   Vocabulari   
Comentari

 
de text 

teues 

competències 

 

 

Taula 6.22. Estructura del llibre_006_ESM_1E. 

 

Inici d’unitat: cada unitat comença amb un plantejament general relacionat la manera de 

sentir o de veure el món de l’alumne de 1r ESO. 

Tallers d’expressió i comunicació: 

- Taller d’expressió oral: desenvolupa les competències lingüístiques escoltant i 

analitzant textos orals. S’aprén a expressar-te oralment en qualsevol situació 

comunicativa. 

- Taller d’expressió escrita: a partir de la lectura i l’audició de textos actuals ajuda 

a elaborar textos. 

- Comunicació: treballa els tipus de textos que es poden utilitzar en el dia a dia: 

narratius, descriptius, dialogats, periodístics... 
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- Llengua: Gramàtica, Ortografia, Vocabulari. 

- Literatura i comentari de text: explica les característiques dels llenguatge literari 

i dels principals gèneres mitjançant textos dels principals autors valencians. En 

la secció comentari de text, s’analitzaran textos literaris mitjançant unes pautes 

molt bàsiques. 

- Reforç: repassa el que s’ha aprés en la unitat. 

Posa a prova les teues competències: acosta al món que envolta. 

- Llengua i societat: en acabar cada trimestre s’aprén sobre les diferents llengües, 

cultures i maneres de veure la vida que formen part de la nostra societat. 

 

6.6.1 Espai dedicat a la literatura 

 
Quant al número de pàgines que dedica a cada bloc: 

- Inici d’unitat: una pàgina. 

- Tallers d’expressió i comunicació: Taller d’expressió oral, Taller d’expressió 

escrita i Comunicació: quatre pàgines. 

- Llengua: Gramàtica, Ortografia i Vocabulari: quatre pàgines dedicades. 

- Literatura i comentari de text: dos pàgines. 

- Reforç: una pàgina. 

- Posa a prova les teues competències: una pàgina. 

- Llengua i societat en acabar cada trimestre. 
 
 

Editorial Nom que rep la «Cultura literària» Pàgines de literatura per tema 

 

Valencià: Llengua i literatura 1r ESO, Connecta 2.0, Sm «Literatura + Comentari de text 2 de 1 
 

 

Espai que dedica a la literatura en cada unitat i nom que rep. 

 

En total: contingut d’una unitat: 17 pàgines, contingut Literatura: 1 pàgina, contingut 

Comentari de text: 1 pàgina. 

 
 

El contingut literari es planteja en 

dos apartats. D’una banda, un 

apartat de continguts pròpiament 

literaris i d’altra, comentari de text. 

Abasten 2 pàgines de 17 que en té 

el total de pàgines de la unitat. 

 

Gràfic 6.37. Espai que dedica a la literatura en cada unitat_ 006_ESM_1E. 
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Taula 6.23. Espai que dedica a la literatura en el manual_006_ESM_1E. 

 

En el gràfic, veiem que les categories «Llengua» i «Taller d’expressió i comunicació» 

obtenen els resultats més elevats. La categoria «Literatura i cometari de text» obté la 

segona puntuació més elevada. 

 

6.6.2 Tractament del contingut literari 

 
Quant a l’organització dels continguts, s’hi suma un apartat de «Comentari de text» 

separat del bloc dedicat a la literatura. Els continguts treballats segueixen un esquema 

deductiu que parteix de la teoria aplicada als textos i es continua amb exercicis pràctics 

en el bloc de «Comentari de text». En l’apartat de «Literatura», predominen els continguts 

conceptuals, no hi ha gaire textos llargs de lectura. Per tant, resulta remarcable l’espai 

que dedica al treball de comentari de textos literaris. Es proposa un comentari d’un text 

partint dels conceptes introduïts en el bloc de «Literatura». D’altra banda, cal destacar 

que la programació dels continguts literaris s’organitza entorn dels gèneres literaris: «els 

gèneres literaris» en la unitat 8, «el conte» en la unitat 9, «la novel·la» en la unitat 10, «la 

lírica» en la unitat 11 i «el teatre» en la unitat 12. Hi dedica dos unitats a treballar la 

narrativa i dos a treballar d’una banda la poesia i d’altra banda el teatre. Per tant observem 

que l’espai dedicat a la narrativa, és més dilatat si el comparem amb la resta de gèneres 

literaris. No obstant això, hi fa servir 7 temes a treballar aspectes purament literaris com 

el ritme i la rima en la unitat 3 i recursos estilístics en les unitats 4, 5 i 6. Així, si ens 

centrem en el gènere dels textos treballat arribem a la conclusió que la quantitat de textos 

en vers és major que la de textos narratius. 
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Taula 6.24. Tractament del contingut literari_006_ESM_1E. 

 

La unitat 1 tracta els continguts i característiques del «llenguatge literari». S’il·lustra amb 

una poesia de Rosa Serrano, «Paraules de vidre». En l’apartat Comentari de text de la 

unitat 1 cal destacar en cada tema el «perfil de l’autor», es presenta com un element 

paratextual al costat del poema «Baraca». Es presenta la biografia i l’obra d’un autor, en 

aquest cas, de Joan Piera. A continuació, es proposen exercicis d’escoltar poemes i afegir 

versos. També es proposen exercicis de redacció de textos no literaris. 

En la unitat 2, per a explicar la diferència entre els vers i la prosa, després de dedicar una 

pàgina a continguts, es proposa el poema «Cançó de la rosa de paper» de Vicent Andrés 

Estellés. Introdueix el poema amb una explicació del que significa el poema. Com en tots 

els temes, en l’element paratextual situat al costat del text «Perfil de l’autor», ens mostra 

la vida i obra de Vicent Andrés Estelles. A continuació, es proposen exercicis. Es demana 

als alumnes que lligen, que transformen la història en un text en prosa i que redacten 4 

línies en vers o en prosa sobre un objecte que tinga un significat ocult. 

Les unitats 3, 4, 5 i 6 treballen el llenguatge pròpiament literari, la identificació dels 

recursos lingüístics propis dels textos de caràcter literari. Mitjançant una introducció amb 

continguts es passa als textos, a la lectura comentada, recitació de poemes i audició de 

poemes musicats de la nostra tradició, reconeixent els elements bàsics del ritme, la 

versificació i les figures semàntiques més rellevants. 

Les unitats 8, 9, 10, 11 i 12 proposen els gèneres literaris a través de la lectura comentada 

de fragments representatius d’obres adequades a l’edat. Anàlisi dels seus trets més 

característics com el conte en la unitat 9, la novel·la en la unitat 10, la lírica en la unitat 

11 i el teatre en la unitat 12. 

 

6.6.3 Classificació dels textos literaris 

 
Quant als textos literaris amb finalitats purament literàries, cal destacar per ordre 

d’aparició: 
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1.1.1 Paraules de vidre, Rosa Serrano. 

1.1.2 «Baraca», En el nom de la mar..., i un inèdit, Josep Piera. 

1.2.1 Llibre de meravelles, Vicent Andrés Estellés. 

1.2.2 Tractat de les maduixes, Vicent Andrés Estellés. 

1.3.1 Cambra de mapes, www.cervantesvirtual.com., Gaspar Jaén i Urban. 

1.4.1 Flexo, Teresa Pasqual. 

1.4.2 Poesia resumida (1976-1999), Marc Granell. 

1.4.3 Escrit per al silenci, Joan Fuster. 

1.5.1 Tombatossals, Josep Pascual i Tirado. 

1.5.2 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 

1.5.3 L’illa amb llunes, Marc Granell. 

1.6.1 L’espill a trossos, Francesc Almela i Vives. 

1.7.1 Cinc cançons de bres, Bernat Artola. 

1.7.2 Llegendes cavalleresques i de moros, Josep Bataller. 

1.8.1 Llir entre cards, Gerard Vergés. 

1.8.2 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 

1.8.3 Escenes de la vida d’en Tirant lo Blanc, Roger Llovet. 

1.9.1 Rondalles Valencianes, Enric Valor. 

1.9.2 Llibre de Meravelles, Vicent Andrés Estellés. 

1.10.1 Amors impossibles, Josep Vicent Marqués. 

1.10.2 Conte conta’t, Toni Cucarella. 

1.11.1 L’anell del Papa Luna, Joan Pla. 

1.11.2 La Calderona és nostra, Manel Alonso. 

1.12.1 Joan el Cendrós, Carles Alberola i Roberto Garcia. 

1.12.2 Rosegó, el rodamón, Manuel Molins. 
 
 

Classificació textos literaris_006_ESM_1E 
 

Curs/ Unitat/ Text Autor  Època Adaptat Gènere 

1.1.1. Serrano Rosa XX  no líric 

1.1.2. Piera, Josep XX  no líric 

1.2.1. Estellés, Vicent Andrés XX  no líric 

1.2.2. Estellés, Vicent Andrés XX  no líric 

1.3.1. Jaén i Urban Gaspar XX  no líric 

1.4.1. Pasqual Teresa XX  no líric 

1.4.2. Granell Marc XX  no líric 

1.4.3. Fuster Joan XX  no líric 

1.5.1. Pascual i Tirado Josep XX  no narratiu 

1.5.2 Martorell Joanot XV  no narratiu 

1.5.3. Granell Marc XX  no narratiu 

1.6.1. Almela i Vives Francesc XX  no líric 

1.7.1. Artola Bernat XX  no líric 

1.7.2. Bataller Josep XX  no narratiu 

http://www.cervantesvirtual.com./
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1.8.1. Vergés Gerard XX sí líric 

1.8.2. Martorell Joanot XV no narratiu 

1.8.3. Llovet Roger XX sí teatral 

1.9.1. Valor Enric XX no narratiu 

1.9.2. Estellés Vicent Andrés XX no líric 

1.10.1 Marqués Josep Vicent XX no narratiu 

1.10.2 Cucarella Toni XX no narratiu 

1.11.1 Pla Joan XX no narratiu 

1.11.2. Alonso Manel XX no narratiu 

1.12.1. Alberola Carles I XX no teatral 

 
1.12.2 

Garcia Roberto 

Molins Manuel 

 
XX 

 
no 

 
teatral 

 

Taula 6.25. Classificació dels textos literaris_006_ESM_1E. 

 

 

6.6.4 Els gèneres predominants 

 
Pel que fa als gèneres dels textos literaris utilitzats per ordre d’aparició: 

• Gènere líric: 

1.1.3 «Paraules de vidre», Rosa Serrano. 

1.1.4 «Baraca», En el nom de la mar..., i un inèdit, Josep Piera. 

1.2.1 Llibre de meravelles, Vicent Andrés Estellés. 

1.2.2 Tractat de les maduixes, Vicent Andrés Estellés. 

1.3.2 Cambra de mapes, Gaspar Jaén i Urban. 

1.4.4 Flexo, Teresa Pascual. 

1.4.5 Poesia resumida (1976-1999), Marc Granell. 

1.4.6 Escrit per al silenci, Joan Fuster. 

1.6.1 L’espill a trossos, Francesc Almela i Vives. 

1.7.1 Cinc cançons de bres, Bernat Artola. 

1.8.1 Llir entre cards, Gerard Vergés. 

1.9.2 Llibre de Meravelles, Vicent Andrés Estellés. 

• Gènere narratiu: 

1.5.1 Tombatossals, Josep Pascual i Tirado. 

1.5.2 Tirant lo blanc, Joanot Martorell. 

1.5.3 L’illa amb llunes, Marc Granell. 

1.7.2 Llegendes cavalleresques i de moros, Josep Bataller. 

1.8.2 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 

1.8.3 Escenes de la vida d’en Tirant lo Blanc, Roger Llovet. 

1.9.1 Rondalles Valencianes, Enric Valor. 

1.10.1 Amors impossibles, Josep Vicent Marqués. 

1.10.2 Conte contat, Toni Cucarella. 

1.11.1 L’anell del Papa Luna, Joan Pla. 



198  

1.11.2 La Calderona és nostra, Manel Alonso. 

• Gènere dramàtic o teatral: 

1.12.1 Joan el Cendrós, Alberola Carles i Garcia Roberto. 

1.12.2 Rosegó, el rodamón, Manuel Molins. 

S’analitzen en total 25 textos literaris dels quals 12 són poètics, 10 narratius i només 2 

textos són teatrals o dramàtics. 

 

Gèneres_006_ESM_1E 

12 

 
9 

 
6 

 
3 

 
0 

 

 
  Gènere narratiu 

  Gènere poètic 

  Gènere teatral 

  Assaig 

 
En els gràfic 6.38, el «Gènere 

poètic» és la categoria que obté els 

resultats més alt (50%), seguida de 

«Gènere narratiu» (38%). En 

canvi, «Gènere teatral» obté la més 

baixa juntament a la d’«Assaig» 

que no obté cap resultat (3% i 

0,0%). 

 

Gràfic 6.38. Gèneres_006_ESM_1E. 

 

 
6.6.5 Textos adaptats 

 
Només dos obres en tot el manual estan adaptades: Llir entre cards de Gerard Vergés   i 

Escenes de la vida d’en Tirant lo Blanc de Roger Llovet. 

 
Textos 

adaptats_006_ESM_1E 

30 

 
 
 
 
 

15 

 
 

 
Textos no adaptats 

Textos adaptats 

 
 
D’entrada, veiem en el gràfic una 

superfície en què la categoria 

«Textos adaptats» és inferior a la de 

«Textos no adaptats», només un 8% 

del total dels textos analitzats. 

 
 

0 

 

Gràfic 6.39. Textos adaptats_006_ESM_1E. 

 

 
6.6.6 Autors 

 
En 006_ESM_1E aquests són els autors i autores que s’hi proposen: Rosa Serrano, Josep 

Piera, Vicent Andrés Estellés, Gaspar Jaén i Urban, Teresa Pasqual, Marc Granell, Joan 

Fuster, Francesc Almela i Vives, Bernat Artola, Gerard Vergés, en lírica. Josep Pascual i 

Tirado, Joanot Martorell, Marc Granell, Josep Bataller, Roger Llovets, Enric Valor, Josep 

 

   

12 

 10  
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Vicent Marqués, Toni Cucarella, Joan Pla, Manel Alonso en narrativa. I en teatre, Carles 

Alberola i Manuel Molins. 

Predominen autors contemporanis tant de literatura adulta de postguerra (Vicent Andrés 

Estellés, Enric Valor) com de literatura juvenil de finals del segle XX i principis del XXI 

(Toni Cucarella, Joan Pla, Manel Alonso de narrativa. I de teatre, Carles Alberola i 

Manuel Molins). Són destacables dos textos del segle XV de Joanot Martorell en les 

unitats 5 i 8. 
 

 

 

 
30 

 
 

22,5 

 
 

15 

 
 

7,5 

Autors/-res per 

èpoques_006_ESM_1E 

 
 
 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
Tal com mostra el gràfic 6.40, la 

categoria «Autors/-res s. XIX» no 

obté cap puntuació, a més, la 

presència de la categoria «Autors/- 

res abans del XIX» és pràcticament 

nul·la (4%). En canvi, «Autors/-res 

s. XX» n’obté la més alta, 96%. 
 

0 

Gràfic 6.40. Autors/-res per èpoques_006_ESM_1E. 

 

Trobem 22 autors contemporanis del segle XX: 0 autors consagrats del XIX o entre finals 

del XIX i principis del XX i 1 autor clàssics s XIV. 

 
Quant a la procedència geogràfica: 

- Literatura universal i clàssica traduïda: 0 autors/-es. 

- Literatura catalana a Catalunya (2 autors/-es): Gerard Vergés, Roger Llovet. 

- Literatura catalana al PV (18 autors/-es): Rosa Serrano, Vicent Andrés Estellés, 

Gaspar Jaén i Urban, Teresa Pasqual, Marc Granell, Joan Fuster, Josep Pascual i 

Tirado, Joanot Martorell, Francesc Almela i Vives, Bernat Artola, Josep Bataller, 

Enric Valor, Josep Vicent Marqués, Toni Cucarella, Joan Pla, Manel Alonso, 

Carles Alberola, Manuel Molins. 

- Literatura catalana a les Illes: 0 autors/-es. 
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18 

 
 

13,5 

 
 

9 

 
 

4,5 

 
 

0 

Autors i autores per procedencia 

geogràfica_006_ESM_1E 
 

Tal   com   mostra  el   gràfic 6.41, 

«Literatura catalana al País 

Valencià» és la que obté el resultat 

més alt (90%). En canvi, la 

categoria «Literatura universal i 

clàssica» i «Literatura catalana a 

les Illes» n’obté el més baix (0,00) 

Literatura universal i clàssica Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV Literatura catalana a les Illes 
 

Gràfic 6.41. Autors/-res per procedència geogràfica_006_ESM_1E. 

ja que no tenen puntuació. 

 

Si tinguem en compte el gènere dels autors i autores, observem que el nombre d’autores 

és més reduït que el d’autors: divuit autors enfront a dos autores. 

- 18 autors: Gerard Vergés, Roger Llovet, Vicent Andrés Estellés, Gaspar Jaén i 

Urban, Marc Granell, Joan Fuster, Josep Pascual i Tirado, Joanot Martorell, 

Francesc Almela i Vives, Bernat Artola, Josep Bataller, Enric Valor,  Josep 

Vicent Marqués, Toni Cucarella, Joan Pla, Manel Alonso, Carles Alberola, 

Manuel Molins. 

- 2  autores:  Rosa  Serrano, Teresa Pasqual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 6.42. Autors/-res_006_ESM_1E. 

 

 
 

Tal  com  mostra  el  gràfic,  la categoria 

«Homes escriptors» obté la puntuació 

més elevada (90%). En canvi, la 

categoria «Dones escriptores», n’obté el 

resultat més baix (10%). 

 
 

6.7. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO Vicens-Vives (007_VIV_1E) 

 
AA.VV, Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO, Gesmil1, València, 2011. 

El manual consta de dotze temes, tres blocs d’activitats de síntesi (un per cada trimestre) 

i un apèndix de verbs. Cada tema té una entrada i una lectura (LTRA) amb peguntes de 

comprensió lectora (CL). L’interior del tema està estructurat en cinc apartats: ortografia 

(ORT), lèxic (LXC), morfosintaxi (MSX), tipus de text (TXT) i llengua i societat (LLS). 

Al final del tema hi ha una pàgina de tècniques de treball (Aprén a treballar). Les activitats 

d’aquest llibre s’han concebut per a integrar l’aprenentatge dels continguts que els 

alumnes i les alumnes han de desenvolupar al llarg de l’ensenyament bàsic. 

18 

0 2 0 
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Cada unitat s’estructura de la següent manera: 
 
 

 

 

Títol de 

la unitat 

 

Lectura i 

comprensió 

Estructura del llibre_007_VIV_1E 

Ortografia Lèxic    Morfosintaxi   Tipus de text 
Llengua

 
i societat 

 

 
Aprén a treballar 

 
 

 

Taula 6.26. Estructura del manual_007_VIV_1E. 

 

Entrada: Cada unitat comença amb una introducció al tipus de text que es treballarà al 

llarg del tema. 

Lectura i comprensió: Amb lectura del fragment d’una obra. Explicació del vocabulari 

més difícil i important de la lectura. Activitats de comprensió de la lectura. 

Ortografia: Amb explicació teòrica dels continguts, organitzada en apartats i subapartats. 

Lèxic: Amb textos i activitats per a practicar els continguts que s’han treballat. Les 

activitats d’ampliació estan indicades amb un color diferent. 

Morfosintaxi: Amb notes al marge que complementen i amplien la informació i remeten 

a altres temes del llibre. 

Tipus de text: Amb textos i activitats per a practicar els continguts que s’han treballat. 

Amb notes al marge que complementen i amplien la informació. 

Llengua i societat: trobem informació sobre pàgines web per a ampliar els coneixements. 

Aprèn a treballar: A l’última pàgina de cada tema es presenten tècniques de treball, 

recursos del llenguatge literari i algun tipus de text. 

Activitats de síntesi: al final de cada trimestre hi ha un repàs de quatre pàgines que ajuda 

a consolidar els continguts que s’han treballat als apartats d’ortografia, lèxic i 

morfosintaxi. També hi ha uns textos amb preguntes de comprensió. 

 

6.7.1 Espai dedicat a la literatura 

 

Quant al número de pàgines de cada bloc: 

- Inici d’unitat: una pàgina. 

- Lectura i comprensió: quatre pàgines. 

- Ortografia: dos pàgines. 

- Lèxic: dos pàgines. 

- Morfosintaxi: dos pàgines. 

- Tipus de text: tres pàgines. 

- Llengua i societat: una pàgina. 

- Aprèn a treballar: una pàgina. 
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Taula 6.27. Espai que dedica a la literatura en cada unitat_007_VIV_1E. 

 

 

Gràfic 6.43. Espai que dedica a la literatura en cada unitat_007_VIV_1E. 

 
 

 

     

 

    
 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        

 
Taula 6.28 Espai que dedica a la literatura en el manual_007_VIV_1E. 

 

 

Gràfic 6.44. Espai que dedica a la literatura en el manual_007_VIV_1E. 

 

 
6.7.2 Tractament del contingut literari 

 
 Tipus de text 

U1 El text oral El text oral. Definició de text. Característiques del text oral. Tipus de 

  textos orals 

U2 El text escrit El text escrit. Característiques del text escrit. Tipus de textos escrits. 

  Propietats d’un text 

U3 La descripció La descripció. Característiques. Tipus de descripcions 
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U4 El dossier i el treball El dossier i el treball. Com es fa un dossier. Com es fa un treball. Com es 

presenta un treball. 

U5 La narració La narració. L’estructura. L’espai. El temps. El ritme narratiu. 

U6 El narrador El narrador. Tipus de narrador. El diàleg. 

U7 El text literari El text literari. La literatura. Característiques del text literari. Recursos. 

U8 Els gèneres literaris Els gèneres literaris. Els tres grans gèneres literaris. Els gèneres literaris 

menors. 

U9 La tragèdia La tragèdia. Orígens del teatre. La tragèdia grega. La tragèdia després de 

Grècia. 

U10 La comèdia La comèdia. El drama. L’òpera. Característiques de la comèdia. Els grans 

comediògrafs. El drama. L’òpera. 

U11 La conversa i les noves 

tecnologies 

La conversa i les noves tecnologies. Espontaneïtat. Frases curtes. 

Interacció. Entonació adequada. Absència de formalismes textuals. 

U12 El còmic El llenguatge del còmic. Un precedent: l’auca. Els components del 

còmic. Semblança amb el cinema. 

 

Taula 6.29. Tractament del contingut literari_007_VIV_1E. 

 

Programa els continguts literaris partint d’una visió segons els gèneres. Dedica 7 unitats 

(unitats 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12) a treballar la literatura a partir del gènere literari: dos unitats 

(U5 i U6) giren al voltant de la narració i el narrador; altres dos unitats (U7 i U8) estan 

centrades en «els gèneres literaris» i el «text literari»; dos unitats (U9 i U10) dedicades a 

la tragèdia i la comèdia i una la darrera unitat centrada en el còmic i l’auca (U12). 

 

6.7.3 Classificació dels textos literaris 

 
Els textos classificables com a literaris són: 

1.5.1 Rondalla de retorn, Josep Piera. 

1.6.1 Quaderns d’ocis (adaptació), Antoni Seva. 

1.6.2 El meu cor es diu Àfrica (adaptació), Víctor Mora. 

«Criatura dolcíssima», Joan Fuster. 

«Despertar», Josep Piera. 

Vicent Andrés Estellés. 

1.12.1 Cavall Fort, núm. 945/946, MAX (còmic). 1.12.2 

Ot el Bruixot, Cavall Fort, núm.976, PICANYOL. 

1.12.3. Pere Calders i Dagoll Dagom (adaptació). 
 
 

Classificació textos literaris_007_VIV_1E 
 

Curs/ U Text Autor Època Adaptat Gènere 

1.5.1. Josep Piera XX no narratiu 

1.6.1. Antoni Seva XX si narratiu 

1.6.2. Víctor Mora XX si narratiu 

A.S. Joan Fuster XX no poesia 

A.S. Josep Piera XX no poesia 

A.S. Vicent Andrés Estellés XX no poesia 
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1.12.1. Max XX no còmic 

1.12.2. Picanyol XX no còmic 

A.S. Pere Calders i Dagoll Dagom XX si teatre 
 

Taula 6.30. Classificació dels textos literaris_007_VIV_1E. 

 

Distingim 9 textos literaris en tot el manual 007_VIV_1E: 

- Rondalla de retorn, Josep Piera. 

- Quaderns d’ocis, Antoni Seva. 

- El meu cor es diu Àfrica, Víctor Mora. 

- «Criatura dolcíssima» Joan Fuster. 

- «Despertar», Josep Piera. 

- Vicent Andrés Estelles (fragment solt sense cap títol). 

- Cavall Fort, MAX, núm. 945/946 (còmic). 

- Ot el Bruixot, Cavall Fort, PICANYOL, núm.976 (còmic). 

- Antaviana, Pere Calders i Dagoll Dagom. 

 
 

6.7.4 Els gèneres predominants 

 
Distingim: 

- 3 textos de gènere narratiu i 2 textos subgènere còmic: 

Rondalla de retorn, Josep Piera. 

Quaderns d’ocis, Antoni Seva. 

El meu cor es diu Àfrica, Víctor Mora. 

MAX, Cavall Fort, núm. 945/946 (còmic). 

Picanyol, Ot el Bruixot, Cavall Fort, núm.976 (còmic). 

- 3 textos de gènere poètic: 

«Criatura dolcíssima», Joan Fuster. 

«Despertar», Josep Piera. 

Vicent Andrés Estellés (no indica l’obra). 

- 1 text de gènere teatral. 

Antaviana Pere Calders i Dagoll Dagom. 
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5 

 

3,75 

 

2,5 

Gèneres literaris_007_VIV_1E  
 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig 

 

1,25 

 

0 

 

Gràfic 6.45. Gèneres literaris_007_VIV_1E. 

 

 
6.7.5 Textos adaptats 

 
En 007_VIV_1E, trobem tres textos adaptats i sis que no ho estan; és a dir, el nombre de 

textos no adaptats és superior (65%) als que sí ho estan (33%). 

 

Textos 

adaptats_007_VIV_1E 

6 

 
 

 
Textos no adaptats 

Textos adaptats 

 
 
 

3 

 
 
 
 
 

0 

 

Gràfic 6.46. Textos adaptats no adaptats_007_VIV_1E. 

 
 

6.7.6 Autors 

 
El LTI_007_VIV_1E proposa un total de 9 textos per a treballar els continguts literaris: 

cinc narratius, tres poètic i un teatral; sis adaptats i tres que no ho estan; tots ells dels segle 

XX; preferentment configuren el corpus autors de la literatura catalana a Catalunya. No 

s’hi inclou a cap escriptora. 

S’inclouen: 8 autors contemporanis s XX, 0 autors s XIX, 0 autors/res d’abans del XIX. 

 

 3  
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Autors/-res per 

èpoques_007_VIV_1E 

8 

 
 

6 

 
 
 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
4 

 
 

2 

 
0 

 

Gràfic 6.47. Autors/-res per èpoques_007_VIV_1E. 

 

Pel que fa a la procedència geogràfica, configuren el corpus: 

- Literatura universal i clàssica traducida: 0 autors/es. 

- Literatura catalana a Catalunya: 1 autor, Víctor Mora. 

- Literatura catalana al PV: 4 autors, Josep Piera, Antoni Seva, Joan Fuster, Vicent 

Andrés Estellés. 

- Literatura catalana a les Illes: 0 autor. 

 
Autors i autores per procedencia 

geogràfica_007_VLV_1E 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
 

Literatura universal i clàssica Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV Literatura catalana a les Illes 
 

Gràfic 6.48. Autors/res per procedència geogràfica_007_VIV_1E. 

 

Quant als autors classificats per gènere podem distingir 5 autors i 0 autores. 
 

Gràfic 6.49. Autors/res_007_VIV_1E. 
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6.8. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO Anaya (01_ANAY_1E) 

 
Introduïm el capítol amb la descripció dels llibres de text digitals (LTD) de 1r, 2n, 3r i 4t 

d’ESO. Tot seguit, els presentem i analitzem ajustant l’anàlisi a la metodologia actual a 

fi i efecte d’extraure conclusions al voltant dels canvis que s’hi han produït entre les 

actuals versions digitals i les impreses, sobre quin espai ocupa la literatura en els llibres 

de text, quins són els gèneres literaris que s’hi treballen, quina presència hi ha de textos 

adaptats, quina és l’autoria, la procedència geogràfica, quina és la proporció entre el 

nombre d’escriptors i d’escriptores i l’ús dels recursos multimèdia en els actuals manuals 

de text. 

Com ja hem indicat anteriorment en la classificació del corpus, presentem les editorials i 

els llibres de text digitals objecte d’estudi amb els codis següents: Anaya (codi: 

01_ANAY_1E,   02_ANAY_2E,   03_ANAY_3E,   04_ANAY_4E),   Bromera    (codi: 

05_BROM_1E,  06_BROM_2E,  07_BROM_3E,  08_BROM_4E),  Castellnou    (codi: 

09_CAS_1E,    10_CAS_2E,    11_CAS_3E,    12_CAS_4E),    Marjal-EDEBÉ    (codi: 

13_EDB_1E,  14_EDB_2E,  15_EDB_3E,  16_EDB_4E),  Oxford  (codi: 17_OXF_1E, 

18_OXF_2E,   19_OXF_3E,   20_OXF_4E),   SAT   (codi:   21_SAT_1E, 22_SAT_2E, 

23_SAT_3E,   24_SAT_4E),   SM   (codi:   25_ESM_1E,   26_ESM_2E,  27_ESM_3E, 

28_ESM_4E),     Vicens-Vives     (codi:     29_VIV_1E,     30_VIV_2E,     31_VIV_3E, 

32_VIV_4E). 

Llengua i Literatura 1ESO. Anaya + Digital, 2015.$ 

Els continguts del curs contenen: $ 

Imatge 6.1. Organització_01_ANAY_1E. 
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Obertura de la unitat: cada unitat comença amb un text breu sobre alguna tradició o alguna 

curiositat relacionada amb les nostres terres. La distribució dels continguts de la unitat es 

detallen en l’apartat Què estudiaràs?. Cada unitat està dividida en cinc apartats: Lectura, 

Comunicació, Lèxic/ Llengua i societat, Gramàtica i Literatura. També inclou tres 

tallers: un d’expressió, un d’ortografia i un de vocabulari. 

Comprensió lectora: per tal de millorar la comprensió lectora, s’agrega a l’inici de cada 

unitat una lectura. Els textos apleguen diversos temes, gèneres literaris i textuals i autors 

d’èpoques diferents. 

Desenvolupament dels continguts: cada apartat està encapçalat per un text motivador i 

unes qüestions senzilles que activen els coneixements dels continguts que s’hi tracten. 

Taller d’expressió: guia en l’anàlisi de textos de diversos tipus; taller d’ortografia: permet 

posar en pràctica normes ortogràfiques. Taller de vocabulari: mostra diversos camps 

semàntics per tal que s’amplie el cabal lèxic. 

Aplica el que has aprés/Emprendre i aprendre: inclou activitats per a reforçar i consolidar 

es conceptes exposats al llarg de la unitat. També es troben propostes d’activitats per a 

posar pràctica nombroses competències, com ara la recerca d’informació, l’organització 

i la planificació del treball o la valoració dels resultats. 

 

6.8.1 Espai dedicat a la literatura 

 
Detallem, tot seguit, el nombre de pàgines que conté cada apartat: 

 

Taula 6.31.Espai dedicat a la literatura per unitats_01_ANAY_1E. 
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Gràfic 6.50. Espai dedicat a la literatura_01_ANAY_1E. Taula 6.32 Espai_01_ANAY_1E 

 

El patró que mostra el gràfic és una mica diferent dels vistos anteriorment. «Literatura», 

és la categoria, en comparació amb la resta, amb la puntuació més elevada. Cal destacar, 

l’homogeneïtat i equanimitat en la puntuació de la resta de categories. Com és freqüent 

en tots els resultats, la categoria «Emprendre» obté el resultat més baix. 

 

6.8.2 Tractament del contingut literari 

 

Els continguts literaris s’hi organitzen de la següent manera: 
 
 

TRACTAMENT CONTINGUT 

LITERARI_01_ANAY_1E 
 

U1 Els textos literaris i els no literaris 

U2 La literatura infantil i juvenil 

U3       Els gèneres literaris 

U4    Poesia (I). Els elements formals 

U5   Poesia (II). Els elements retòrics 

U6       La narració 

U7 Altres elements de la narració 

U8 El teatre 

U9       L'assaig 

 

Taula 6.33 Tractament contingut literari_01_ANAY_1E. 

 

A diferència d’alguns llibres de text, el contingut literari s’inclou en totes les unitats. S’hi 

dedica tres unitats d’introducció del contingut literari, dos al tractament del gènere poètic, 

dos a la narració i una a l’assaig i al teatre. S’hi dona, per tant, prioritat tant a la narració 

com a la poesia. 
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Els continguts literaris s’hi programen partint d’una visió segons els gèneres. Les unitats 

1, 2 i 3 serveixen d’introducció. S’hi estableix la distinció entre textos literaris i no 

literaris, s’hi analitza la literatura infantil i juvenil i els diferents gèneres. Les unitats 4 i 

5 presenten els elements formals i retòrics de la poesia, les unitats 6 i 7 s’hi centren en els 

elements de la narració, s’hi dedica una unitat al teatre i altra a l’assaig. 

 

6.8.3 Classificació textos 

 
En 01_ANAY_1E, s’hi fan servir 21 textos per al tractament del contingut literari. Cal 

parar esment en l’absència de referències, en alguns dels textos literaris, en què només es 

destaca el nom de l’autor. Així mateix, distingim: 

1.1.1 «L’ossa menor», de Josep Ballester i Roca. 

1.2.1 L’últim roder, de Josep Franco. 

1.2.2 Text sense referenciar, de Roberto Piumini. 

1.3.1 Monopatins (Skaters), de Manuel Molins. 

1.3.2 «La Barraca», Teodor Llorente. 

1.3.3 «L’hipopòtam», de Marc Granell. 

1.4.1 Text sense referenciar, de Miquel Martí i Pol. 

1.4.2 Text sense referenciar, de Josep Carner. 

1.5.1 Text sense referenciar, de Marià Aguiló. 

1.5.2 Elegia a la Marina, de Salvador Bolufer. 

1.6.1 Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. 

1.6.2 Diaris de vampirs (adaptat), de L.J. Smith. 

1.7.1 Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez- Cutillas. 

1.7.2 La guia fantàstica, de Joles Senell. 

1.7.3 Quan de nit truquen a la porta (adaptació), de Xavier P. Docampo. 

1.7.4 El cavall verd, de Joaquim Borrell. 

1.8.1 El malalt imaginari (adaptat), de Molière. 

1.8.2 Ací no paga ni Déu, de Dario Fo. 

1.8.3 Joan, el Cendrós, de Carles Alberola. 

1.9.1 Diari d’Anne Frank (fragment), de Anne Frank. 

1.9.2 Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster. 
 
 

Classificació autors/-res_ 01_ANAY_1E 
 

 Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

1.1.1 Josep Ballester I Roca Alzira 1961 no poètic 

1.2.1 Josep Franco Sueca 1955 no narratiu 

1.2.2 Roberto Piumini Itàlia 1947 no poètic 

1.3.1 Manuel Molins Montcada 1946 no teatre 

1.3.2 Teodor Llorente València 1836 no poètic 
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1.3.3 Marc Granell València 1953 no poètic 

1.4.1 Miquel Martí I Pol Roda de Ter 1929 no poètic 

1.4.2 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

1.5.1 Maria Aguilo Palma 1825 no poètic 

1.5.2 Salvador Bolufer Pego 1953 no poètic 

1.6.1 Joanot Martorell Gandia 1413 no poètic 

1.6.2 L.J. Smith Estats Units 1965 no narratiu 

1.7.1 Carmelina Sànchez- Cutillas Madrid 1927 no narratiu 

1.7.2 Joles Senell Barcelona 1945 no narratiu 

1.7.3 Xavier P. Docampo Lugo 1946 sí narratiu 

1.7.4 Joaquim Borrell València 1956 no narratiu 

1.8.1 Moliere França 1622 sí teatral 

1.8.2 Dario Fo Itàlia 1926 no teatral 

1.8.3 Carles Alberola Alzira 1964 no teatral 

1.9.1 Anne Frank Alemanya 1929 no narratiu 

1.9.2 Joan Fuster Sueca 1922 no assaig 

 

Taula 6.34. Classificació textos literaris_01_ANAY_1E. Font: elaboració pròpia. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 

 

6.8.4 Els gèneres predominants 
 

 

 

 
9 

 
 

 
6,75 

 
 

 
4,5 

 
 

 
2,25 

 
 

 
0 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig 

 
 
 

Gèneres _01_ANAYA_1E 

Gènere narratiu 7 

Gènere poètic 9 

Gènere teatral 4 

Assaig 1 
 

 

 

Gràfic 6.51. Gèneres literaris_01_ANAY_1E Taula 6.35. Gèneres literaris_01_ANAY_1E 

 

La mostra d’aquesta àrea és de 21 textos literaris. «Gènere teatral», és la categoria que, 

en comparació amb la resta, obté la puntuació més elevada tot i dedicar únicament una 

unitat. 
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6.8.5 Textos adaptats 

 
Tal com indica el gràfic, dels 21 textos analitzats, només 2 s’hi mostren com a adaptats: 

Diaris de vampirs (adaptat), de L.J. Smith i El malalt imaginari (adaptat), de Moliere. 
 

20 
Textos adaptats 

Textos no adaptats 

15 

 
10 

Textos adaptats_01_ANAYA_1E 

5 
Adaptats 2 

0 No adaptats 19 

 
Gràfic 6.52. Textos adaptats_01_ANAY_1E Taula 6.36. Textos adaptats_01_ANAY_1E 

 

 

6.8.6 Autors 

 
Tot seguit, classifiquem els autors per èpoques, procedència geogràfica i pel gènere dels 

escriptors i escriptores. 

 

16 
Autors/-res s.XX 
Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

12 

 
 

8 

 
 

4 

 
 

0 

 
 
 
 

Època_01_ANAY_1E 

Autors/res segle XX 16 

Autors /res segle XIX 3 

Autors/-res anteriors al XIX 2 
 

 

 

Gràfic 6.53. Autors/res classificats/des per èpoques. Taula 6.37. Autors/res classificats/des per èpoques 

 

La categoria «Autors/res del XX» és la que té el resultat més alt. En canvi, «Autors/res 

del XIX» i «Autors/res anteriors al XIX» mostren desproporció respecte a l’anterior amb 

una puntuació inferir de tres i dos autors respectivament: Joanot Martorell, Molière, Marià 

Aguiló, Josep Carner i Teodor Llorente. 
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 3  

 
 

 

10 
Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

 
Procedència geogràfica_01_ANAY_1E 

Literatura catalana al PV    

7,5 
Literatura catalana a les Illes 

Literatura universal 7 

5 

2,5 

Literatura catalana a 3 

Catalunya 

Literatura catalana al País 10 

Valencià 

0 Literatura catalana a les Illes 1 

Gràfic 6.54. Procedència geogràfica_01_ANAY_1E Taula 6.38. Procedència geogràfica_01_ANAY_1E 

 

D’entrada, veiem en el gràfic que les categories amb més puntuació són «Literatura 

catalana al PV» i «Literatura universal» amb 10 i 7 autors, respectivament. S’hi presenten 

tres de la categoria «Literatura catalana a Catalunya» i un de la categoria «Literatura 

catalana a les Illes»: Maria Aguiló, Josep Carner, Joles Senell i Martí i Pol. 

Cal assenyalar que, en tots els apartats centrats a analitzar el gènere dels escriptors i 

escriptores que s’hi fan servir en cada manual per tal de treballar els continguts literaris, 

ens referim als fragments o textos escrits per homes i dones. 
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Corpus per gènere_01_ANAY_1E 

Homes Dones 
 

Josep Ballester i Roca L.J. Smith 

Josep Franco Anne Frank 

Roberto Piumini Carmelina Sànchez- Cutillas 

Manuel Molins 

Teodor Llorente 

Marc Granell 

Miquel Martí i Pol 

Josep Carner 

Salvador Bolufer 

Joanot Martorell 

Joles Senell 

Xavier P. Docampo 

Joaquim Borrell 

Moliere 

Dario  Fo 

Carles Alberola 

Joan Fuster 

 

Taula 6.39. Corpus per gènere_01_ANAY_1E. 

 

 
 

La categoria «Dones escriptores» obté 

una puntuació més baixa (15%) que la 

d’«Homes escriptors» (85%); només 

tres noms s’hi deixen veure: L.J. 

Smith, Carmelina Sánchez- Cutillas, 

Anne Frank. 

 
Gràfic 6.55. Corpus per gènere_01_ANAY_1E. 

 

 
6.8.7 Recursos multimèdia 

 
De la classificació que realitza Brescó (2016), hem eliminat els recursos d’animació 

senzilla, animació complexa, dibuixos animats, audiovisual, pel·lícula i TV, ja que no 

s’hi mostren en cap de les anàlisis realitzades en el bloc de cultura literària. Els recursos 

multimèdia que es fan servir en aquest manual en són vuit: veu en off text escrit, veu en 

off, fotografia, imatge representada, composició gràfica fotogràfica, composició gràfica 

pictòrica, icones, enllaç extern i finestres emergents Pop-Up. 
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Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música          0 

 2. Ef. so usuari          0 

 3. Ef. so no usuari          0 

 4. Veu off tx escrit      1 2 1 3 7 

 5. Veu en off 1  2 3 1   1  8 

Imatge fixa 1. Fotografia 5 2  3 2 1 3   16 

 2. Imatge repr.  1  1 1  2   5 

 3. C.G. fotogràfica     1 1 1 2 3 8 

 4. C.G. pictòrica    3      3 

 5. C.G. mixta          0 

 6. R.G. Informació          0 

 7. Icones 1  3 5 1 2 2 2 5 21 

Imatge en 1.Animació senzilla          0 

moviment 2. Animació compl          0 

 3.Dibuixos animats          0 

 4. Audiovisual          0 

 5. Pel·lícula          0 

 6. TV          0 

Altres 1. Enllaç extern     1     0 

elements 2. Capes          0 

multimèdia 3. F. Emer/Pop-up   1 2  1  1 2 7 

 4. Programes/ Appl          0 

 
Taula 6.40. Recursos multimèdia_01_ANAY_1E. 

 

 

6.9. Valencià: Llengua i Literatura 2n ESO Anaya (02_ANY_2E) 

 
F. Ferrandis; M. Monar i R. Ortiz; C. Barceló, M.I. Cerdó i B. Serra, Valencià Llengua i 

Literatura 2n ESO, Anaya, 2015. 

 

Imatge 6.2. Organització_02_ANAY_2E (Extret de Ferrandis et al., 2015). 
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Obertura de la unitat: 

Cada unitat comença amb un text breu sobre alguna tradició o alguna curiositat 

relacionada amb les nostres terres. En els apartats Què en saps? i Pots investigar, es 

proposa que reflexionen o busquen informació sobre alguns aspectes relacionats amb 

aquesta tradició. La distribució dels continguts de la unitat es detallen en l’apartat Què 

estudiaràs?. 

Cada unitat està dividida en cinc apartats: Lectura, Comunicació, Lèxic/Llengua i 

societat, Gramàtica i Literatura. També inclou tres tallers: un d’expressió, un d’ortografia 

i un de vocabulari. 

Comprensió lectora: per tal de millorar la comprensió lectora, s’inclou a l’inici de cada 

unitat una lectura. Els textos apleguen diversos temes, gèneres literaris i textuals i autors 

d’èpoques diferents. 

Desenvolupament dels continguts: cada apartat està encapçalat per un text motivador i 

unes qüestions senzilles que activen els coneixements dels continguts que s’hi tracten. 

Els tallers: 

Taller d’expressió: guia en l’anàlisi de textos de diversos tipus. 

Taller d’ortografia: permet posar en pràctica normes ortogràfiques. 

Taller de vocabulari: mostra diversos camps semàntics per tal que amplie el cabal lèxic. 

Aplica el que has aprés Emprendre i aprendre: 

Inclou activitats per a reforçar i consolidar els conceptes exposats al llarg de la unitat. 

També es troben propostes d’activitats per a posar pràctica nombroses competències, com 

ara la recerca d’informació, l’organització i la planificació del treball o la valoració dels 

resultats. 

 

6.9.1 Espai dedicat a la literatura 

 
La distribució dels continguts literaris de cada unitat es detallen en l’apartat Literatura: 

 

 
Taula 6.41. Espai dedicat a la literatura per unitats_02_ANAY_2E. 
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Gràfic 6.56. Espai en conjunt_02_ANY_2E. Taula 6 .42. Espai en conjunt_02_ANAY_2E 

 

En el gràfic 6.56, podem observar com l’apartat de Gramàtica i Taller d’ortografia obté 

els resultats més alts (19% i 18%), li segueix l’apartat de Literatura amb un 14% seguit 

de l’apartat de lectura, Comunicació, Taller d’expressió, Lèxic i Llengua i Taller de 

vocabulari amb un 9% cadascun. 

 

6.9.2 Tractament del contingut literari 

 
Tal com s’observa en la taula 6.43, s’hi dediquen dos unitats a presentar el contingut 

literari, d’una banda, relaciona la literatura amb la llengua i la societat, d’altra, mostra els 

temes literaris. Es proposen dos unitats per al gènere narratius, dos per al poètic, dos per 

al teatral i una per a l’assaig. 

La programació dels continguts literaris s’organitza entorn els gèneres literaris. Les 

unitats 3 i 4, centrades en el gènere narratiu, introdueixen narrativa de tradició oral com 

les llegendes i les rondalles. Les unitats 5 i 6, dedicades al gènere poètic, també 

introdueixen la poesia visual. S’hi proposen dos unitats a presentar el gènere teatral i la 

representació. La darrera unitat afegeix l’assaig amb Diccionari per a ociosos de Joan 

Fuster. 

 
Tractament contingut literari_02_ANAY_2E 

 

U1 Llengua, literatura i societat 

U2 Els temes literaris 

U3 El gènere narratiu 

U4 Narrativa de tradició oral: llegendes i rondalles 

U5 Poesia. Elements formals 

U6 La poesia visual 

U7 El text teatral i la representació 

U8 Els gèneres teatrals 

U9 L’assaig 

 

Taula 6.43. Tractament contingut literari_02_ANAY_2E. 
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40 
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6.9.3 Classificació textos 

 
Un total de 28 textos literaris s’hi fan servir per a treballar el contingut literari en 

02_ANAY_2E: 

2.1.1 «Seda», de No nem bé. 

2.1.2 Crim de Germania, de Josep Lozano. 

2.2.1 «Balada dels sentits», de Els Pets. 

2.2.2 Tirant la Blanc, de Joanot Martorell. 

2.2.3 Text sense referenciar, de Salvador Espriu. 

2.2.4 Text sense referenciar, de Joan Brossa. 

2.2.5 A peu pel comtat i la Marina, de Josep M. Espinàs. 

2.2.6 Una llar en el món, de Pepa Guardiola. 

2.2.7 Després d’Edèn, de Helen Douglas. 

2.2.8 Text sense referenciar, de Joan Fuster. 

2.2.9 Viatge al centre de la terra, de Melcior Comes. 

2.2.10 Text sense referenciar, de Vicent Andrés Estellés. 

2.2.11 «Canó del soldadet», de Manel. 

2.3.1 Faules d’Isop, de Jerry Pinkney. 

2.3.2 De teues a meues, de Pere Calders. 

2.3.3 L’Infern de Marta, de Pasqual Alapont. 

2.4.1 Rondalles de la Ribera, de Ll. Torres i Ll. Giménez. 

2.4.2 Text sense referenciar, Extret de «www.omnium.cat». 

2.5.1 «Vora el barranc dels Algadins», Teodor Llorente. 

2.5.2 Sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany. 

2.6.1 «Les formigues», de Joan Salvat-Papasseit. 

2.6.2 Text sense referenciar, de Lola Casas. 

2.6.3 Text sense referenciar, de Maria Josep Escrivà. 

2.7.1 Maleïda poma, d’Anna Ballester. 

2.8.1 El malalt imaginari, de Molière. 

2.8.2 Abú Magrib, de Manuel Molins. 

2.9.1 Consells, proverbis i insolències, de Joan Fuster. 

2.9.2 Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster. 

Cal detallar que en gran part dels textos no es concreta ni l’editorial, ni el títol del llibre 

d’on estan extrets els textos, ni el nom del capítol, només un breu fragment amb el nom 

de l’autor/autora. Aquest textos els mostrem com «Text sense referenciar». 

 
Classificació autors/-res_ 02_ANAY_2E 

 Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

2.1.2 Josep Lozano Alginet 1948 no narratiu 

2.2.1 Els Pets Constantí 1985 no poètic 

2.2.2 Joanot Martorell Gandia 1410 no narratiu 

2.2.3 Salvador Espriu Santa Coloma 1913 no poètic 

2.2.4 Joan Brossa Barcelona 1919 no teatral 

http://www.omnium.cat/
http://www.omnium.cat/
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2.2.5 Josep M. Espinàs Barcelona 1927 no narratiu 

2.2.6 Pepa Guardiola Xàbia 1953 no narratiu 

2.2.7 Helen Douglas Estats Units 1900 no narratiu 

2.2.8 Joan Fuster Sueca 1922 no assaig 

2.2.9 Melcior Comes Sa Pobla 1980 no narratiu 

2.2.10 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

2.2.11 Manel Barcelona 2007 no poètic 

2.3.1 Jerry Pinkney Estats Units 1939 no narratiu 

2.3.2 Pere Calders Barcelona 1912 no narratiu 

2.3.3. Pasqual Alapont Catarroja 1963 no narratiu 

2.4.1 Ll. Giménez Alfafar 1954 no narratiu 

2.5.1 Teodor Llorente València 1836 no poètic 

2.5.2 Maria Aurèlia Capmany Barcelona 1918 no poètic 

2.6.1 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

2.6.2 Lola Casas Mataró 1951 no poètic 

2.6.3 Maria Josep Escrivà Gandia 1968 no poètic 

2.7.1 Anna Ballester Borbotó 1954 no narratiu 

2.8.1 Molière França 1622 no narratiu 

2.8.2 Manuel Molins Montcada 1946 no narratiu 

2.9.1 Joan Fuster Sueca 1922 no assaig 

2.9.2 Joan Fuster Sueca 1922 no assaig 

 

Taula 6.44. Classificació textos literaris. Font: elaboració pròpia. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 

 

 
6.9.4 Els gèneres predominants 

 
14 

 
 
 

10,5 

 
 

7 

 
 
 

3,5 

 
 
 

0 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig    

Gèneres _02_ANAYA_2E 

Gènere narratiu 13 

Gènere poètic 9 

Gènere teatral 1 

Assaig 3 
 

 

Gràfic 6.57. Gèneres literaris_02_ANAY_2E Taula 6.45. Gèneres literaris_02_ANAY_2E. 

 

Cal destacar el nombre reduït de textos teatrals, només s’hi mostra un de Joan Brossa 

sense referenciar. El patró que mostra el gràfic és una mica diferent dels vistos 

anteriorment. «Assaig» és la categoria que, en comparació amb la resta, obté la puntuació 

més alta. 
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28 

0 

6.9.5 Textos adaptats 

 
Tal com podem observar en el gràfic 6.60, en 02_ANAY_2E no s’hi mostra cap text 

adaptat, el 100% no estan adaptats. 

 

Textos 

adaptats_02_ANAY_2E 

30 

 

 
23 

 
 
 

Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 

15 
 

Textos adaptats_02_ANAYA_2E 

8 Adaptats 0 

No adaptats 28 

0 

Gràfic 6.58. Textos adaptats_02_ANAY_2E Taula 6.46. Textos adaptats_02_ANAY_2E. 

 

 
6.9.6 Autors 

 
La taula incorpora una categoria nova «Autors/res segle XXI» que no l’hem inclosa en 

l’anàlisi ja que considerem que no és pertinent perquè només es mostra un. Així doncs, 

la categoria que obté la puntuació més alta és «Autors/res segle XX». 

 

Autors/-res per 

èpoques_02_ANAY_2E 

20 

 
 

15 Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 

10 

 
 
 
 

5 

 
 
 

Època_02_ANAY_2E 

 
 

0 

 

Gràfic 6.59. Autors/-res per èpoques_02_ANAY_2E Taula 6.47. Autors/-res per èpoques_02_ANAY_2E 

 

 

En 02_ANAY_2E, la categoria «Literatura catalana al PV» obté els resultats més alts 

(46%), seguit per «Literatura catalana a Catalunya» (42%), mentre que «Literatura 

universal» i «Literatura catalana a les Illes», n’obtenen els més baixos (8% i 4%). 

Autors/-res segle XX_XXI 20 

Autors/-res segle XIX 2 

Autors/-res anteriors al XIX 2 
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11 
 10  

 
   

 
 

12 
Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

Procedència geografica_02_ANAY_2E 

 
6 

 

 
3 

 

 
0 

 

Gràfic 6.60. Procedència geogràfica_02_ ANAY _2E Taula 6.48. Procedència geogràfica_02_ANAY_2E 

 

 

 

02_ANAY_2E 
 

Homes (18) Dones (6) 

Josep Lozano Pepa Guardiola 

Els Pets Helen Douglas 

Joanot Martorell Anna Ballester 

Salvador Espriu M. Aurèlia Capmany 

Joan Brossa Lola Casas 

Josep M. Espinàs Maria Josep Escrivà 

Joan Fuster 

Melcior Comes 

Vicent Andrés Estellés 

Manel 

Jerry Pinkney 

Pere Calders 

Pasqual Alapont 

Ll. Giménez 

Teodor Llorente 

Joan Salvat-Papasseit 

Molière 

Manuel Molins 

 

Taula 6.49. Corpus per gènere_02_ANAY_2E. 

 

 

En el gràfic 6.61, veiem que la 

presència de la categoria «Dones 

escriptores» té una presència més 

reduïda (26%), que la d’«Homes 

escriptors» (74%). 

 

 

 

Gràfic 6.61. Gènere_02_ANAY_2E. 

9 

Literatura universal 2 

Literatura catalana a Catalunya 10 

Literatura catalana al País Valencià 11 

Literatura catalana a les Illes 1 
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6.9.7 Recursos multimèdia 

 
Destaca la presència quasi imperceptible de recursos multimèdia. Només trobem cinc 

imatges representades en quatre de les nou unitats. 

 
Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música      
 2. Ef. so usuari      
 3. Ef. so no usuari      
 4. Veu off tx escrit      
 5. Veu en off      

Imatge 1. Fotografia      
fixa 2. Imatge repr. 1 2 1 1 5 

 3. C.G. fotogràfica      
 4. C.G. pictòrica      
 5. C.G.mixta      
 6. R.G. Informació      
 7. Icones      

Imatge en 1.Animació senzilla      
moviment 2. Animació compl      

 3.Dibuixos animats      
 4. Audiovisual      
 5. Pel·lícula      
 6. TV      

Altres 1. Enllaç extern      
elements 2. Capes      

multimèdia 3. F. Emer/Pop-up      

 4. Programes/ Appl      

 
Taula 6.50. Recursos multimèdia 02_ANAY_2E. 

 

 

6.10. Valencià: Llengua i Literatura 3r ESO Anaya (03_ANY_3E) 

 
Anaya digital, 3 ESO, Valencià: Llengua i literatura (2015). 

 
El LTD gira al voltant de nou unitats dividides cadascuna en nou apartats: Lectura, 

comunicació, Taller d’expressió, Lèxic/Història de la llengua/Llengua i societat, 

Gramàtica, Taller d’ortografia, Literatura, Taller de vocabulari i Emprendre. Tot seguit, 

analitzarem l’espai que se li dedica a la literatura. 
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Imatge 6.3. Organització llibre_03_ANAY_3E. 

 

 
6.10.1 Espai dedicat a la literatura 

 
Com es presenta en el gràfic, «Gramàtica» i «Literatura» obtenen la puntuació més alta 

amb un percentatge del 36% i 34%, respectivament, mentre que en la resta de categories 

s’homogeneïtza el percentatge en un 18%. 

 

Espai dedicat a la literatura_03_ANAY_3E 

Lectura Comunicació Taller 

d’expressió 

Lèxic/Llengua 

i societat 

Gramàtica  Taller 

d’ortografia 

Literatura Taller de 

vocabulari 

Emprendre 

U1 2 2 2 2 4 2 4 2 1 

U2 2 2 2 2 4 2 5 2 1 

U3 2 2 2 2 4 2 4 2 1 

U4 2 2 2 2 4 2 4 2 1 

U5 2 2 2 2 4 2 5 2 1 

U6 2 2 2 2 4 2 3 2 1 

U7 2 2 2 2 4 2 3 2 1 

U8 2 2 2 2 4 2 4 2 1 

U9 2 2 2 2 4 2 2 2 1 

TO 18 18 18 18 36 18 34 18 9 

 

Taula 6.51. Espai dedicat a la literatura_03_ANAY_3E. 
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Gràfic 6.62. Espai_03_ANAY_3E. Taula 6.52. Espai_03_ANAY_3E. 

 

 
6.10.2 Tractament contingut literari 

 
El LTD_03_ANAY_3E proposa un contingut literari basat en la literatura de l’edat 

mitjana, tal com precisa el currículum de 3r ESO. S’inclouen dos unitats d’introducció, 

tres treballen els gèneres literaris: narrativa, poesia i teatre. D’altra banda, s’hi dediquen 

dos unitats a monogràfics d’Ausiàs March i Joanot Martorell i a la literatura del segle 

XVI, XVII i XVIII, respectivament. 

 

Tractament contingut literari_03_ANAY_3E 
 

U1 Introducció a la literatura medieval 

U2 La literatura medieval 

U3 La prosa medieval: les Cròniques i Ramon Llull 

U4 El teatre medieval 

U5 L’humanisme. Bernat Metge i Roís de Corella 

U6 Ausiàs Marc 

U7 Tirant lo Blanc 

U8 La literatura del segle XVI 

U9 La literatura dels segles XVII i XVIII 

 

Taula 6.53. Tractament contingut literari_03_ANAY_3E. 

 

 

6.10.3 Classificació textos 

 
S’hi proposen 18 textos literaris per a treballar el contingut literari (la majoria sense 

indicar l’editorial, ni títol del llibre, ni si és adaptat o no). 

3.1.2 Llibre dels fets, de Jaume I. 

3.2.1 L’Ocell de Foc, de Jordi Teixidor. 

3.2.2 Text sense referenciar, de Guillem de Berguedà. 

3.2.3 Text sense referenciar, de Cerverí de Girona. 

3.2.4 Text sense referenciar, de Jordi de Sant Jordi. 

3.2.5 Text sense referenciar, de Formit de Perpinyà. 
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3.3.1 Llibre dels fets, Jaume I. 

3.4.1 Misteri d’Elx (fragment). 

3.5.1 «Cobla de dos senys», Joan Roís de Corella. 

3.5.2 Lo somni, Bernat Metge. 

3.6.1 «Pren-me enaixí com al patró que en platja», d’Ausiàs March. 

3.7.1 Les cendres del cavaller, Silvestre Vilaplana. 

3.7.2 Joanot Martorell, Tirant la Blanc. 

3.8.1 Crim de germania, Josep Lozano. 

3.8.2 La vesita, Joan Ferrandis d’Herèdia. 

3.9.1 «Desengany del món», de Francesc de Fontanella. 

3.9.2 Dietari, de Joaquim Aierdi. 

3.9.3 Rondalla de rondalles, de Lluís Galiana. 
 
 

Classificació autors/-res_ 03_ANAY_3E 
 

 Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

3.1.2 Jaume I França 1208 no narratiu 

3.2.1 Jordi Teixidor València 1941 no narratiu 

3.2.2 Guillem de Berguedà Berguedà 1130 no poètic 

3.2.3 Cerverí de Girona Girona 1259 no poètic 

3.2.4 Jordi de Sant Jordi País Valencià 1399 no poètic 

3.2.5 Formit de Perpinyà Perpinyà XIII no poètic 

3.3.1 Jaume I França 1208 no narratiu 

3.5.1 Joan Roís de Corella València 1435 no poètic 

3.5.2 Bernat Metge Barcelona 1340 no narratiu 

3.6.1 Ausiàs March Beniarjó 1400 no poètic 

3.7.1 Silvestre Villaplana Alcoi 1969 no narratiu 

3.7.2 Joanot Martorell Gandia 1413 no narratiu 

3.8.1 Josep Lozano Alginet 1948 no narratiu 

3.8.2 Joan Ferrandis d’Herèdia València 1480 no teatral 

3.9.1 Francesc de Fontanella Barcelona 1622 no poètic 

3.9.2 Joaquim Aierdi València 1613 no narratiu 

3.9.3 Lluís Galiana Ontinyent 1740 no narratiu 

3.4.1. Misteri d’Elx Elx 1624 no teatral 

 
Taula 6.54. Classificació textos literaris_03_ANAY_3E. Font: elaboració pròpia. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 
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6.10.4 Els gèneres predominants 

 
La mostra d’aquest LTD és de 17 textos. Si comparem amb els 21, 26 i 27 textos en 1E, 

2E i 4E, respectivament, podem constatar que el LTD de 3E obté la puntuació més baixa 

quant a nombre de textos. D’altra banda, si ens centrem en els gèneres literaris, el patró 

que mostra el gràfic presenta una superfície semblant a l’obtinguda en la resta de cursos 

d’aquesta editorial en què la categoria «Gènere narratiu» i «Gènere poètic» s’imposen a 

la resta. 

 

 

 

 
 

Gèneres _03_ANAYA_3E 
 

Gènere narratiu 9 

Gènere poètic 7 

Gènere teatral 2 

Assaig 0 

 

Gràfic 6.63. Gèneres literaris_03_ANAY_3E Taula 6.55. Gèneres literaris_03_ANAY_3E. 

 

 
6.10.5 Textos adaptats 

 

Cap dels textos de 03_ANY_3E estan adaptats. Per tant, dels 18 textos inclosos en 

l’apartat de «Literatura», no en trobem cap. 
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13,5 

 
Textos adaptats 

Textos no adaptats 
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4,5 

 
 

0 

 
 

Textos adaptats_3_ANAYA_3E 

Adaptats 0 No adaptats

 18 

Gràfic 6.64. Textos adaptats_03_ANAY_3E Taula 6.56. Textos adaptats_03_ANAY_3E 

18 
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6.10.6 Autors 

 
El corpus d’autors/-res del LTD_03_ANAY_3E està compost per un total de 16 

autors/res. Si comparem amb els 21 en 1r ESO, 26 en 2n ESO i els 21 de 4t d’ESO, es 

deixa veure una disminució en el nombre total d’autors/-res en 3r ESO. 

Dels setze autors/res que configuren el corpus de 03_ANAY_1E, 13 corresponen al segle 

abans del XIX. 

 
 
 

14 

 

 
10,5 
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3,5 
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Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 
Autors/-res abans del XIX 

 
 
 
 
 

Època_3_ANAY_3E 

 

Gràfic 6.65. Corpus per èpoques_03_ANAY_3E Taula 6.57. Corpus per èpoques_03_ANAY_3E. 

 

S’evidencia el predomini d’autors/res procedents del PV. El nombre d’autors de 

Catalunya i de la literatura universal hi presenten més equitat entre ells amb 3 i 4 autors, 

respectivament. 

 
 

 

 
9 
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2,25 
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Autors i autores per procedencia 

geogràfica_03_ANAY_3E 

 
 
 

 
Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

 
 

Procedència geografica_03_ANAYA_3E 

Literatura universal 3 

Literatura catalana a Catalunya 4 

Literatura catalana al País Valencià 9 

Literatura catalana a les Illes 0 
 

 

Gràfic 6.66. Procedència geogràfica_03_ANAY _3E Taula 6.58. Procedència geogràfica_03_ANAY_3E 

 

La taula 6.58 deixa veure el desequilibri entre homes escriptors i dones escriptores. 

Cap dona escriptora s’hi proposa en 03_ANAY_3E en l’apartat de  «Literatura». 

13 

 

 

 

 

 

 

Autors segle XX 3 

Autors segle XIX 0 

Autors abans XIX 13 
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Corpus per gènere_03_ANAY_3E 

Homes (16) Dones (0) 
 

Jordi Teixidor 

Guillem de Berguedà 

Cerverí de Girona 

Jordi de Sant Jordi 

Formit de Perpinyà 

Jaume I 

Joan Roís de Corella 

Bernat  Metge 

Ausiàs March 

Silvestre Villaplana 

Joanot Martorell 

Josep Lozano 

Joan Ferrandis d’Herèdia 

Francesc de Fontanella 

Joaquim Aierdi 

Lluís Galiana 

 

Taula 6.59. Gènere dels escriptors i escriptores_03_ANAY_3E. 

 

 

Gràfic 6.67. Gènere escriptors i escriptores_03_ANAY_3E. 

 

6.10.7 Recursos multimèdia 

 
Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música  
 2. Ef. so usuari  
 3. Ef. so no usuari  
 4. Veu off tx escrit 4 1 5 

 5. Veu en off  
Imatge fixa 1. Fotografia 1 1 2 

 2. Imatge repr. 1 2 1 1 1 6 

 3. C.G. fotogràfica  
 4. C.G. pictòrica  
 5. C.G.mixta  
 6. R.G. Informació  
 7. Icones 4 1 5 

Imatge en 1.Animació senzilla  
moviment 2. Animació compl  

 3.Dibuixos animats  
 4. Audiovisual  
 5. Pel·lícula  
 6. TV  

Altres 1. Enllaç extern  
elements 2. Capes  

multimèdia 3. F. Emer/Pop-up  
 4. Programes/ Appl  

 
Taula 6.60. Recursos multimèdia_03_ANAY_3E. 
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Com es presenta en el gràfic, les categories «Imatge representada», «Veu en off text 

escrit», «Icones» i «Fotografia» obtenen el resultat més elevat i són les úniques que s’hi 

treballen. 

 

6.11. Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO Anaya (04_ANY_4E) 

 
Anaya digital, 4 ESO, Valencià: Llengua i Literatura (2016). 

El LTD 04_ANAY_4 proposa nou apartats: Lectura, Comunicació, Taller d’expressió, 

Lèxic/Llengua i societat, Gramàtica, Taller d’ortografia, Literatura, Taller de vocabulari, 

Emprendre. 

 

6.11.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En 04_ANAY_4E, veiem que l’apartat de «Gramàtica» obté els resultats més alts (19%), 

li segueix «Literatura» (16%) i «Lèxic/Llengua i societat» (15%) i «Taller d’ortografia». 

 

 

Espai dedicat a la literatura_04_ANAY_4E 

 Lectura Comunicació Taller 

d’expressió 

Lèxic/Llengua 

i societat 

Gramàtica Taller 

d’ortografia 

Literatura Taller de 

vocabulari 

Emprendre 

U1 2 2 2 4 6 2 4 2 1 

U2 2 2 2 2 4 2 4 2 1 

U3 2 2 2 2 6 5 4 2 1 

U4 2 2 2 2 4 2 4 2 1 

U5 2 2 2 4 4 2 3 2 1 

U6 2 2 2 4 2 2 5 2 1 

U7 2 2 2 4 4 2 3 2 1 

U8 2 2 2 4 4 2 3 2 1 

U9 2 2 2 4 4 2 3 2 1 

T 18 18 18 30 38 21 33 18 9 

 
Taula 6.61. Espai dedicat a la literatura_04_ANAY_4E. 

 

 

 

04_ANAY_4E 

Lectura 18 

Comunicació 18 

Taller d’expressió 18 

Lèxic/Llengua i 30 

Gramàtica 38 

Taller d’ortografia 21 

Literatura 33 

Taller de voc 18 

Emprendre 9 

Gràfic 6.68. Espai en conjunt_ 04_ANAY_4E. Taula 6.62. Espai_04_ANAY_4E 
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Taller d’ortografia  Gramàtica 
38 
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6.11.2 Tractament contingut literari 

 
Quant al contingut literari de 04_ANAY_4E, d’una banda, analitza els moviments 

literaris del romanticisme i Renaixença, el realisme, modernisme, noucentisme i 

avantguardes, d’altra, se centra en la narrativa, poesia, assaig i teatre del segle XX. Des 

de la unitat 1 fins a la 4 es focalitza l’atenció en els moviments literaris característics del 

segle XIX. En endinsar-nos al segle XX, i en concret a la postguerra, veiem que els 

continguts literaris s’organitzen entorn els gèneres literaris. Obres d’autors i autores com 

Mercè Rodoreda, Enric Valor, Joan Fuster, Vicent Andrés Estelles i Espriu formen l’eix 

vertebrador d’aquestes darreres unitats. 

 

Tractament contingut literari_04_ANAY_4E 
 

U1 El Romanticisme i la Renaixença 

U2 El Realisme 

U3 El teatre del segle XIX 

U4 El Modernisme i el Noucentisme 

U5 Les avantguardes 

U6 La narrativa després de la Guerra Civil 

U7 La poesia en la postguerra 

U8 L’assaig en el segle XX 

U9 El teatre del segle XX 

 

Taula 6.63. Tractament contingut literari_04_ANAY_4E. 

 

 

6.11.3 Classificació textos 

 
El LTD_04_ANAY_4E proposa 28 textos per a treballar els continguts literaris: 

4.1.1 Júlia, d’Isabel-Clara Simó. 

4.1.2 «La pàtria», de Carles Aribau. 

4.1.3 «A mon llibre», de Teodor Llorente. 

4.2.1 La febre d’or, de Narcís Oller 

4.2.2 L’escanyapobres, de Narcís Oller. 

4.2.3 Pilar Prim, de Narcís Oller. 

4.3.1 Tres forasters de Madrid, d’Eduard Escalante. 

4.3.2 Terra baixa, d’Àngel Guimerà. 

4.3.3 Tres forasters de Madrid, d’Eduard Escalante. 

4.4.1 L’auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol. 

4.4.2 Solitud, de Víctor Català. 

4.5.1 Manifest groc, de Salvador Dalí. 

4.5.2 «Barraques», de Carles Salvador. 
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4.5.3 «Marxa nupcial», de Joan Salvat-Papasseit. 

4.5.4 «Les formigues», de Joan Salvat-Papasseit. 

4.6.1 Crist de 200 000 braços, d’Agustí Bartra. 

4.6.2 Bearn o La sala de les nines, de Llorenç Villalonga. 

4.6.3 Orleans, 3 quilòmetres, de Mercè Rodoreda. 

4.6.4 «L’hora en punt», de Pere Calders. 

4.6.5 L’ambició d’Aleix, d’ Enric Valor. 

4.7.1 «Goig del carrer», de Vicent Andrés Estellés. 

4.7.2 Llibre d’exilis, de Vicent Andrés Estellés. 

4.7.3 «Assumiràs la veu d’un poble», de Vicent Andrés Estellés. 

4.8.1 «Ensenyar el cul cada dia», de Joan Fuster. 

4.8.2 Els pagesos, de Josep Pla. 

4.8.3 «Recomanacions útils» de Joan Fuster. 

4.9.1 Civilitzats, tanmateix, de Carles Soldevilla. 

4.9.2 Antígona, de Salvador Espriu. 
 
 

Classificació autors/-res_04_ANAY_4E 
 

 Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

4.1.1 Isabel-Clara Simó Alcoi 1943 no narratiu 

4.1.3 Teodor Llorente València 1836 no poètic 

4.2.1 Narcís Oller Valls 1856 no narratiu 

4.2.2 Narcís Oller Valls 1856 no narratiu 

4.2.3 Narcís Oller Valls 1856 no narratiu 

4.3.1 Eduard Escalante Cabanyal 1834 no teatral 

4.3.2 Àngel Guimerà Tenerife 1845 no teatral 

4.3.3 Eduard Escalante Cabanyal 1834 no teatral 

4.4.1 Santiago Rusiñol Barcelona 1861 no narratiu 

4.4.2 Víctor Català L’Escala 1869 no narratiu 

4.5.1 Salvador Dalí Figueras 1989 no narratiu 

4.5.2 Carles Salvador València 1893 no poètic 

4.5.3 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.5.4 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.6.1 Agustí Bartra Barcelona 1908 no narratiu 

4.6.2 Llorenç Villalonga Palma 1897 no narratiu 

4.6.3 Mercè Rodoreda Barcelona 1908 no narratiu 

4.6.4 Pere Calders Barcelona 1912 no narratiu 

4.6.5 Enric Valor Castalla 1911 no narratiu 

4.7.1 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 
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Gènere teatral 

4.7.2 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.7.3 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.8.2 Josep Pla Palafrugell 1897 no assaig 

4.8.3 Joan Fuster Sueca 1922 no assaig 

4.9.1 Carles Soldevilla Barcelona 1892 no teatral 

4.9.2 Salvador Espriu Santa Coloma 1913 no teatral 

 

Taula 6.64. Classificació autors/-res_04_ANAY_4E. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 

 

6.11.4 Els gèneres predominants 

 
Com podem observar en els gràfic 6.69, la categoria «Gènere narratiu» obté els resultats 

més alts (50%), seguit de «Gènere poètic» (29%)    i de les categories «Gènere teatral» i 

«Assaig» (11%) que en aquest cas mostren el mateix resultat. 
 

 
 

14 

 
 

 
10,5 

 
 

 
7 

 
 

 
3,5 

 
 

 
0 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic    

Assaig Gèneres _03_ANAY_3E 

 

Gràfic 6.69. Gèneres literaris_04_ANAY_4E . Taula 6.65. Gèneres literaris_04_ANAY_4E. 

 
 

6.11.5 Textos adaptats 

 

Dels 28 textos analitzats no en trobem cap que haja estat adaptat. Per tant, com veiem en 

la taula 6.66, la categoria «Textos no adaptats» obté el resultat més baix (0,00), ja que no 

té puntuació. 

 

   

  

Gènere narratiu 14 

Gènere poètic 8 

Gènere teatral 3 

Assaig 3 
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30 

 

 
22,5 

 

Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
15 

 
 

 
7,5 

 

 
0 

Textos adaptats_02_ANAYA_2E 

Adaptats 0 No adaptats 

 28 

Gràfic 6.70. Textos adaptats_04_ANAY_4E. Taula 6.66. Textos adaptats_04_ANAY_4E . 

 

 
6.11.6 Autors 

 
En l’anàlisi que hem realitzat, en l’apartat de corpus d’autors, cal parar esment en una 

observació, el nombre de textos no sempre correspon al d’autors/-res atés que podem 

trobar d’un mateix autor/ra diferents textos. Així doncs, en LTD 04_ANAY_4E, es 

proposen 28 textos i 21 autors/-res. 

La categoria «Autors/res s. XIX» obté, en aquest curs, els resultats més elevats. 

Podem distingir 3 autors/res del s. XIX en 1r ESO, 2 en 2n ESO i cap en 3r ESO. 

 

12 
Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

9 Autors/-res abans del XIX    

Època_04_ANAY_4E 
6 

Autors segle XX 8 

3 Autors segle XIX 12 

Autors abans XIX 1 
0    

Gràfic 6.71. Autors/-res per èpoques_04_ANAY_4E . Taula 6.67. Autors/-res per èpoques_04_ANAY_4E. . 

Com veiem en el gràfic 6.71, la categoria «Literatura catalana a Catalunya» obté els 

resultats més alts (52%) seguida de «Literatura catalana al PV» (38%), mentre que la resta 

de categories obtenen els resultats més baixos (5%). 
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12 Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

 
6 

 
3 

 
0 

Gràfic 6.72. Procedència geogràfica_04_ANAY_4E Taula 6.68. Procedència geogràfica_04_ANAY_4E 

 

El gràfic 6.72 ens presenta uns resultats en què el nombre d’homes escriptors (19 homes) 

supera amb escreix al de dones escriptores (2 dones): 90% escriptors enfront de 10% 

d’escriptores. 

 

04_ANAY_4E 
 

Homes (19) Dones (2) 

Carles Aribau Isabel-Clara Simó 

Teodor Llorente Mercè Rodoreda 

Narcís Oller 

Eduard Escalante 

Àngel Guimerà 

Santiago Rusiñol 

Víctor Català 

Salvador Dalí 

Carles Salvador 

Joan Salvat-Papasseit 

Agustí  Bartra 

Llorenç Villalonga 

Pere Calders 

Enric Valor 

Vicent Andrés Estellés 

Joan Fuster 

Josep Pla 

Carles Soldevilla 

Salvador Espriu 

 

Taula 6.69. Gènere dels escriptors/-res_04_ANAY_4E. 

9 
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Gràfic 6.73. Dones escriptores_04_ANAY_4E. 

 

 

6.11.7 Recursos multimèdia 

 
Quant als recursos multimèdia que fan servir en l’apartat de «Literatura», només trobem 

dos categories: «Fotografia» i «Imatge representada». 

 

 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música           
 2. Ef. so usuari           
 3. Ef. so no usuari           
 4. Veu off tx escrit           
 5. Veu en off           

Imatge fixa 1. Fotografia  1 1 2  1    5 

 2. Imatge repr. 1    1 2 2 1 1 8 

 3. C.G. fotogràfica           
 4. C.G. pictòrica           
 5. C.G.mixta           
 6. R.G. Informació           
 7. Icones           

Imatge en 1.Animació senzilla           
moviment 2. Animació compl           

 3.Dibuixos animats           
 4. Audiovisual           
 5. Pel·lícula           
 6. TV           

Altres 1. Enllaç extern           
elements 2. Capes           

multimèdia 3. F. Emer/Pop-up           
 4. Programes/ Appl           

 
Taula 6.70. Recursos multimèdia 04_ANAY_4E. 

 

 

6.12. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO Bromera (05_BRO_1E) 

 
Aranda, A. (2015). Comunica 1 Valencià: llengua i literatura, Bromera, Alzira, 2015. 

El LTD 05_BROC_1E proposa set apartats: Tipologia textual, Gramàtica, Ortografia, 

Lèxic, Llengua i societat, Literatura i Producció textual. A diferència del LTD  analitzat 



236  

anteriorment (6.2.1. ANAY) en què només un apartat presenta continguts literaris, en 

aquest s’hi dediquen tres: Tipologia textual, Literatura i Producció textual. 

 
 

 T. TEXTUAL GRAMÀTICA ORTOGRAFIA LÈXIC LLENGUA I 

SOCIO 

LITERATURA PRODUCCIÓ 

TEXTUAL 

U1 El retrat Cat. gramaticals Dígraf C. semàntics El. comunicació La novella juvenil Descripció de persones 

U2 Tx dialogats Tipus d’oracions Diftongs La derivació Els registres Diàlegs Redacció text dialogat 

U3 El diari personal Els verbs. L’accent La derivació Discriminació sexista El diari literari Redacció diari 

U4 La rondalla El verb. L’adjectiu La dièresi La composició Llengua i prejudici La literatura popular Redacció rondalla 

U5 La descripció Preposicions L’article Sinònims Diversitat lingüística La novel·la Descripció d’un objecte 

U6 El còmic El verb. L'adverbi L’ús dels punts polisèmiques V. geogràfiques La comèdia D’un poema a un còmic 

U7 El conte El verb. Cd Majúscules C. semàntics El valencià El conte Redacció d’un conte 

U8 Descripció Cd. Pronoms Essa sonora Les f fetes Els orígens La poesia Crònica d’un viatge 

U9 El teatre L’imperatiu. Essa sorda barbarismes Contacte de llengües El monòleg teatral Del relat al teatre 

 

Taula 6.71. Organització 05_BROC_1E. 

 

 

6.12.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En el LTD 05_BRO_1E, s’hi proposen set categories: «Tipologia textual»,  «Gramàtica», 

«Ortografia», «Lèxic», «Sociolingüística», «Literatura» i «Producció textual». Quan a 

l’espai  que  s’hi  dedica  a  la  literatura,  d’entrada  trobem  desequilibri,  les categories 

«Tipologia textual», «Gramàtica», «Ortografia», que obtenen la puntuació més alta, en 

concret, 32%, 25%, 19%; mentre que les categories de «Lèxic», «Llengua i societat», 

«Literatura» i «Producció textual», només n’obtenen un 6% cadascuna. 
 
 

Espai dedicat a la literatura_05_BRO_1E 

 TIPOL. GRAMÀTICA ORTOGRAFIA LÈXIC SOCIOL LITERATURA PRODUCCIÓ 

U1 5 4 3 1 1 1 1 

U2 5 4 3 1 1 1 1 

U3 5 4 3 1 1 1 1 

U4 5 4 3 1 1 1 1 

U5 5 4 3 1 1 1 1 

U6 5 4 3 1 1 1 1 

U7 5 4 3 1 1 1 1 

U8 5 4 3 1 1 1 1 

U9 5 4 3 1 1 1 1 

TOT 45 36 27 9 9 9 9 

 
Taula 6.72. Espai dedicat a la literatura en cada unitat_05_BROC_1E. 
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Gràfic 6.74 Espai en el conjunt del manual_05_ BROC_1E.  Taula 6.73. Espai en el conjunt del manual_05_ BROC_1E 

 

 

6.12.2 Tractament contingut literari 

 

Els continguts literaris en 05_BROC_1E s’organitzen al voltant de tres apartats: 

Tipologia textual, Literatura i Producció Textual. En Tipologia textual, s’encoratja 

l’estudiant/a a identificar gèneres menys coneguts i treballats com puga ser una rondalla, 

un còmic, llibres de viatges, diari personal i fotonovel·la. En l’apartat de Literatura, els 

exercicis i els textos van dirigits a comentar textos literaris de novel·la juvenil, 

d’aventures, conte infantil, comèdia, literatura popular, entre d’altres. Finalment, 

s’introdueix la Producció textual. Una vegada s’han treballat, identificat i comentat els 

textos s’encoratja l’estudiant a redactar diferents textos com un diari personal, una crònica 

d’un viatge, una rondalla, un còmic i, fins i tot, un poema. 

 

 

TIPOLOGIA TEXTUAL. Identifica LITERATURA. Comenta PRODUCCIÓ TEXTUAL. Produeix 

El retrat La novel·la juvenil La redacció de la descripció d’una persona 

Els textos dialogats Els diàlegs en la narració La redacció d’un text dialogat 

La narració en 1p: el diari personal El diari literari La redacció d’un diari personal 

Narrador en 3p: rondalla, fotonovel·la La literatura popular La redacció d’una rondalla 

La descripció de llocs i objectes La novel·la d’aventures La descripció d’un objecte i un lloc 

El còmic El text teatral: la comèdia L’elaboració d’un còmic a partir d’un poema 

El conte El conte infantil La redacció d’un conte 

La descripció de viatges La poesia La crònica d’un viatge 

El text dialogat (II): el teatre El monòleg interior L’adaptació d’un relat a teatre 

 

Taula 6.74. Tractament contingut literari_05_BROC_1E. 

 

 

6.12.3 Classificació textos 

 
El LTD_05_BRO_1E proposa 28 textos per a treballar els continguts literaris: 

1.1.1 La banda dels mitjos lladres, de Pasqual Alapont. 

1.1.2 Jo...i les circumstàncies, de Enric Lluch. 

1.1.3 L’estiu dels pirates, de Teresa Broseta. 

1.2.1 L’enigma del medalló, de Vicent Pasqual. 

1.2.2 L’esperit dels gels, de Maite Carranza. 
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1.3.1 El diari de la Carlota (adaptació), de Gemma Lienas. 

1.3.2 Nou diari del jove maniàtic, d’Aidan Macfarlane i Ann Mc Pherson. 

1.3.3 Raquel, d’Isabel-Clara Simó. 

1.3.4 El diari de la Neu, de Glòria Lloret. 

1.3.5 L’ull de la mòmia, de Jesús Cortés. 

1.4.1 Rondalles valencianes 4 (adaptació), d’Enric Valor. 

1.4.2 Rondalles valencianes 2, Comencilda, Secundina i Acabilda, d’Enric Valor. 

1.4.3 Obra completa (adaptació), de Joan Amades. 

1.5.1 El verí de la cobra, de Josep Millo. 

1.5.2 Una selva al replà, de Pau Joan Hernàndez. 

1.5.3 La mort espera a Varsòvia, de Josep Millo. 

1.5.4 El jardí secret, de Gilbert K. Chesterson. 

1.6.1 Las hermanas Gilda, Clásicos del humor (adaptació), de Manuel Vázquez. 

1.6.2 Autoindefinits, Diversos autors. 

1.7.1 Contes per nens i nenes políticament correctes, de James Finn Garner. 

1.7.2 Compta amb mi (adaptació), de Jorge Bucay. 

1.7.3 De conte en conte, de Vicent Pardo. 

1.8.1 Vint mil llegües de viatge submarí, de Jules Verne. 

1.8.2 Antologia poètica, Cançó de la lluna, de Vicent Andrés Estellés. 

1.8.3 Cinc setmanes amb globus, de Jules Verne. 

1.9.1 Romeo i Julieta (adaptació de Rodolf Sirera), de William Shakespeare. 

1.9.2 Alícia, de Pasqual Alapont. 

1.9.3 Digue’m agosarat (adaptació), d’Andreu Buenafuente. 
 

 
 

Classificació autors/-res_05_BROC_1E 

 Autor/-ra Procedència Època Adaptat Gènere 

1.1.1 Pasqual Alapont Catarroja 1963 no narratiu 

1.1.2 Enric Lluch Algemesí 1949 no narratiu 

1.1.3 Teresa Broseta València 1963 no narratiu 

1.2.1 Vicent Pasqual Silla 1944 no narratiu 

1.2.2 Maite Carranza Barcelona 1958 no narratiu 

1.3.1 Gemma Lienas Barcelona 1951 Sí narratiu 

1.3.2 Macfarlane i Mcperson Regne Unit 1963 no narratiu 

1.3.3 Isabel-Clara Simó Alcoi 1943 no narratiu 

1.3.4 Glòria Llobet Barcelona 1956 no narratiu 

1.3.5 Jesús Cortés Torrent 1962 no narratiu 

1.4.1 Enric Valor Castalla 1911 sí narratiu 

1.4.2 Enric Valor Castalla 1911 no narratiu 

1.4.3 Joan Amades Barcelona 1890 sí narratiu 

1.5.1 Josep Millo l’Alcúdia 1946 no narratiu 

1.5.2 Pau Joan Hernàndez Barcelona 1967 no narratiu 

1.5.3 Josep Millo l’Alcúdia 1946 no narratiu 

1.5.4 Gilbert K. Chesterson Londres 1864 no narratiu 

1.6.1 Manuel Vazquez Madrid 1930 sí narratiu 

1.6.2 Diversos Autors -------- ------- no teatral 

1.7.1 James Finn Garner Estats Units 1960 no narratiu 
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1.7.2 Jorge Bucay Buenos Aires 1949 sí narratiu 

1.7.3 Vicent Pardo Vinalesa 1954 no narratiu 

1.8.1 Jules Verne Nantes 1828 no narratiu 

1.8.2 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

1.8.3 Jules Verne Nantes 1828 no narratiu 

1.9.1 William Shakespeare Stratford 1564 sí teatral 

1.9.2 Pasqual Alapont Catarroja 1963 no teatral 

1.9.3 Andreu Buenafuente Reus 1965 sí teatral 

 

Taula 6.75. Classificació textos literaris_ 05_BROM_1E. 

 

Tot seguit, classifiquem els autors per èpoques, procedència geogràfica i pel gènere dels 

escriptors i escriptores. 

 

6.12.4 Els gèneres predominants 

 
En el gràfic 6.75, veiem com la categoria «Gènere narratiu» obté els resultats més alts 

(82%) seguit de «Gènere teatral» (14%) que avantatja a «Gènere poètic» (4%). Així 

doncs, la categoria «Assaig literari» i «Gènere poètic» són les que presenten els resultats 

més baixos. 
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Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig literari 
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7,5 

 
 

 
0 
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Gènere narratiu 23 

Gènere poètic 1 

Gènere teatral 4 

Assaig literari 0 
 

 

Gràfic 6.75. Gèneres literaris_05_BRO_1E Taula 6.76. Gèneres literaris_05_BRO_1E 

 

Narratiu: 23 obres 

La banda dels mitjos lladres, Pasqual Alapont. 

Jo...i les circumstàncies, Enric Lluch. 

L’estiu dels pirates, Teresa Broseta. 

L’enigma del medalló, Vicent Pasqual. 

L’esperit dels gels, Maite Carranza. 

El diari de la Carlota (adaptació), Gemma Lienas. 

Nou diari del jove maniàtic, Aidan Macfarlane i Ann Mc Pherson. 

Raquel, Isabel-Clara Simó. 

El diari de la Neus, Glòria Lloret. 

L’ull de la mòmia, Jesús Cortés. 

Rondalles valencianes 4 (adaptació), Enric Valor. 

Rondalles valencianes 2, Comencilda, Secundina i Acabilda, Enric Valor. 

23 
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Obra completa (adaptació), Joan Amades. 

El verí de la cobra, Josep Millo. 

Una selva al replà, Pau Joan Hernàndez. 

La mort espera a Varsòvia, Josep Millo. 

El jardí secret, Gilbert K. Chesterson. 

Las Hermanas Gilda, Clàsicos del humor (adaptació), Manuel Vazquez. 

Contes per nens i nenes políticament correctes, James Finn Garner. 

Compta amb mi (adaptació), Jorge Bucay. 

De conte en conte, Vicent Pardo. 

Vint mil llegües de viatge submarí, Jules Verne. 

Cinc setmanes amb globus, Jules Verne. 

Dramàtic: 4 obres 

Autoindefinits, Diversos autors. 

Romeo i Julieta (adaptació de Rodolf SIRERA), William Shakespeare. 

Alícia, Pasqual Alapont. 

Digue’m agosarat (adaptació), Andreu Buenafuente. 

Líric: 1 obra 

Antologia poètica, «Cançó de la lluna», Vicent Andrés Estellés. 

 

 

6.12.5 Textos adaptats 
 

 
 

 

22 

 
 

16,5 

 
 

11 

 
 

5,5 

Textos 

adaptats_05_BRO_1E 

 
 

 
Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
En 05_BROM_1E, la mostra de textos 

és de 28. Tal com veiem en el gràfic 

6.76, els textos no adaptats superen els 

que sí ho estan. En concret s’hi 

proposa un 75% de textos no adaptats 

i un 25% adaptats. 

 
0 

 

Gràfic 6.76. Textos adaptats_05_BRO_1E. 
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6.12.6 Autors 

 
Un corpus de 25 d’autors/-res configura el LTD_05_BRO_1E dels quals un alt 

percentatge pertanyen a autors/-res del segle XX; quant a la procedència geogràfica, 

trobem homogeneïtat, pràcticament el mateix nombre d’autors pertanyents a la literatura 

universal, de Catalunya i al País Valencià. S’hi proposen més escriptors que escriptores. 

 
 

Autors/-res per 

èpoques_05_BRO_1E 
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Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
 
 
 
 

Època_05_BRO_1E 
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Gràfic 6.77. Corpus per èpoques_05_BRO_1E Taula 6.77. Corpus per èpoques_05_BRO_1E. 

 

En 05_BRO_1E, «Literatura catalana al PV» obté els resultats més alts (44%), seguit de 

«Literatura universal i clàssica» (32%) i de «Literatura catalana a Catalunya» (24%). 

Literatura catalana a les Illes no obté cap resultat. 
 

Procedència 

geogràfica_05_BRO_1E 

12 

 
 
 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya    

9 Literatura catalana al PV 
Literatura catalana a les Illes 
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0 

Procedència geografica_05_BRO_1E 

Literatura universal 8 

 

 
Gràfic 6.78. Procedència geográfica_05_BRO_1E. Taula 6.78. Procedència geogràfica_05_BROM_1E. 

 

En 05_BRO_1E, conformen el corpus 19 homes i 6 sis dones: Teresa Broseta, Maite 

Carranza, Gemma Lienas, Isabel-Clara Simó, Glòria Llobet i Ann Mc Pherson. 

 
HOMES (19) DONES (6) 

 

Pasqual Alapont Teresa Broseta 

Enric Lluch Maite Carranza 

Vicent Pasqual Gemma Lienas 

Aidan Macfarlane I Isabel-Clara Simó 

Jesús Cortés Glòria Lloret 

Enric Valor Ann Mc pherson 

 

 

 
  

 

 

Autors/-res segle XX 20 

Autors /-res segle XIX 4 

Autors/-res anteriors al XIX 1 

 

Literatura catalana a Catalunya 6 

Literatura catalana al Pais Valencià 11 

Literatura catalana a les Illes 0 
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Joan Amades 

Josep Millo 

Pau Joan Hernàndez 

Gilbert K. Chesterson 

Manuel Vazquez 

James Finn Garner 

Jorge Bucay 

Vicent Pardo 

Jules Verne 

Vicent Andrés Estellés 

William Shakespeare 

Pasqual Alapont 

Andreu Buenafuente 

 

Taula 6.79. Gènere escriptors/-res 05_BRO_1E. 

 

 

 
Com observem en el gràfic 

05_BRO_1E,       la      categoria 

«Homes escriptors» (76%) 

supera la de «Dones escriptores» 

(24%). 

 
Gràfic 6.79. Gènere 05_BRO_1E. 

 

 
6.12.7 Recursos multimèdia 

 
De la classificació que realitza Brescó (2016), hem eliminat els recursos d’animació 

senzilla, animació complexa, dibuixos animats, audiovisual, pel·lícula i TV, ja que no són 

pertinents en l’anàlisi del bloc de cultura literària. En canvi, els recursos multimèdia que 

destaquen en aquest manual en són cinc: Veu en off text escrit, Fotografia, Imatge 

representada, Composició gràfica fotogràfica, Finestres emergents Pop-Up. 
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Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música           
 2. Ef. so usuari           
 3. Ef. so no usuari           
 4. Veu off tx escrit 1  2 2  1 2 2 3 13 

 5. Veu en off           
Imatge fixa 1. Fotografia 5 2  3 3 1 3   17 

 2. Imatge repr.  1  1   2   4 

 3. C.G. fotogràfica    3 2 3 1 2 3 14 

 4. C.G. pictòrica           
 5. C.G. mixta           
 6. R.G. Informació           
 7. Icones 1  3 4 1 1 2 3 5 20 

Imatge en 1.Animació senzilla           
moviment 2. Animació compl           

 3.Dibuixos animats           
 4. Audiovisual           
 5. Pel·lícula           
 6. TV           

Altres 1. Enllaç extern           
elements 2. Capes           

multimèdia 3. F. Emer/Pop-up   1 2 1 1  1 2 8 

 4. Programes/ Appl           
 

Taula 6.80. Gènere_05_BRO_1E. 

 

 

6.13. Valencià: Llengua i Literatura 2n ESO Bromera (06_BRO_2E) 

 
Josep Gregori, Maria Viu, Comunica 2 Valencià: Llengua i Literatura, Bromera, Alzira, 

2015. 

El LTD 05_BROC_1E proposa set apartats: Tipologia textual, Gramàtica, Ortografia, 

Lèxic, Llengua i societat, Literatura i Producció textual. S’hi dediquen tres apartats a 

treballar el contingut literari: Tipologia textual, Literatura i Producció textual. 

 
 

 

 

 
TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

Estructura Llibre Índex Continguts 
GRAMÀTICA ORTOGRAFIA LÈXIC LLENGUA I 

SOCIETAT 

 

 
LITERATURA PRODUCCIÓ 

TEXTUAL 

Unitat 1 Text i context. 

Registres. 

Categories gram 

L’indicatiu 

Dígrafs. L´ús de 

majúscules 

Sinonímia 

La música 

Registre 

col·loquial 

La cançó Redacció: canvi de 

registre 

Unitat 2 La novel·la 

Les veus 

Els pronoms. 

L’indicatiu 

Diftongs 

Separació síl·laba 

L’antonímia 

Els viatges 

Registre 

literari 

La novel·la 

romàntica 

Redacció d’un fragment 

d’una novel·la 

Unitat 3 Els personatges El present de subj. 

Pronoms febles 

L’apòstrof 

La l i la l·l 

Neologismes 

Heroïnes 

La diversitat a 

Europa 

La novel·la 

d’aventures 

Creació d’un personatge 

Unitat 4 El conte 

La cohesió 

L’oració 

L’imperfet 

L’accentuació Composició 

La salut 

Llengües del 

món 

La llegenda Redacció d’un conte 

Unitat 5 La carta PN i el participi Les lletres j/g i els 

dígrafs tg/tj 

Abreviatures 

Els oficis 

Família 

romànica 

Les cartes 

literàries 

Redacció d’una carta 

Unitat 6 Carta d’opinió CD. CI La lletra x 

La puntuació 

Unitat 7 Text teatral L’adverbi. CC Puntuació. 

B/V 

Barbarismes 

Tecnologia 

Refranys 

Arts esc. 

Interferències 

lingüístiques 

V. oriental i 

occidental 

L’assaig Carta de protesta 

 
El teatre Redacció escena teatral 

Unitat 8 Les instruccions L’imperatiu 

Les perífrasis. RV 

Essa sonora i essa 

sorda 

Prefixos 

Els aliments 

El valencià Novel·la misteri 

i terror 

Redacció d’unes 

instruccions 

Unitat 9 Text expositiu Perífrasis 

probabilitat 

El fonema /K/ Derivació 

Qualitats 

Valencià actual La poesia i les 

fig. retòriques 

Redacció d’un text 

explicatiu 
 

Temes clau: 1, 2, 3: Aplica, tècniques d’estudi. Banc de dades 

 

Taula 6.81. Organització del LTD_06_BROM_2E. 
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6.13.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En el LTD 06_BRO_2E, s’hi proposen set categories: «Tipologia textual»,  «Gramàtica», 

«Ortografia», «Lèxic», «Sociolingüística», «Literatura» i «Producció textual». Trobem 

desequilibri entre les categories «Tipologia textual», «Gramàtica», «Ortografia», que 

obtenen la puntuació de 32%, 25%, 19% i, les categories «Lèxic», «Llengua i societat», 

«Literatura» i «Producció textual», que només n’obtenen 6%, cadascuna. 
 
 

Literatura en cada unitat (pàg.)_06_BROM_2E 
 

 Tipologia 

textual 

Gramàtica Ortografi Lèxic Llengua i 

societat 

Literatura Producció 

textual 

Repassa 

U1 5 4 3 1 1 1 1 1 

U2 5 4 3 1 1 1 1 1 

U3 5 4 3 1 1 1 1 1 

U4 5 4 3 1 1 1 1 1 

U5 5 4 3 1 1 1 1 1 

U6 5 4 3 1 1 1 1 1 

U7 5 4 3 1 1 1 1 1 

U8 5 4 3 1 1 1 1 1 

U9 5 4 3 1 1 1 1 1 

 
Taula 6.82. Espai dedicat a la literatura per unitats_07_BROM_2E. 

 

Gràfic 6.80 Espai literatura_06_BRO_2E. Taula 6.83. Espai literatura_06_BRO_2E 

 

 

6.13.2 Tractament contingut literari 

 
Els continguts literaris giren al voltant de tres apartats: Tipologia textual, Literatura i 

Producció textual. En 06_BROC_2E, l’apartat de Tipologia textual. En les nou unitats, 

es treballen els diferents continguts literaris inclosos en el currículum de 2n ESO: la 

cançó, la llegenda, el teatre, la novel·la romàntica, de misteri, d’aventures i la poesia. Es 

planteja una combinació equilibrada d’activitats deductives i inductives, d’activitats 

guiades de producció oral, variades i de resolució senzilla. Palesa en tot el LTD i, en 

concret, en l’apartat de Literatura l’enfocament comunicatiu com a recurs per a 

l’aprenentatge de llengua. 

Espai_06_BRO_2E 

Tipologia textual 45 

Gramàtica 36 

Ortografia 27 

Lèxic 9 

Llengua i societat 9 

Literatura 9 

Producció textual 9 

Repassa 9 

 

Producció textual 

Tipologia textual 
 

 

 

 

 

 

Gramàtica 
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Se segueix la mateixa estructura en totes unitats: una breu explicació del tema, un text 

acompanyat d’una fotografia i un o dos exercicis al voltant del text. Aquest apartat es 

completa amb el de Producció textual en què s’hi proposa la producció de textos a partir 

dels continguts anteriors, com per exemple: redacta una novel·la, un conte, una carta o 

una escena teatral. 

 
 

 

Tipologia textual. identifica Literatura. 

comenta 

Producció textual. 

produeix 
 

 

Els registres i l’adequació La cançó Redacció canvi de registre 

La novel·la. Les veus La novel·la romàntica Redacció d’un fragment d’una novel·la 

Els personatges La novel·la d’aventures Redacció la creació d’un personatge 

El conte. La cohesió La llegenda Redacció d’un conte 

La carta Les cartes literàries Redacció d’una carta personal 

La carta d’opinió L’assaig Redacció d’una carta de protesta 

El text teatral El teatre Redacció d’una escena teatral 

Les instruccions La novel·la de misteri i terror Redacció d’unes instruccions 

El text expositiu La poesia i les figures retòriques       Redacció d’un text explicatiu 

 

Taula 6.84. Tractament contingut literari_06_BRO_2E. 

 

 

6.13.3 Classificació textos 

 
El LTD_06_BRO_2E proposa 35 textos per a treballar els continguts literaris: 

2.1.1 «Camals mullats», de La Gossa Sorda. 

2.1.2 Fi de culs a Mallorca (adaptació), de Pasqual Alapont. 

2.1.3 «Al vent», de Raimon. 

2.2.1 Mor una vida es trenca un amor, de Joan Pla. 

2.2.2 L´últim roder, de Josep Franco. 

2.2.3 La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda. 

2.2.4 Els ulls al cel i l’ànima a la mar, de Josep Ballester. 

2.2.5 Per un grapat de petons, de Jordi Sierra i Fabra. 

2.2.6 Per un grapat de petons, de Jordi Sierra i Fabra. 

2.2.7 Dora diu que no, d’ Isabel Clara-Simó. 

2.3.1 L’Odissea (adaptació de Jesús Cortés), d’Homer. 

2.3.2 Tirant lo Blanc (versió de J. Franco), de Joanot Martorell. 

2.3.3 Déus, herois i mites de l’antiga Grècia, de Jesús Cortés. 

2.3.4 El secret de l’alquimista, de Francesc Gisbert. 

2.3.5 Nou diari del jove maniàtic, d’Aidan MacFarlane i Ann McPherson. 

2.3.6 Mari Catúfols, d’Aidan MacFarlane i Ann McPherson. 

2.3.7 El corsari negre, (versió de Marta Luna), d’Emilio Salgari. 

2.3.8 A boca de canó, de Manel Àlamo. 

2.4.1 Espiral, de Manuel Baixauli. 
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2.4.2 Amors impossibles, de Josep Vicent Marqués. 

2.4.3 Llegendes valencianes, de Josep Franco. 

2.4.4 Compta amb mi, de Jorge Bucay. 

2.4.5 Contes per telèfon, de Gianni Rodari. 

2.5.1 Cartes d’hivern, d’Agustín Fernández Paz. 

2.6.1 Murmuris i crits, Cartes a Mireia, de Carme Miquel (adaptació). 

2.6.2 Ser Joan Fuster, de Joan Fuster (a cura de J.A. Fluixà i A. Martínez). 

2.6.3 Un cafè amb Raixida, d’Albert Toldrà. 

2.6.4 Cròniques de la veritat oculta, de Manuel de Pedrolo. 

2.7.1 Ací no paga ni Déu!, de Dario Fo. 

2.7.2 Digue’m agosarat, d’Andreu Buenafuente. 

2.7.3 Joan, el Cendrós, de Carles Alberola i Roberto García. 

2.7.4 No puges a l’andana, de Teresa Brosseta. 

2.8.1 Investigaràs fins al final, de Francesc Gisbert. 

2.91 Versos diversos, de Maria Dolors Pellicer. 
 
 

Classificació d’autors/-res_06_BRO_2E 

 Autor/-ra Procedència Època Adaptat Gènere 

2.1.1 La Gossa Sorda Pego 1999 no poètic 

2.1.2 Pasqual Alapont Catarroja 1963 sí narratiu 

2.1.3 Raimon Xàtiva 1940 no poètic 

2.2.1 Joan Pla Artana 1942 no narratiu 

2.2.2 Josep Franco Sueca 1955 no narratiu 

2.2.3 Mercè Rodoreda Barcelona 1908 no narratiu 

2.2.4 Josep Ballester Alzira 1961 no poètic 

2.2.5 Jordi Sierra I Fabra Barcelona 1947 no narratiu 

2.2.6 Jordi Sierra I Fabra Barcelona 1947 no narratiu 

2.2.7 Isabel Clara-Simó Alcoi 1943 no narratiu 

2.3.1 Homer Grècia s. VIII sí poètic 

2.3.2 Joanot Martorell València 1410 sí narratiu 

2.3.3 Jesús Cortés Torrent 1962 no narratiu 

2.4.4 Francesc Gisbert Alcoi 1976 no narratiu 

2.3.5 A. Macfarlane I A.Mcpherson Egeinick 1945 no narratiu 

2.3.6 A. Macfarlane I A. Mcpherson Egelnick 1945 no narratiu 

2.3.8 Manel Àlamo València 1978 no narratiu 

2.4.1 Manuel Baixauli Sueca 1963 no narratiu 

2.4.2 Josep V. Marqués Valencia 1943 no narratiu 

2.4.3 Josep Franco Sueca 1955 no narratiu 

2.4.4 Jorge Bucay Buenos Aires 1949 sí narratiu 

2.4.5 Gianni Rodari Itàlia 1920 no narratiu 

2.5.1 A. Fernández Paz Vilalba 1947 no narratiu 

2.6.1 Carme Miquel La Nucia 1945 sí narratiu 

2.6.2 Joan Fuster Sueca 1922 sí assaig 

2.6.3 Albert Toldrà Barcelona 1964 no narratiu 

2.6.4 Pere Calders Barcelona 1912 no narratiu 

2.7.1 Dario Fo Itàlia 1926 no teatral 

2.7.2 A. Buenafuente Reus 1965 no narratiu 

2.73 C.Alberola I R. G. Alzira 1964 no teatral 
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2.74 Teresa Brosseta València 1963 no narratiu 

2.8.1 Francesc Gisbert Alcoi 1976 no narratiu 

2.9.1 M Dolors Pellicer Oliva 1956 no poètic 

2.9.2 C. Alberola I R. G. Alzira 1964 no teatral 

 

Taula 6.85. Classificació textos literaris_06_BRO_2E. 

 

Tot seguit, classifiquem els autors per èpoques, procedència geogràfica i pel gènere dels 

escriptors i escriptores. 

 

6.13.4 Els gèneres predominants 

 
En 06_BROM_2E, la categoria «Gènere narratiu» avantatja la resta. En canvi, la 

categoria «Assaig literari» i «Gènere poètic» i «Gènere poètic» en aquest cas mostren un 

resultat equitatiu, són les que tenen el resultat més baix: 2 textos, 0 i 1 text, 

respectivament. Crida l’atenció que no hi haja cap text teatral en tot el LTD_BROM_2E. 

 
30 

 
 
 

22,5 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig literari 

 
 

15 

 
 
 

7,5 

 
 
 

0 

 
 

Gèneres_06_BRO_2E 

Gènere narratiu 22 

Gènere poètic 2 

Gènere teatral 0 

Assaig literari 1 

Gràfic 6.81. Generes 06_BROM_2E. Taula 6.86. Generes 06_BROM_2E. 

6.13.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_06_BRO_2E 

20 

 
 

15 

 
 

10 

 
 

5 

 
 
 
 
 

  Textos adaptats 

  Textos no adaptats 

 
 
 
 

 
La mostra de 06_BRO_2E és de 

25 textos. Com es presenta en el 

gràfic 6.87, «Textos no 

adaptats», obté els resultats més 

elevats (76%). 

Gràfic 6.82. Adaptats_06_BRO_2E. 

 

   

19 

 6  
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6.13.6 Autors 

 
El LTD_06_BRO_2E proposa 33 autors/-res per a treballar el continguts literaris. Si ens 

centrem en l’època a la qual pertanyen observem com els resultats més alts són de la 

categoria «Autors/res s. XX» (91%). Quant a la procedència geogràfica, la categoria 

«Literatura catalana al PV», també obté els resultats més elevats (61%), en canvi, els 

resultats més baixos són de «Literatura universal» (18%) i «Literatura catalana a 

Catalunya» ( 21%). No s’hi aprecia cap autor/ra de les Illes (0%). 

 
En 06_BRO_2E, la categoria «Autors/-res segle XX», és la que obté els resultats més 

alts (91%), en canvi, en la resta de categories els resultats són inferiors (3% i 6%). 

 

 
 

 

 

 
30 

 
 
 

22,5 

 
 
 

15 

 
 
 

7,5 

 
 
 

0 

 
Autors/-res per 

èpoques_06_BRO_2E 

 
 

 
Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 
Autors/-res abans del XIX 

 
 
 

 

Procedència geografica_06_BRO_2E 

Literatura universal 6 

Gràfic 6.83. Autors/-res per èpoques_06_BRO_2E. Taula 6.87.Autors/-res per èpoques_06_BRO_2E. 

Tal com veiem en el gràfic, la categoria «Literatura catalana al País Valencià», obté els 

resultats més alts (61%), mentre que «Literatura catalana universal» i «Literatura catalana 

a Catalunya» n’obtenen els més baixos (21% i 18%, respectivament). 
 

 

 

 
 

Procedència geogràfica 

06_BRO_2E 

20 

 

 
15 

 

 
10 

 

 
5 

 

 
0 

 
 
 
 
 

 
Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

 
 
 
 
 

 

Època_06_BRO_2E 

Autors/-res segle XX 30 

Autors /-res segle XIX 1 

Autors/-res anteriors al XIX 2 
 

 

Gràfic 6.84. Procedència geogràfica 06_BRO_2E Taula 6.88. Procedència geogràfica_06_BRO_2E 

30 

1 2 

20 

 
 

 

Literatura catalana a Catalunya 7 

Literatura catalana al País Valencià 20 

Literatura catalana a les Illes 0 
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En 06_BRO_2E, s’hi evidencia un predomini d’autors i autores del segle XX i del PV. 

Així mateix, si ens centrem en el nombre de dones escriptores que s’hi inclouen, s’hi 

deixa veure la inferioritat de dones escriptores (21%) enfront de la d’homes (79%). 

 

Autors (26) Autores (7) 
 

Pasqual Alapont Mercè Rodoreda 

Raimon Isabel Clara-Simó 

Joan Pla Ann Mcpherson 

Josep Franco Carme Miquel 

Josep Ballester Teresa Brosseta 

Jordi Sierra I Fabra Maria Dolors Pellicer 

Homer Carme Miquel 

Joanot Martorell 

Jesús Cortés 

Francesc Gisbert 

Aidan Macfarlane 

Emilio Salgari 

Manel Àlamo 

Manuel Baixauli 

Josep Vicent Marqués 

Jorge Bucay 

Gianni Rodari 

Agustín Fernández Paz 

Joan Fuster 

Albert Toldrà 

Calders 

Dario Fo 

Andreu Buenafuente 

Carles Alberola 

Roberto García 

Francesc Gisbert 
 

 

Taula 6.89. Gènere escriptors/-res 06_BRO_2E. 

 

Gràfic 6.85. Gènere escriptors/-res 06_BRO_2E. 

 

 
6.13.7 Recursos multimèdia 

 
Tal com observem en la taula 6.90, sis són els recursos multimèdia que s’hi fan servir en 

06_BRO_2E. De major a menor ús destaquem: «Fotografia», que és el que obté els 
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resultats més elevats, seguit d’«Icones», de «Veu en of text escrit», d’«Imatge 

representada», «Composició gràfica fotogràfica» i de «Finestres emergents». 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música

2. Ef. so usuari

3. Ef. so no usuari

4. Veu off tx escrit 1 2 3 3 1 1 1 12 

5. Veu en off

Imatge fixa 1. Fotografia 7 6 8 3 6 5 1 36 

2. Imatge repr. 1 2 2 1 6 

3. C.G. fotogràfica 2 1 2 1 6 

4. C.G. pictòrica

5. C.G.mixta

6. R.G. Informació

7. Icones 2 6 3 3 1 1 1 17 

Imatge en 1.Animació senzilla

moviment 2. Animació compl

3.Dibuixos animats

4. Audiovisual

5. Pel·lícula

6. TV

Altres 1. Enllaç extern

elements 2. Capes

multimèdia 3. F. Emer/Pop-up 2 4 6 

4. Programes/ Appl

Taula 6.90. Recursos multimèdia_06_BRO_2E. 
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6.14. Valencià: Llengua i Literatura 3r ESO Bromera (07_BRO_ 3E) 

Comunica 3 Valencià: Llengua i Literatura, Bromera, Alzira 2015. 

El LTD_07_BRO_3E s’estructura al voltant de nou unitats dividides en set apartats: 

Tipologia Textual, Gramàtica, Ortografia, Lèxic, Llengua i societat, Literatura (des de les 

Cròniques fins a Ramon Llull) i Producció textual. 

Estructura llibre_07_BRO_3E 

Tipologia 

textual 

Gramàtica Ortografia Lèxic Llengua i 

societat 

Literatura Producció textual 

Unitat 1 La notícia Categories L’apostrofació la derivació Les llengües del Les cròniques Redacció d’una notícia 

gramatical mon medievals 

Unitat 2 La descripció Les funcions Els diftongs. La la derivació Monolingüisme i Ramon Llull Redacció de la 

sintàctiques síl·laba plurilingüisme descripció 

Unitat 3 L'entrevista Els pronoms l'accentuació Les paraules El bilingüisme sant Vicent Redacció d’una 

personals compostes Ferrer entrevista 

Unitat 4 El conte. Tipus Combinacions de L'accent diacrític Paraules El conflicte Trobadors. R. un conte a partir 

de narrador pronoms habilitades lingüística Ausiàs d’altre 

Unitat 5 El poema Preposicions. Essa sonora Préstecs La substitució La misogínia R. d’un poema 

Conjuncions lingüístics lingüística medieval 

Unitat 6 Guió Oració simple i Essa sorda Barbarismes Història llengua. Joanot Martorell R. guió cinematogràfic

cinematogràfic composta Cancelleria 

Unitat 7 La novel·la Or. compostes Les lletres g, j, Els sinònims Història. Del s. La Decadència R. relat: la retrocessió

subordinades tg,tj XV al s. XIX 

Unitat 8 El text científic Els pronoms x, tx, ig Els Els tecnicismes Història: els Lit. barroca. R. text explicatiu 

relatius numerals segles XXI, XXI neoclassicisme 

Unitat 9 L’escrit d’opinió subordinades Signes puntuació Les sigles i els Llengües i Lit. popular fins R. d’una carta de

adverbials acrònims administració al segle XVIII protesta 

Temes clau: 1, 2,3. El conte, la cançó, les fonts d’informac ió. Tècniques d’est udi: recursos ortotipo gràfics. El treball mo nogràfic 

Taula 6.91. Espai dedicat a la literatura_07_BRO_3E. 

6.14.1 Espai dedicat a la literatura 

En el LTD 07_BRO_3E, les categories que pertanyen a les estructures lingüístiques 

abasten el 50% de l’espai, en concret 25% en «Gramàtica», 19% en «Ortografia» i 6% en 

«Lèxic». La «Tipologia textual», també supera la resta amb un 25% i, finalment, la 

categoria «Literatura», ocupa un 13%. 
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Literatura en cada unitat (pàg)_07_BRO_3E 

Tipologia 

textual 

Gramàtica Ortografia Lèxic Llengua i 

societat 

Literatura Producció 

textual 

Repassa 

U1 4 4 3 1 1 2 1 1 

U2 4 4 3 1 1 2 1 1 

U3 4 4 3 1 1 2 1 1 

U4 4 4 3 1 1 2 1 1 

U5 4 4 3 1 1 2 1 1 

U6 4 4 3 1 1 2 1 1 

U7 4 4 3 1 1 2 1 1 

U8 4 4 3 1 1 2 1 1 

U9 4 4 3 1 1 2 1 1 

Taula 6.92. Espai dedicat a la literatura_07_BRO_3E. 

Espai literatura_ 07_BRO_3E 

Tipologia textual 36 

Gramàtica 36 

Ortografia 27 

Lèxic 9 

Llengua i societat 9 

Literatura 18 

Producció textual 9 

Repassa 9 

Taula 6.93. Espai literatura_07_BRO_3E. Gràfic 6.86. Espai literatura_07_BRO_3E. 

6.14.2 Tractament contingut literari 

Els continguts literaris en 07_BRO_3E presenten, d’una banda, una programació basada 

en el treball de diferents tipus de gèneres com el conte, el poema, la novel·la; i d’altra, 

una programació historicista centrada en autors i èpoques de l’edat mitjana fins al  segle 

XVII. Novament, l’apartat de Literatura es complementa amb el de Producció en què es

demana que redacten, per exemple, un conte a partir d’altre, un poema, un guió 

cinematogràfic o un relat. 

Els continguts treballats segueixen un esquema deductiu que parteix de la teoria aplicada 

als textos i es continua amb exercicis pràctics en el bloc de Producció. Cal apuntar que 

només s’hi introdueixen textos narratius i poètics i que, tot i centrar-se el currículum en 

l’edat mitjana, s’hi entrecreuen i es treballen alhora autors i autores del segle XX i dels 

segles XIII al XVIII: Ramon Llull, Manuel Baixauli, Roald Dahl, Vicent Ferrer, Francesc 

Eiximenis, Jorge Bucay, Ausiàs March, James Finn Garner, Marc Granell, Vicent Andrés 

Estellés, Jaume Roig, Isabel de Villena, Carles Salvador, Joanot Martorell, etc. També 

observem pluralisme quant a la procedència geogràfica dels escriptors/-res però s’hi 

introdueixen sobretot autors/-res del PV i de la literatura universal. 
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TIPOLOGIA TEXTUAL. Identifica LITERATURA. Comenta PRODUCCIÓ TEXTUAL. Produeix 

La notícia Les cròniques medievals Redacció d’una notícia 

La descripció dels personatges Ramon Llull Redacció de la descripció 

L'entrevista Lit. religiosa: sant Vicent Ferrer Redacció d’una entrevista 

El conte. Tipus de narrador Trobadors. Ausiàs R. un conte a partir d’altre

El poema La misogínia medieval R. d’un poema

Guió cinematogràfic Joanot Martorell: llibres cavalleria R. guió cinematogràfic

La novel·la La Decadència R. relat: la retrocessió

El text científic Lit. barroca. neoclassicisme R. text explicatiu

L’escrit d’opinió Lit. popular fins al segle XVIII R. d’una carta de protesta

6.94. Tractament contingut literari_07_BRO_3E. 

6.14.3 Classificació textos 

El LTD 07_BRO_3E proposa 28 textos per a treballar els continguts literaris: 

3.1.1 Llibre dels fets, de Jaume I. 

3.2.1 Frankenstein (adaptació de Jesús Cortés), de Mary Shelley. 

3.2.2 Llibre de les bèsties, de Ramon Llull. 

3.2.3 Espiral, de Manuel Baixauli. 

3.2.4 Les bruixes, de Ronald Dahl. 

3.3.1 Sermons de Quaresma (adaptació), de Vicent Ferrer. 

3.3.2 Lo Crestià (adaptació), de Francesc Eiximenis. 

3.3.3 Espiral, de Manuel Baixauli. 

3.4.1 Compta amb mi, de Jorge Bucay. 

3.4.2 Història de la literatura catalana, «Vida de Guillem de Cabestany» (vol.1) 

(adaptació), de M. de Riquer i A. Comas. 

3.4.3 Poemes d’Ausiàs March (versió de Lluís-Anton Baulenas), d’Ausiàs March. 

3.4.4 Contes per a nens i nenes políticament correctes, de James Finn Garner. 

3.5.1 Antologia poètica, «L’arbre vell», de Marc Granell. 

3.5.2 Llibre de meravelles, «Assumiràs», de Vicent Andrés Estellés. 

3.5.3 Espill, de Jaume Roig. 

3.5.4 Vita Chisti, d’ Isabel de Villena. 

3.5.5 Els bes als llavis, de Carles Salvador. 

3.5.6 T’estimo, de M. Josep Escrivà. 

3.6.1 Tirant lo Blanc, (adaptació de Francesc Machirant), de Joanot Martorell. 

3.6.2 Tirant lo Blanc, (adaptació de Francesc Machirant), de Joanot Martorell. 

3.6.3 Tio Canya, d’Al Tall. 

3.7.1 Júlia (adaptació), d’Isabel-Clara Simó. 

3.7.2 Les veus del temps, Antologia dels millors textos de la nostra literatura, de Pere 

Serafí. 

3.7.3 Crim de Germania, de Josep Lozano. 

3.7.4 Sabates italianes (adaptació), de Rafael Vallbona. 
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3.8.1 Rondalla de rondalles, dins Les veus del temps II, de Lluís Galiana. 

3.9.1 Les veus del temps. Antologia II, «El comte Arnau», diversos autors. 

Classificació d’autors i autores_07_BRO_3E 

Autor/-ra Procedència Època Adaptat Gènere 

3.1.1 Jaume I Aragó 1208 sí narratiu 

3.2.1 Mary Shelley Anglaterra 1797 sí narratiu 

3.2.2 Ramon Llull Mallorca 1232 no narratiu 

3.2.3 Manuel Baixauli Sueca 1963 no narratiu 

3.2.4 Roald Dahl Anglaterra 1916 no narratiu 

3.3.1 Vicent Ferrer València 1350 sí narratiu 

3.3.2 Francesc Eiximenis Girona 1330 sí narratiu 

3.3.3 Manuel Baixauli Sueca 1963 no narratiu 

3.4.1 Jorge Bucay Buenos Aires 1949 sí narratiu 

3.4.2 M. de Riquer i A. Comas Barcelona 1856 sí narratiu 

3.4.3 Ausiàs March València 1400 sí poètic 

3.4.4 James Finn Garner EEUU 1960 no narratiu 

3.5.1 Marc Granell València 1953 no poètic 

3.5.2 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

3.5.3 Jaume Roig València 1478 no poètic 

3.5.4 Isabel de Villena València 1430 no narratiu 

3.5.5 Carles Salvador València 1907 no poètic 

3.5.6 M. Josep Escrivà Gandia 1968 no poètic 

3.6.1 Joanot Martorell València 1410 no narratiu 

3.6.2 Joanot Martorell València 1410 sí narratiu 

3.6.3 Al Tall Valencià 1975 no poètic 

3.7.1 Isabel-Clara Simó Alcoi 1943 sí narratiu 

3.7.2 Pere Serafí Barcelona 1505 no poètic 

3.7.3 Josep Lozano Alginet 1948 no narratiu 

3.7.4 Rafael Vallbona Barcelona 1960 no narratiu 

3.8.1 Lluís Galiana Ontinyent 1740 no narratiu 

3.9.1 Diversos Autors ------ ------ no poètic 

3.10. Ibn Jafadja Alzira 1085 no poètic 

Taula 6.95. Classificació d’autors i autores en LTD_07_BRO_3E. 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 

6.14.4 Els gèneres predominants 

Les dades s’han extret d’una mostra de 28 textos de 07_BROM_3E. Tal com s’hi veu en 

el gràfic, «Gènere narratiu» i «Gènere poètic» són els únics que s’hi inclouen. El «Gènere 

narratiu» obté els resultats més alts (68%), enfront del «Gènere poètic» (32%). Cal 

destacar la nul·la presència de les categories «Gènere teatral» i «Assaig literari». 
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Gràfic 6.87. Gèneres_07_BROM_3E. Taula 6.96 Gèneres_07_BROM_3E. 

 

 
6.14.5 Textos adaptats 
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Les dades s’han extret d’una 

mostra de 28 textos literaris de 

07_BRO_3E, dels quals la 

categoria «Textos no adaptats» 

superen la resta, en concret, un 

76%. 

 

Gràfic 6.88. Textos adaptats_07_BRO_3E. 

 

 
6.14.6 Autors 

 
El LTD_07_BRO_3E fa servir 26 autors/-res per a treballar els continguts literaris; 

d’aquests, quant a l’època, s’hi estableix equilibri entre la categoria «Autors/-res segle 

XX» (50%) i «Autors/-res anteriors al XIX» (46%), enfront a «Autors/-res segle XIX» 

que  obté  un  resultats  baix  (4%).  Quant  a  la  procedència  geogràfica,  la    categoria 

«Literatura catalana al PV» obté els resultats més alts (58%) seguida de «Literatura 

universal» (23%). 

Quant a les èpoques a les quals s’inscriuen els autors/-res, tal com veiem en el gràfic 

6.89, obtenen el resultats més alts «Autors/-res s. XX» (50%) i «Autors/-res abans del 

XIX» (46%), en canvi «Autors/-res s. XIX» obtenen els resultats més baixos (4%). 
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Gràfic 6.89. Autors/-res per èpoques_07_BRO_3E. Taula 6.97. Autors/-res per èpoques_07_BRO_3E 

 

El gràfic 6.90 ens posa de manifest el predomini de la categoria «Literatura catalana al 

PV» (58%), mentre que «Literatura catalana universal», «Literatura catalana a 

Catalunya» i «Literatura catalana a les Illes», obtenen els resultats més baixos (23%, 15% 

i 4%, respectivament). 
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Gràfic 6.90. Procedència geográfica_07_BRO_3E. Taula 6.98. Procedència geogràfica_07_BRO_3E. 

 

En el LTD_07_BRO_3E, s’hi fan servir tres dones escriptores per a treballar el continguts 

literaris: Isabel de Villena, Isabel-Clara Simó i Mary Shelley. 
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Autors (23) Autores (3) 

Jaume Roig Isabel De Villena 

Carles Salvador Isabel-Clara Simó 

M. Josep Escrivà Mary Shelley 

Joanot Martorell 

Pere Serafí 

Josep Lozano 

Rafael Vallbona 

Lluís Galiana 

Ibn Jafadja 

Jaume I 

Ramon Llull 

Manuel Baixauli 

Roald Dahl 

Vicent Ferrer 

Francesc Eiximenis 

Jorge Bucay 

M. de Riquer I A. Comas 

Ausiàs March 

James Fn Garner 

Marc Granell 

Vicent Andrés Estellés 

Al Tall 

 

Taula 6.99. Gènere escriptors/-res_07_BRO_3E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 6.91. Gènere escriptors/-res_07_BRO_3E. 

Tal com mostra el gràfic 6.91, la 

categoria «Dones escriptores» obté 

la puntuació més baixa (12%) 

enfront de la d’«Homes escriptors» 

que n’obté la més alta (86%). 

Cadascuna de les escriptores 

introduïdes pertany a èpoques i 

procedència geogràfica diferents. 
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6.14.7 Recursos multimèdia 

 
Quant als recursos multimèdia que s’hi fa servir en 07_BROM_3E destaquem, de major 

a menor ús: «Fotografia», «Icones», «C.G. fotogràfica», «Imatge representada», «Veu of 

text escrit», «Finestres emergents» i «C.G. pictòrica». 

 
Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música           0 

 2. Ef. so usuari           0 

 3. Ef. so no usuari           0 

 4. Veu off tx escrit   1 2 1 2  1   7 

 5. Veu en off           0 

Imatge fixa 1. Fotografia  1 4 6 6 2 1 3 1  24 

 2. Imatge repr.   2 2    3  1 8 

 3. C.G. fotogràfica   1  1 2 2 1  2 9 

 4. C.G. pictòrica   1   1     2 

 5. C.G. mixta           0 

 6. R.G. Informació           0 

 7. Icones 2  3 3 1 3 1 1   14 

Imatge en 1.Animació senzilla           0 

moviment 2. Animació compl           0 

 3.Dibuixos animats           0 

 4. Audiovisual           0 

 5. Pel·lícula           0 

 6. TV           0 

Altres 1. Enllaç extern           0 

elements 2. Capes           0 
multimèdia 3. F. Emer/Pop-up  2 2 1  1 1    7 

 4. Programes/ Appl           0 

 
Taula 6.100. Recursos multimèdia_07_BRO_3E. 
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6.15. Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO Bromera (08_BRO_4E) 

 
Aranda, A.(2016). Valencià: Llengua i Literatura. Comunica 4. Bromera. 

El LTD_08_BRO_4E planteja nou unitats dividides en set apartats: Tipologia Textual, 

Gramàtica, Ortografia, Lèxic, Llengua i societat, Literatura (des de la Renaixença fins a 

l’actualitat) i Producció textual. 
 

Taula 6.101. Estructura del llibre_08_BRO_4E. 

 

 

6.15.1 Espai dedicat a la literatura 

 
Tal com veiem en les taules i gràfics següents, les estructures lingüístiques –gramàtica, 

ortografia i lèxic– prevalen sobre la resta d’apartats. En concret, s’hi dedica un 47%, quasi 

la meitat del contingut de cada unitat. 

Ara bé, el resultats canvien considerablement si tenim en compte les unitats dedicades a 

treballar l’educació literària, no solament en l’apartat de «Literatura» sinó també en el de 

«Tipologia textual» i «Producció textual». Podem constatar-hi un augment de 18 a 45 

pàgines, és a dir, d’un 12% a un 29%. Així, en l’apartat de «Tipologia textual» s’hi fan 

servir unitats com: elements de la narració (U1), el diari personal (U4), el text dialogat 

(U5), la polifonia (U6), el poema (U7), l’assaig (U8); d’altra banda, també podem trobar- 

ne en l’apartat de «Producció textual» com ara: la proposta de fer una redacció d’un relat 

a partir d’una sinopsi (U1), la redacció d’una diari personal (U4), de textos dialogats (U5), 

la proposta de crear un poema (U7) o un assaig (U8). 

En definitiva, s’hi constata una dispersió dels continguts literaris no només en l’apartat 

de «Literatura» pròpiament dit, sinó també en el de «Tipologia textual» i   «Composició 



 

textual», per tant, com hem pogut constatar en els LTD_BRO, de manera excepcional, el 

continguts literaris prevalen sobre la resta. 

 

Espai Literatura en cada unitat (pàg.) 08_BRO_4E 

 Tipologia 

textual 

Gramàtica Ortografia Lèxic Llengua i 

societat 

Literatura Producció 

textual 

Repassa 

U1 4 4 3 1 1 2 1 1 

U2 4 4 3 1 1 2 1 1 

U3 4 4 3 1 1 2 1 1 

U4 4 4 3 1 1 2 1 1 

U5 4 4 3 1 1 2 1 1 

U6 4 4 3 1 1 2 1 1 

U7 4 4 3 1 1 2 1 1 

U8 4 4 3 1 1 2 1 1 

U9 4 4 3 1 1 2 1 1 

 
Taula 6.102. Espai literatura per unitats_08_BRO_4E. 

 

 

 

 

 
Literatura espai_08_BRO_4E 

Tipologia 36 

Gramàtica 36 

Ortografia 27 

Lèxic 9 

Llengua i societat 9 

Literatura 18 

Producció 9 

Repassa 9 

 

 

Taula 6.103. Espai literatura_08_BRO_4E. Gràfic 6.92. Espai literatura_08_BRO_4E. 

 

 

 

 
 

Literatura espai_08_BRO_4E 

Tipologia 16 

Gramàtica 36 

Ortografia 27 

Lèxic 9 

Llengua i societat 9 

Literatura 45 

Producció 4 

Repassa 9 

 

Taula 6.104. Espai literatura_08_BRO_4E. Gràfic 6.93. Espai literatura_08_BRO_4E. 

 

 

6.15.2 Tractament contingut literari 

 
Els continguts literaris de 08_BRO_4E presenten una programació historicista basada en 

el coneixement de les característiques generals dels grans períodes de la història de la 

literatura del segle XIX fins a l’actualitat: La Renaixença, naturalisme i realisme, 

modernisme, noucentisme i avantguardisme, postguerra i literatura actual. Per tant, 

programa els continguts partint d’una visió historicista, de manera que podem fer una tria 
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dels diferents gèneres literaris i treballar-los a partir de l’adscripció de la seua obra a un 

període concret. 

Se segueix la mateixa estructura que en els manual 05_BROC_1E, 06_BROC_2E i 

07_BROC_3E: Tipologia textual, Literatura i Producció textual. L’apartat de Tipologia 

textual dedica quatre unitats a treballar aspectes literaris: U1. Elements de la narració, 

U4. El diari personal, U7. El poema i U8. L’assaig. Així mateix, els continguts treballats 

segueixen un esquema deductiu que parteix de la teoria aplicada als textos i es continua 

amb exercicis pràctics en el bloc de Producció. El darrer apartat, s’hi dedica a completar 

de manera pràctica tots el continguts treballats en l’apartat de Literatura. Es proposa la 

redacció un relat a partir de sinopsi, un diari personal, textos dialogats, redacció d’un 

poema i d’un assaig. 

Quant als gèneres, el poètic avantatja la resta; pel que fa a l’època, els textos pertanyen 

als segles XIX i XX d’escriptors i escriptores del País Valencià i Catalunya. S’accentua 

la presència homes escriptors, només trobem 2 dones enfront de 19 homes. 

 
 

TIPOLOGIA TEXTUAL LITERATURA PRODUCCIÓ TEXTUAL 

Elements de la narració La Renaixença (II): el teatre R. d’un relat a partir sinopsi 

l’anunci La Renaixença (II): el teatre R. anunci gràfic 

El text expositiu. La modalització Naturalisme. Modernisme R. d'un fullet informatiu 

El diari personal. La dixi Modernisme: la poesia i teatre R. diari personal 

El text dialogat El noucentisme. L’avantguardisme R. Textos dialogats 

El text científic: la polifonia Narrativa durant la postguerra R. text divulgatiu 

El poema Poesia de postguerra R. d'un poema 

L'assaig L’assaig al segle XX R. d'un assaig 

L’entrevista de treball El teatre actual. Narrativa actual R. entrevista de treball 

 

Taula 6.105. Contingut literari_08_BRO_4E. 

 

 

6.15.3 Classificació textos 

 
El LTD_08_BRO_4E proposa 22 textos per a treballar els continguts literaris: 

4.1.1 Poesia valenciana completa, «La barraca» (fragment), Teodor Llorente. 

4.2.1 Terra baixa dins Les veus del temps II, Àngel Guimerà. 

4.2.2 Les xiques de l’entresuelo, Eduard Escalante. 

4.3.1 L’Escanyapobres Narcís Oller. 

4.3.2 Josafat, Prudenci Bertrana. 

4.4.1 Visions i cants, «Oda a Espanya», Joan Maragall. 

4.4.2 L’auca del senyor Esteve, Santiago Rusiñol. 

4.5.1 La ben plantada, Eugeni d’Ors. 

4.5.2 Les formigues, Joan Salvat-Papasseit. 

4.5.3 El bes als llavis Carles Salvador. 

4.6.1 La plaça del diamant, Mercè Rodoreda. 

4.6.2 Relats (adaptació), Llorenç Villalonga. 
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4.7.1 Poesia per a joves. 66 poemes imprescindibles Salvador Espriu. 

4.7.2 Autobiografia dins de la Nova antologia poètica, Miquel Martí i Pol. 

4.7.3 Horacianes, Vicent Andrés Estellés. 

4.7.4 Antologia poètica, Joan Vinyoli. 

4.8.1 El quadern gris, Josep Pla. 

4.8.2 Escrit per al silenci, Joan Fuster. 

4.8.3 Els sorolls humans, Joan Francesc Mira. 

4.8.4 Murmuris i crits (Cartes a Mireia), Carme Miquel. 

4.9.1 El verí del teatre, Rodolf Sirera. 

4.9.2 L’amant de Picasso, Isabel-Clara Simó. 
 
 

Classificació autors/-res _LTD_BRO_4E 
 

Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

4.1.2 Teodor Llorente València 1836 no poètic 
4.2.1 Àngel Guimerà Barcelona 1845 no teatral 

4.2.2 Eduard Escalante València 1834 no teatral 

4.3.1 Narcís Oller Barcelona 1846 no narratiu 

4.3.2 Prudenci Bertrana Tordera 1867 no narratiu 
4.4.1 Joan Maragall Barcelona 1860 no poètic 

4.4.2 Santiago Rusiñol Barcelona 1861 no teatral 

4.5.1 Eugeni d’Ors Barcelona 1881 no narratiu 

4.5.2 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.5.3 Carles Salvador València 1893 no poètic 
4.6.1 Mercè Rodoreda Girona 1908 no narratiu 

4.6.2 Llorenç Villalonga Palma 1897 si narratiu 

4.7.1 Salvador Espriu Santa Coloma 1913 no poètic 

4.7.2 Miquel Martí I Pol Vic 1929 no poètic 

4.7.3 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.7.4 Joan Vinyoli Barcelona 1914 no poètic 
4.8.1 Josep Pla Artana 1942 no assaig 

4.8.2 Joan Fuster Sueca 1992 no poètic 
4.8.3 Joan Francesc Mira Valencia 1939 no assaig 

4.8.4 Carme Miquel la Nucia 1945 no assaig 

4.9.1 Rodolf Sirera Valencia 1948 no teatral 

4.9.2 Isabel-Clara SIMÓ Alcoi 1943 no narratiu 

 
Taula 6.106. Classificació autors/-res_ 08_BRO_4E. Font: elaboració pròpia. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 

 

6.15.4 Els gèneres predominants 

 
Les dades s’han extret d’una mostra de 22 textos literaris de 08_BROM_4E. Tal com 

mostra el gràfic, la categoria «Gènere poètic» obté els resultats més elevats (43%). 

«Gènere narratiu», «Gènere teatral» i «Assaig literari», en canvi, obtenen la puntuació 

més baixa: 24%, 19% i 14%, respectivament. 
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6.15.5 Textos adaptats 
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En el gràfic 6.95, veiem que, 

«Textos adaptats» no té 

pràcticament presència (5%), 

per tant, obté els resultats 

més baixos. 
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Gràfic 6.95. Adaptat_08_BRO_4E. 

 

 
6.15.6 Autors 

 
En el LTD_08_BRO_4E, s’hi proposen 22 autors i autores per a treballar els continguts 

literaris. Si ens centrem en la procedència geogràfica, els resultats més alts els obté la 

categoria «Literatura universal i clàssica» (59%), en segon lloc, «Literatura catalana a 

Catalunya» (36%) i, en darrer lloc, «Literatura catalana al PV» (5%) que obté la puntuació 

més baixa. 

Si ens centrem en els autors/-res classificats per èpoques, podem observar que les 

categories que obtenen els resultats més alts són «Autors/-res s. XX» i «Autors/-res s. 

XIX» amb uns resultats de 45% i 55%, respectivament. 

 

   

 

   

21 
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Autors/-res per 

èpoques_08_BRO_4E 

12 

 
 

9 

 
 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
 

Època_08_BRO_4E 
6 

 
 

3 

 
 

0 

 

Gràfic 6.96. Autors/-res per èpoques_08_BRO_4E. Taula 6.108. Autors/-res èpoques_08_BRO_4E. 

 

Quant a la procedència geogràfica, les categories «Literatura catalana a Catalunya» 

aconsegueix els resultats més alts (59%), seguit de «Literatura catalana al PV» (36%). 

Per contra, «Literatura catalana a les Illes», obté els més baixos (5%). 

 

Procedència geogràfica 

08_BRO_4E 

14 

 
 
 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

 
 
 

Procedència geografica_08_BRO_4E 
10,5 

 

 
7 

 

 
3,5 

 

 
0 

Literatura catalana a les Illes    

Literatura universal 0 

Literatura catalana a Catalunya 13 

Literatura catalana al País Valencià 8 

Literatura catalana a les Illes 1 
 

 

 

Gràfic 6.97. Procedència geogràfica_08_BRO_4E. Taula 6.109. Procedència geogràfica_08_BRO_4E. 

 

El LTD_BRO_4E proposa tres autores per a treballar els continguts literaris: Mercè 

Rodoreda, Carme Miquel i Isabel-Clara Simó. 

 

Escriptors (19) Escriptores (3) 
 

Teodor Llorente Mercè Rodoreda 

Àngel Guimerà Carme Miquel 

Eduard Escalante Isabel-Clara Simó 

Narcís Oller 

Prudenci Bertrana 

Joan Maragall 

Santiago Rusiñol 

Eugeni D’ors 

Joan Salvat-Papasseit 

Carles Salvador 

Llorenç Villalonga 

 

 
   

 

13 

 8  

  

Autors/-res segle XX 10 

Autors /-res segle XIX 12 

Autors/-res anteriors al XIX 0 
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Salvador Espriu 

Miquel Martí I Pol 

Vicent Andrés Estellés 

Joan Vinyoli 

Josep Pla 

Joan Fuster 

Joan Francesc Mira 

Rodolf Sirera 

Taula 6.110. Gènere escriptors/-res_08_BRO_4E 

 

 

 

Tal com mostra el gràfic, la 

categoria «Dones escriptores» 

obté la puntuació més baixa 

(14%) enfront de la d’«Homes 

escriptors» que n’obté la més alta 

(86%). 

Gràfic 6.98. Gènere escriptors/-res_08_BRO_4E 

 

 
6.15.7 Recursos multimèdia 

 
Quant als recursos multimèdia que s’hi fa servir en 08_BROM_5E, en destaquem   tres: 

«Veu of text escrit», «Fotografia», «Finestres emergents». 
 
 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música          0 

 2. Ef. so usuari          0 

 3. Ef. so no usuari          0 

 4. Veu off tx escrit 1 1 1 2   1 1  7 

 5. Veu en off          0 

Imatge fixa 1. Fotografia 2 4 4 4 5 3 2 3 1 28 

 2. Imatge repr.       1   0 

 3. C.G. fotogràfica 1   1 1  1 2 1 7 

 4. C.G. pictòrica          0 

 5. C.G. mixta          0 

 6. R.G. Informació          0 

 7. Icones          0 

Imatge en 1.Animació senzilla          0 

moviment 2. Animació compl          0 

 3.Dibuixos animats          0 

 4. Audiovisual          0 

 5. Pel·lícula          0 

 6. TV          0 

Altres 1. Enllaç extern          0 

elements 2. Capes          0 
multimèdia 3. F. Emer/Pop-up  2 2 2 2 2 3 2  15 

 4. Programes/ Appl          0 



267 

Taula 6.111. Recursos multimèdia 08_BRO_4E. 

6.16. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO Castellnou (09_CAS_1E) 

Canós,T., Ferrer, M., Fuster, T., Peraire, J., Talón, M.C. (2011). Valencià: llengua i 

literatura 1 ESO. Projecte Eines. Castellnou 

El LTD_09_CAS_1E s’estructura en nou unitats temàtiques seguides d’un bloc 

gramatical. En cadascuna de les unitats s’inclouen tres apartats: Comunicació, Estudi de 

la llengua i Pràctica final. També observem una recapitulació cada tres unitats. 

Imatge 6.4. Organització_09_CAS_1E. 

6.16.1 Espai dedicat a la literatura 

En el LTD_09_CAS_1E, el contingut literari s’inclou en set de les nou unitats que 

conformen els apartats de «Comunicació» i «Pràctica final». Així doncs, «Comunicació» 

abasta un 41% de l’espai, «Estudi de la llengua» 31%, «Pràctica final» 4%, «Ortografia», 

14% i «Gramàtica» 10%. Però, si condensem els apartats dedicats a treballar les 

estructures lingüístiques –Estudi de la llengua, Ortografia i Gramàtica–, d’una banda, i 

els dedicats als literaris, d’altra, els resultats obtinguts canvien. D’aquesta manera, l’àrea 

d’estructures lingüístiques obté el resultat més elevat amb un 55% del total del LTD, en 

canvi, els continguts literaris que s’hi presenten en l’apartat de «Comunicació» n’ocupen 

un 30% i els continguts no literaris dins l’apartat de «Comunicació», només un 14%. 
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Espai que ocupa la literatura en cada 

unitat_09_CAS_1E 

 Comunicació Estudi de la llengua Pràctica final Ortografia Gramàtica 

U1 10 8 1   
U2 8 6 1   
U3 10 6 1   
U4 8 10 1   
U5 10 6 1   
U6 10 6 1   
U7 8 6 1   
U8 10 6 1   
U9 10 10 1   

TOT 84 64 9 28 20 

 
Taula 6.112. Espai literatura en cada unitat_09_ CAS_1E. 

 
 

 

Taula 6.113. Espai literatura en conjunt_09_CAS_1E. Gràfic 6.99. Espai literatura en conjunt 09_CAS_1E 

 

 

6.16.2 Tractament contingut literari 

 
La programació dels continguts literaris en 09_CAS_1E, es basa en la narració 

com a tipologia, dins la qual es treballa la història i el conte tradicional. Els 

continguts literaris estan agrupats en tres apartats diferents: Comunicació, Estudi 

de la llengua i Pràctica final. No s’hi dedica un apartat exclusiu a treballar 

continguts literaris, aquest s’han difuminat a favor de les tipologies textuals i dels 

enfocaments més lingüístics, s’insereix, per tant, un enfocament mixt. En l’apartat 

de Comunicació, les cinc primeres unitats treballen continguts literaris: la 

narració, el narrador, el diàleg, la descripció, els espais i els gèneres literaris; en 

l’apartat Estudi de la llengua, s’introdueixen elements relacionats amb els 

continguts literaris treballats amb anterioritat: els verbs en la narració, els verbs 

en els diàlegs, de manera que s’entrellacen els continguts de literatura i de llengua 

i no es presenten en compartiments aïllats com ocorre en altres manuals. L’apartat 

de Pràctica final dedica cinc unitats a treballar la producció de textos literaris, 

però introdueix la innovació de transformar, per exemple, un conte a partir d’un 

esquema, un conte tradicional, un poema en un conte. També s’introdueix 

l’expressió oral partint de la creació i recitació d’un poema. 

 

Espai_09_CA S_1E 

Comunicació 84 

Estudi de la llengua 64 

Pràctica final 9 

Ortografia 28 

Gramàtica 20 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  



269  

 

COMUNICACIÓ ESTUDI DE LA LLENGUA    PRÀCTICA FINAL 
 

Inventem una història La narració Els verbs en la narració. Lèxic Construir un conte a partir d’un esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc Gramatical: Ortografia i Morfologia 

Taula 6.114. Contingut literari_09_CAS_1E. 

 

6.16.3 Classificació textos 
 

El LTD_09_CAS_1E proposa 55 textos per a treballar els continguts literaris: 

1.1.1 «El peixet d’or». 

1.1.2 Gènesi (fragment adaptat). 

1.1.3 Els treballs i els dies (fragment adaptat), Hesíode. 

1.1.4 Molts contes per a jugar (fragment adaptat), Gianni Rodari. 

1.1.5 Llibre de les bèsties (fragment adaptat). 

1.1.6 L’Odissea, Homer. 

1.2.1 Els viatges de Gulliver (text adaptat), Jonathan Swift. 

1.2.2 Llibre dels feits (fragment adaptat), Jaume I. 

1.2.3 El gos dels Baskerville (fragment adaptat), Arthur Conan Doyle. 

1.2.4 Alí Babà i els quaranta lladres, (fragment adaptat). 

1.3.1 «Faula de la guineu llesta i el lleó afamat» Francesc Eiximenis. 

1.3.2 Nous acundits de Llorenç, Llorenç Giménez. 

1.3.3 «La casa de tres botons», Llorenç Giménez. 

1.3.4 Tirant lo Blanc (adaptació teatral de Pasqual Alapont), Joanot Martorell. 

1.3.5 Tirant lo Blanc (text adaptat), Joanot Martorell. 

1.4.1 Paraula de robot (fragment adaptat), Oscar Villarroya. 

1.4.2 L’illa del tresor (fragment adaptat), Robert L. Stevenson. 

1.4.3 Bruixa de dol Maria-Mercè Marçal. 

1.4.4 Cagadets de por (fragment adaptat), Pasqual Alapont. 

1.4.5 El gos dels Baskerville (fragment adaptat), Arthur Conan Doyle. 

1.4.6 Dràcula (fragment adaptat), Bram Stoker. 

1.4.7 L’Odissea, Homer. 

1.4.8 Exemples i faules (fragment adaptat), Francesc Eiximenis. 

1.5.1 Les cròniques marcianes (fragment adaptat), Ray Bradbury. 

1.5.2 Passadissos d’ombra (fragment adaptat), Agustin Fernàndez Paz. 

1.5.3 L’infant estrela-n, Óscar Wilde. 

1.5.4 Els dimonis de Pandora (fragment adaptat), Silvestre Vilaplana. 

Contem una història El narrador Els verbs en la narració. Lèxic Transformar un conte tradicional 

Construïm els diàlegs El diàleg Els verbs en la narració. Lèxic Transformar un poema en un conte 

Descrivim personatges La descripció Els verbs en els diàlegs. Lèxic Descriure el protagonista d’un relat 

Descrivim espais Els espais Substantiu i de l’adjectiu Dissenyar un full informatiu o un lloc web 

Descrivim en poesia i teatre Els gèneres literaris L’oració. Lèxic Crear i recitar un poema 

Donem instruccions Els textos instructius Les llengües romàniques. Lèxic Redactar un manual d’instruccions 

Interpretem les normes Els textos normatius Els verbs en textos normatius. Redactar un decàleg d’ús del valencià 

Parlem d’anuncis La comunicació publicitària La modalitat oracional. Crear un anunci 
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1.5.5 Nou diari del jove maníatic (fragment adaptat) A. Macfarlane i A. Mcpherson. 

1.5.6 El fantasma que pagava lloguer (fragment adaptat), Henry James. 

1.5.7 L’Odissea (fragment adaptat), Homer. 

1.5.8 Harry Potter i la cambra secreta (fragment adaptat), J.K. Rowling. 

1.6.1 «Cançoneta incerta», Josep Carner. 

1.6.2 «Tres noies», Josep Carner. 

1.6.3 Lloc, Josep Carner. 

1.6.4 «El jardí», Carles Salvador. 

1.6.5 «Alba al poble», Enric Soler i Godes. 

1.6.6 «Cançó de la Magdalena» Enric Soler i Godes. 

1.6.7 «Primavera», «Estiu», «Tardor», «Hivern», Enric Soler i Godes. 

1.6.8 «La gesta dels estels», Joan Salvat-Papasseit. 

1.6.9 «Cançons de vent i de vela», Josep M. de Sagarra. 

1.6.10 «L’amiga», Poemes sense diminutius Carles Cano. 

1.6.11 Bestiari, Josep Carner. 

1.6.12 «La pluja cau» Poemes sense diminutius, Carles Cano. 

1.6.13 «Les formigues», L’irradiador del port i les gavines Joan Salvat-Papasseit, 

1.6.14 Donyets en l’horta (fragment adaptat), Empar de Lanuza. 

1.6.15 L’home, la bèstia i la virtut (fragment adaptat), Luigi Pirandelo. 

1.7.1 Tirant lo Blanc (fragment adaptat), Joanot Martorell. 

1.7.2 Ets galàctica, Carlota (fragment adaptat), Gemma Lienas. 

1.7.3 Historias de cronopios y de famas (fragment adaptat), Julio Cortázar. 

1.8.1 Els viatges de Gulliver (fragment adaptat), Jonathan Swift. 

1.8.2 Èxode, (fragment adaptat). 

1.8.3 Èxode, (fragment adaptat) 

1.9.1 13,99 euros, Frédéric Beigbeder. 

1.9.2 «Nike-air», Dones (fragment adaptat) Isabel-Clara Simó. 

1.9.3 « Foxter and Faxtor», Spot (fragment adaptat) Carles Alberola i Roberto García. 
 
 

Classificació autors/-res dels textos_09_CAS_1E 

 Autors/-res Procedència Època Adaptat Gê Gènere 

1.1.1 Conte popular rus Rússia ----- no narratiu 

1.1.2 Moisés Terra Goshen V aC? sí narratiu 

1.1.3 Hesíode Grècia 850 aC. sí narratiu 

1.1.4 Gianni Rodari Itàlia 1920 sí narratiu 

1.1.5 Ramon LLULL Palma 1232 no narratiu 

1.1.6 Homer Grècia VIII aC no narratiu 

1.2.1 Jonathan Swift Dublín 1667 sí narratiu 

1.2.2 Jaume I Montpeller 1208 sí narratiu 

1.2.3 Arthur Conan Doyle Escòcia 1859 sí narratiu 

1.2.4 Alí Babà i els quaranta... ------ ----- sí narratiu 

1.3.1 Francesc Eiximenis Girona 1330 no narratiu 

1.3.2 Llorenç Giménez Alfafar 1954 no narratiu 

1.3.3 Llorenç Giménez Alfafar 1954 no narratiu 

1.3.4 Joanot Martorell Gandia 1413 sí narratiu 

1.3.5 Joanot Martorell Gandia 1413 sí narratiu 

1.4.1 Òscar Villarroya Barcelona ---- sí narratiu 
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1.4.2 Robert l. Stevenson Regne Unit 1850 sí narratiu 

1.4.3 Maria-Mercè Marçal Barcelona 1952 no poètic 

1.4.4 Pasqual Alapont Catarroja 1963 sí narratiu 

1.4.5 Arthur Conan Doyle Escòcia 1859 sí narratiu 

1.4.6 Bram Stoker Irlanda 1847 sí narratiu 

1.4.7 Homer Grècia VIII aC no narratiu 

1.4.8 Francesc Eiximenis Girona 1330 sí narratiu 

1.5.1 Ray Bradbury Waukegan 1920 sí narratiu 

1.5.2 Agustín Fernàndez Paz Galícia 1947 sí narratiu 

1.5.3 Óscar Wilde Dublín 1854 no narratiu 

1.5.4 Silvestre Vilaplana Alcoi 1969 sí narratiu 

1.5.5 Macfarlane A McPherson Regne Unit 1939-45 sí narratiu 

1.5.6 Henry James Nova York 1893 sí narratiu 

1.5.7 Homer Grècia VIII aC sí narratiu 

1.5.8 J.K. Rowling Regne Unit 1965 sí narratiu 

1.6.1 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

1.6.2 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

1.6.3 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

1.6.4 Carles Salvador València 1893 no poètic 

1.6.5 Enric Soler i Godes Castelló 1903 no poètic 

1.6.6 Enric Soler i Godes Castelló 1903 no poètic 

1.6.7 Enric Soler i Godes Castelló 1903 no poètic 

1.6.8 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

1.6.9 Josep M. de Sagarra Barcelona 1894 no poètic 

1.6.1 Carles Cano València 1957 no poètic 

1.6.1 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

1.6.1 Carles Cano València 1957 no poètic 

1.6.1 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

1.6.1 Empar de Lanuza València 1950 sí teatral 

1.6.1 Luigi Pirandelo Itàlia 1867 sí teatral 

1.7.1 Joanot Martorell Gandia 1413 sí teatral 

1.7.2 Gemma Lienas Barcelona 1951 sí narratiu 

1.7.3 Julio Cortázar Bèlgica 1914 sí teatral 

1.8.1 Jonathan Swift Dublín 1667 sí narratiu 

1.8.2 Èxode Egipte? 1200aC? sí narratiu 

1.8.3 Èxode Egipte? 1200aC? sí narratiu 

1.9.1 Fréderic Beigbeder França 1965 sí narratiu 

1.9.2 Isabel-Clara Simó Alcoi 1943 sí narratiu 

1.9.3 C.Alberola i R.García Alzira 1964 sí narratiu 

Taula 6.115. Classificació autors/-res 09_CAS_1E 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 

6.16.4 Els gèneres predominants 

Les dades s’han extret d’una mostra de 55 textos literaris de 09_CAS_1E. Tal com veiem 

al gràfic 6.107, el «Gènere narratiu» presenta la puntuació més alta (74%), mentre   que 

«Gènere poètic» «Gènere teatral» n’obtenen les més baixes (23% i 4%, respectivament). 

Cal assenyat que, no trobem cap text d’«assaig». 
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37 

14 

4 0 

40 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

30 
Assaig 

20 

10 

0 

Gràfic 6.100. Gèneres_09_CAS_1E. Taula 6.116. Gèn eres_09_CAS_1E. 

6.16.5 Textos adaptats 

34 

25,5 

17 

8,5 

Textos 

adaptats_09_CAS_1E 

Textos adaptats 

Textos no adaptats La mostra de 09_CAS_1E és de 55 

textos literaris. En el gràfic 6.108, 

observem que la categoria «Textos 

adaptats» obté la puntuació més 

alta 60%. 

0 

Gràfic 6.101. Textos adaptats_09_CAS_1E. 

6.16.6 Autors 

El LTD_09_CAS_1E proposa 40 autors i autores per a treballar els continguts literaris. 

En els següents gràfics s’hi analitza el corpus per èpoques, per procedència geogràfica i 

per gènere en què ens centrem a analitzar el nombre de dones escriptores que s’hi fan 

servir. 

Tal com mostra el gràfic, la categoria «Autors/-res segle XX» obté la puntuació més alta 

(43%) enfront de la d’«Autors/-res segle XIX » i «Autors/-res anteriors al XIX» que 

obtenen els resultats més baixos (27% i 29%, respectivament). 

33 

22 
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   25 

22 

16,5 

11 

5,5 

0 

Autors/-res per 

èpoques_09_CAS_1E 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

Gràfic 6.102. Autors/-res per èpoques_09_CAS_1E. Taula 6.117. Autors/-res per èpoques_09_CAS_1E. 

La categoria «Literatura universal», tal com veiem en el gràfic, obté els resultats més alts 

(57%), mentre que «Literatura catalana a Catalunya», «Literatura catalana al PV» i 

«Literatura catalana a les Illes», n’obtenen els més baixos (18%, 23% i 2%, 

respectivament). 

Procedència geogràfica 

09_CAS_1E 

30 

22,5 

15 

7,5 

0 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes Procedència geografica_09_CAS_1E 

Literatura universal 25 

Literatura catalana a 

Catalunya 

8 

Literatura catalana al País 10 

Valencià 

Literatura catalana a les Illes 1 

Gràfic 6.103. Procedència geogràfica_09_CAS_1E. Taula 6.118. Procedència geogràfica_09_CAS_1E. 

Escriptors (34) Escriptores (6) 

Hesíode Empar de Lanuza 

Gianni Rodari Gemma Lienas 

Ramon LLULL Maria-Mercè Marçal 

Homer Ann McPherson 

Jonathan Swift J.K. Rowling 

Jaume I Isabel-Clara Simó 

Arthur Conan Doyle 

Francesc Eiximenis 

Llorenç Giménez 
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Joanot Martorell 

Òscar Villarroya 

Robert l. Stevenson 

Pasqual Alapont 

Bram Stoker 

Ray Bradbury 

Agustín Fernàndez Paz 

Óscar Wilde 

Silvestre Vilaplana 

Aidan Macfarlane 

Henry  James 

Josep Carner 

Carles Salvador 

Enric Soler i Godes 

Joan Salvat-Papasseit 

Josep M. de Sagarra 

Carles Cano 

Luigi Pirandelo 

Arthur Conan Doyle 

C. Alberola 

R. García 

Frédéric Beigbeder 

Julio Cortázar 

Moisés 

Taula 6.119. Gènere escriptors/res_09_CAS_1E. 

Tal com mostra el gràfic, la 

categoria «Dones escriptores», 

obté els resultats més baixos 

(15%), mentre que la d’«Homes 

escriptors» (85%) n’obté de més 

alts. 

Gràfic 6.104. Gènere 09_CAS_1E 
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6.16.7 Recursos multimèdia 

El LTD 09_CAS_1E, tal com veiem en la taula 6.129, fa servir nou recursos multimèdia. 

De major a menor ús trobem: «fotografia», «imatge representada», «Icones»,  «Capes», 

«Finestres emergents», «R.G. informació», «Música» i «Veu off text escrit». 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música 2 2 

2. Ef. so usuari 0 

3. Ef. so no usuari 0 

4. Veu off tx escrit 1 1 

5. Veu en off 0 

Imatge fixa 1. Fotografia 9 8 4 7 14 2 2 46 

2. Imatge repr. 7 4 10 5 11 2 1 40 

3. C.G. fotogràfica 0 

4. C.G. pictòrica 0 

5. C.G. mixta 0 

6. R.G. Informació 2 2 4 

7. Icones 4 4 2 12 4 1 0 27 

Imatge en 1.Animació senzilla 0 

moviment 2. Animació compl 0 

3.Dibuixos animats 0 

4. Audiovisual 0 

5. Pel·lícula 0 

6. TV 0 

Altres 1. Enllaç extern 1 1 

elements 2. Capes 2 2 2 12 3 1 22 
multimèdia 3. F. Emer/Pop-up 2 2 12 16 

4. Programes/ Appl 0 

Taula 6.120. Recursos multimèdia_09_CAS_1E. 

6.17. Valencià: Llengua i literatura_ 10_CAS_2E 

Canós, T., Ferrer, M., Fuster, T., Peraire, J., Talón, M.C. (2011). Valencià: llengua i 

literatura 2 ESO. Projecte Eines. Castellnou. 

El LTD_10_CAS_2E s’estructura en vuit unitats temàtiques seguides d’un bloc 

gramatical. En cadascuna de les unitats s’inclouen tres apartats: Comunicació, Estudi de 

la llengua i Pràctica final. S’ajunta, a més, una recapitulació cada tres unitats. 
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Imatge 6.5. Organització_10_CAS_2E. 

 

6.17.1 Espai dedicat a la literatura 
 

Espai que ocupa la literatura en cada unitat_10_CAS_2E 

 Comunicació Estudi de llengua Pràctica final Bloc gramatical 

U1 12 8 1 5 

U2 12 6 1 5 

U3 12 8 1 5 

U4 12 6 1 5 

U5 10 8 1 6 

U6 10 8 1 5 

U7 8 12 1 5 

U8 10 10 1 5 

U9 10 8 1 7 

TOTAL 84 84 9 48 

 
Taula 6.121. Espai que ocupa en cada unitat_10_CAS_2E. 

 

Els  continguts  literaris  en  10_CAS_2E  s’inclouen  en  l’apartat  de  «Comunicació»  i 

«Pràctica final» però, cal precisar que, només s’hi dediquen dos unitats (U2 i U3). Per 

tant, si calculem d’una banda, l’apartat de «Comunicació» sense continguts literaris i, 

d’altra, amb continguts literaris, els resultats finals disten considerablement. Podríem 

assenyalar que se segueix una distribució proporcional si no es tenen en consideració els 

continguts literaris: 41% per a la categoria de «Comunicació», 31% «Estudi de la 

Llengua» i 24% «Bloc gramatical». 



277  

 

 

 

 

 
 

Espai_10_CAS_2E 

Comunicació 84 

Estudi de la llengua 64 

Pràctica final 9 

Bloc gramatical 48 

 
Taula 6.122a. Espai_10_CAS_2E. Gràfic 6.105.a. Espai_10_CAS_2E. 

 

Però, si condensem  i  sumem,  d’una  banda,  els  continguts  lingüístics  –«Estudi  de  

la llengua» i «Bloc gramatical» i, d’altra els continguts literaris i no literaris dins del 

bloc de «Comunicació», els resultats que n’obtenim posen de manifest, un predomini 

dels continguts lingüístics sobre la resta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espai_10_CAS_2E 

Comunicació (Contingut no literari) 60 

Comunicació (Contingut literari) 24 

Continguts lingüístics 112 

Pràctica final 9 

 

 
Taula 6.122b. Espai_10_CAS_2E. Gràfic 6.105.b. Espai_10_CAS_2E. 

 

 

6.17.2 Tractament contingut literari 

 
El contingut literari en 10_CAS_2E es redueix a dos unitats (U2, U3). No s’hi dedica un 

apartat exclusiu sinó que s’inclou en el bloc de Comunicació i en de Pràctica final. Per 

tant, l’espai que es dedica a la literatura és bastant reduït. En la unitat 2, es presenta el 

còmic i es demana a l’alumnat que n’elabore un. La unitat 3, dedicada al gènere teatral, 

se centra a presentar el gènere i a proposar escriure un text teatral. 
 

 COMUNICACIÓ PRÀCTICA FINAL 

U1 L’entrevista. PARLEM PER A INFORMAR-NOS Els gèneres dialogats Preparar una entrevista oral i escrita 

U2 El còmic. CONTEM UNA HISTÒRIA AMB IMATGES El còmic Elaborar un còmic 

U3 El teatre. REPRESENTEM UNA HISTÒRIA El text teatral Escriure un text teatral 

U4 La carta i altres textos dialogats. PARLEM PER ESCRIT Els textos dialogats Elaborar dossier de cartes personals 

U5 Els gèneres d’opinió. DEFENSEM UNA IDEA Els gèneres d'opinió Redactar un text d’opinió 

U6 El debat. INTERCANVIEM OPINIONS El debat Preparar i realitzar un debat 

Bloc gramatical 

Comunicació 
100 

80 

60 

40 

20 

 Estudi de la llengua 

Pràctica final 

Pràctica final 

Comunicació 
(Contingut no 

literari) 
120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
Comunicació 

(Contingut literari) 

Contingu ts 
lingüístics 
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U7 El tractament de la informació Tractament de la informació Elaborar un mural 
 

U8 El treball monogràfic. INVESTIGUEM PER APRENDRE El treball monogràfic Elaborar un treball monogràfic 

U9 L’exposició oral. INFORMEM DEL QUE SABEM L’exposició Una exposició 

 

Taula 6.123. Tractament contingut literari_10_CAS_2E. 

 

 

6.17.3 Classificació textos 

 
El LTD_10_CAS_2E proposa 15 textos per a treballar els continguts literaris: 

2.2.1 Supertot (fragment adaptat), Josep M. Benet i Jornet. 

2.3.1 Somni d’una nit d’estiu (fragment adaptat), William Shakespeare. 

2.3.2 La volta al món en 80 dies (adaptació de Juli Disla), Jules Verne. 

2.3.3 La volta al món en 80 dies (fragment adaptat), Jules Verne. 

2.3.4 La volta al món en 80 dies (fragment adaptat), Jules Verne. 

2.3.5 L’illa del tresor, (adaptació teatral de R. Moreno i R. Contreras), R.L. Stevenson. 

2.3.6 Somni d’una nit d’estiu (fragment adaptat), William Shakespeare. 

2.3.7 T’odio, amor meu (fragment adaptat), Dagoll Dagom. 

2.3.9 Terra baixa (fragment adaptat), Àngel Guimerà. 

2.3.10 Contes dels Grimm (fragment adaptat), Eduard Costa. 

2.4.1 Dràcula (fragment adaptat), Bram Stoker 

2.5.1 Des de la Mediterrània, bloc col·lectius, 13-09-2011 (fragment adaptat), Àlex 

Ribes. 

2.6.1 Sagitari (fragment adaptat), Joan Fuster. 

2.6.2 El quadern gris (fragment adaptat), Josep Pla. 

2.7.1 Nou diari de la jove maniàtica (fragment adaptat), Ann McPherson i Aidan 

Macfarlane. 

 
 

 Autors/-res_10_CAS_2E  
Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

 2.2.1 Josep M. Benet i Jornet Barcelona 1940 sí teatral 

 2.3.1 William Shakespeare Regne Unit 1564 sí teatral 

 2.3.2 Jules Verne França 1828 sí narratiu 

 2.3.3 Jules Verne França 1828 sí narratiu 

 2.3.4 Jules Verne França 1828 sí narratiu 

 2.3.5 R.L. Stevenson Regne Unit 1850 sí narratiu 

 2.3.6 William Shakespeare Regne Unit 1564 sí teatral 

 2.3.7 DAGOLL DAGOM Barcelona 1974 sí teatral 

 2.3.8 Àngel Guimerà Barcelona 1845 sí teatral 

 2.3.9 Eduard Costa Banyoles 1977 sí narratiu 

 2.4.1 Bram Stoker Irlanda 1847 sí teatral 

 2.5.1 Àlex Ribes Barcelona 1967 sí narratiu 

 2.6.1 Joan Fuster Sueca 1922 sí assaig 

 2.6.2 Josep Pla Palafrugell 1897 sí narratiu 

 2.7.1 Ann McPherson i Regne Unit 1939 sí narratiu 

  Aidan Macfarlane Regne Unit 1945   
 

Taula 6.124. Classificació autors/-res LTD_14_CAS_2E. Font: elaboració pròpia. 
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Tot seguit, classifiquem els autors per èpoques, procedència geogràfica i pel gènere dels 

escriptors i escriptores. 

 

6.17.4 Els gèneres predominants 

 
Les dates d’aquest LTD corresponen a la mostra més reduïda analitzada (15 textos), no 

només en aquesta editorial, sinó també en relació amb la resta de LTD. Com veiem en el 

gràfic 6.114, el «Gènere poètic», no té presència en el LTD_CAS_2E analitzat. En canvi, 

«Gènere narratiu» n’obté la més alta (53%), seguit de «Gènere teatral» (40%). Només 

trobem un text assagístic (7%) escrit per Joan Fuster. Cal destacar també que, la meitat 

dels textos pertanyen a obres que formen part de la literatura estrangera. 
 

8 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

6 
Assaig 

 
 

4 
 

Gèneres _10_CAS_2E 

2 Gènere narratiu 8 

Gènere poètic 0 

Gènere teatral 6 

0 Assaig 1 

Gràfic 6.106. Generes_10_CAS_2E. Taula 6.125. Generes_10_CAS_2E. 

6.17.5 Textos adaptats 

 
  Textos 

adaptats_10_CAS_2E 

16 

 
 

12 

 
 

8 

 
 
 
 

Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 

En el LTD_10_CAS_2E, s’hi 

proposen quinze textos, dels 

quals, com veiem en el gràfic 

6.107, el 100% no estan 

adaptats. 
 

4 

 
0 

 

Gràfic 6.107. Textos adaptats_10_CAS_2E. 

15 
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6.17.6 Autors 

 
El LTD_10_CAS_2E proposa 13 autors/res per a treballar els continguts literaris. 

Quant a l’època, els resultats més elevats pertanyen a les categories «Autors/-res segle 

XX» i «Autors/-res s. XIX», 54% i 38%, respectivament. 

 
 

 

 
7 

 
 
 

5,25 

Autors/-res per 

èpoques_10_CAS_2E 

 
 

Autors/-res s.XX 
Autors/-res s.XIX 
Autors/-res abans del XIX 

 
 

3,5 

 
 
 

1,75 

 
 
 

0 

Època_10_CAS_2E 

 

Gràfic 6.108. Autors/-res per èpoques_10_CAS_2E. Taula 6.126.Autors/-res per èpoques_10_CAS_2E. 

 

Si ens centrem en la procedència geogràfica dels autors/-res observem, d’una banda, 

heterogeneïtat i proporció entre les categories «Literatura universal» i «Literatura 

catalana a Catalunya» (46% cadascuna), mentre que «Literatura catalana al País 

Valencià» i «Literatura catalana a les Illes» obtenen els resultats més baixos (8 i 0%). 
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Procedència geogràfica 
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Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

 
 
 
 
 

Procedència geografica_09_CAS_1E 

 

Gràfic 6.109. Procedència geogràfica_09_CAS_1E. Taula 6.127. Procedència geogràfica_09_CAS_1E. 

 

 

 

  

 
 

Autors/-res segle XX 7 

Autors /-res segle XIX 5 

Autors/-res anteriors al XIX 1 

 

Literatura universal 6 

Literatura catalana a Catalunya 6 

Literatura catalana al País Valencià 3 

Literatura catalana a les Illes 1 
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Gènere_ 10_CAS_2E 

Escriptors (11) Escriptores (1) 

Josep M. Benet i Jornet Aidan Macfarlane 

Jules Verne 

R.L. Stevenson 

William Shakespeare 

Àngel Guimerà 

Eduard Costa 

Bram Stoker 

Àlex Ribes 

Joan Fuster 

Josep Pla 

Ann McPherson 

 

Taula 6.128. Gènere escriptors/-res_10_CAS_2E. 

 

 

 

 
Gràfic 6.110. Gènere escriptors/-res_10_CAS_2E. 

 

 
6.17.7 Recursos multimèdia 

 

 

 
Tal com veiem en el gràfic, la 

categoria «Dones escriptores» 

obté la puntuació més baixa 

(8%), mentre que «Homes 

escriptors», n’obté la més alta 

(92%). 

 

El LTD 10_CAS_2E, tal com veiem en la taula 6.129, fa servir tres recursos multimèdia. 

De major a menor ús trobem: «fotografia», «imatge representada» i «C.G. Fotogràfica». 

 
Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 

 

 
 

 

 

Imatge fixa 

 
 

 

 
 

 

 
Imatge en 

moviment 

1. Música 0 

2. Ef. so usuari 0 

3. Ef. so no usuari 0 

4. Veu off tx escrit 0 

5. Veu en off 0 

1. Fotografia 3 3 2 7 1 16 

2. Imatge repr. 1 5 1 2 9 

3. C.G. fotogràfica 1 2 3 

4. C.G. pictòrica 0 

5. C.G. mixta 0 

6. R.G. Informació 1 4 2 2 9 

7. Icones 0 

1. Animació senzilla 0 

2. Animació compl 0 
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Altres 

elements 

multimèdia 

 

 

Taula 6.129. Recursos multimèdia_10_CAS_2E. 

 

 

6.18. Valencià: Llengua i Literatura 3r ESO Castellnou (11_CAS_3E) 

 
Canós,T., Ferrer, M., Fuster, T., Peraire, J., Talón, M.C. (2011). Valencià: llengua i 

literatura 3 ESO. Projecte Eines. Castellnou. 

El LTD_11_CAS_3E s’estructura en dos parts: d’una banda, nou unitats temàtiques i, 

d’altra, un bloc gramatical. En cadascuna de les unitats s’inclouen tres apartats: 

Comunicació, Estudi de la llengua i Pràctica final. És en l’apartat de Comunicació (unitats 

3, 6, 7, 8, 9) on es treballen continguts literaris com: Ramon Llull i Les quatre grans 

Cròniques (U3), La literatura doctrinària (U6), La dona en la literatura (U7), La 

construcció de l’heroi (U8), L’amor en la poesia i en la música. 

 

 

Imatge 6.6. Organització_11_CAS_3E. 

 

 
6.18.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En 11_CAS_3E, els continguts literaris s’inclouen en els apartat de «Comunicació» i 

«Pràctica final». En concret, en les unitats 3, 6, 7, 8 i 9. Com es presenta en el gràfic 

3.Dibuixos animats  0 

4. Audiovisual  0 

5. Pel·lícula  0 

6. TV  0 

1. Enllaç extern  0 

2. Capes 8 0 

3. F. Emer/Pop-up 8 0 

4. Programes/ Appl  0 
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6.120, «Comunicació», igual que en els anteriors cursos, és la que té el resultat més alt, 

amb un 47% de l’espai, mentre que en «Estudi de la llengua» i «Bloc gramatical» els 

resultats són més baixos, n’ocupen un 28% i 21%, respectivament. 

 

 
Espai que ocupa la literatura en cada unitat_11_CAS_3E 

 Comunicació Estudi llengua Pràctica final Bloc gramatical 

U1 12 10 1  
U2 12 8 1  
U3 14 10 1  
U4 8 10 1  
U5 14 6 1  
U6 14 6 1  
U7 10 6 1  
U8 14 6 1  
U9 14 6 1  

TOTAL 112 68 9 49 

 
Taula 6.130. Espai_11_CAS_3E. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Espai_11_CAS_3E 

Comunicació 112 

Estudi de la llengua 68 

Pràctica final 9 

Bloc gramatical 49 

Taula 6. 131a. Espai_11_CAS_3E. Gràfic 6.111. Espai_11_CAS_3E. 

Ara bé, si tenim en compte d’una banda, els continguts literaris, d’altra els de 

comunicació, i d’altra els lingüístics, els resultats varien considerablement. Els continguts 

literaris que es tracten en les unitats 3, 6, 7, 8 i 9, n’ocupen un 20% de l’espai, els 

continguts de comunicació un 17% i els lingüístics un 60%. Els continguts lingüístics 

obtenen el resultat més elevat en relació a la resta d’àrees. 
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Espai_11_CAS_3E 

Comunicació- continguts literaris 60 

Comunicació-continguts no literaris 52 

Continguts lingüístics 185 

Pràctica final 9 

 

Taula 6. 131b. Espai_11_CAS_3E. Gràfic 6.112. Espai_11_CAS_3E. 

 

 

6.18.2 Tractament contingut literari 

 

Els continguts literaris en 11_CAS_3E, s’inclouen en l’apartat de «Comunicació». S’hi 

proposa una programació mixta basada en el treball de diferents tipus de textos (els textos 

expositius, els textos argumentatius), en tòpics (la dona, l’heroi, l’amor) i en gèneres 

literaris (la novel·la cavalleresca i la poesia trobadoresca). Així doncs, s’hi inclou a 

Ramon Llull, les Cròniques i la literatura dels segles XIV i XV. En «Pràctica final» s’hi 

planteja la possibilitat de confeccionar una auca en la unitat 3, de construir un relat en la 

unitat 8 i de preparar un recital de poesia amorosa en la unitat 9. Es proposen activitats 

de creació literària. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunic ació- 
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COMUNICACIÓ PRÀCTICA FINAL 

 

LA INFORMACIÓ PERIODÍSTICA. 

La notícia 

LA INFORMACIÓ ACADÈMICA. 

Els textos expositius 

 

Els mitjans de comunicació Elaborar un diari 

 
 

La informació en l’àmbit acadèmic Preparar una exposició oral 

LA PROSA INFORMATIVA 

MEDIEVAL. Ramon Llull i les 

Cròniques 

Context històric i cultural de Ramon Llull. Les 

cròniques medievals 

Confeccionar una auca 

LA OPINIÓ I ELS MITJANS DE 

COMUNICACIÓ. Els textos 

argumentatius 

EL DISCURS PUBLICITARI. 

Estratègies per a la persuasió 

Informació i opinió Escriure una carta a la premsa 

 

 

 
La comunicació publicitària Preparar i dur a terme un debat 

LA LITERATURA DOCTRINÀRIA. 

Eiximenis, Ferrer, Turmeda, Misteri 

d’Elx 

La societat dels segles XIV i XV. La literatura 

doctrinària 

Redactar un article d’opinió 

LA DONA I LA LITERATURA. La 

prosa dels segles XIV 

La misogínia en la literatura medieval Confeccionar un panell informatiu 

LA CONSTRUCCIÓ DE L’HEROI L’heroi i la novel·la cavalleresca Construir un relat 

L’AMOR EN LA POESIA I EN LA 

MÚSICA 

L’amor en la literatura. La poesia trobadoresca. 

Ausiàs March Joan Roís de Corella i Joan Timoneda 

Preparar un recital de poesia 

amorosa 
 

 

BLOC GRAMATICAL 

 

Taula 6. 132. Contingut literari_11_CAS_3E. 

 

 

6.18.3 Classificació textos 

 

El LTD_11_CAS_3E proposa 46 textos per a treballar els continguts literaris: 

 
3.3.1 «De tro», Llibre de meravelles, Ramon Llull. 

3.3.2 « De la traïció que la rabosa va tramar contra el rei», Llibre de meravelles, Ramon 

Llull. 

3.3.3 Llibre de contemplació en Déu (fragment adaptat), Ramon Llull. 

3.3.4 Llibre dels feits (fragment adaptat), Jaume I. 

3.3.5 Crònica (fragment adaptat), Ramon Muntaner. 

3.6.1 Terç de Lo Crestià (fragment adaptat), Francesc Eiximenis. 

3.6.2 Terç de Lo Crestià (fragment adaptat), Francesc Eiximenis. 

3.6.3 Terç de Lo Crestià (fragment adaptat), Francesc Eiximenis. 

3.6.4 Regiment de la cosa pública (fragment adaptat), Francesc Eiximenis. 

3.6.5 Dotzé de Lo Crestià (fragment adaptat), Francesc Eiximenis. 

3.6.6. Anselm Turmeda (text) i Raimon (música). 

3.7.1 Llibre de les dones (adaptació en prosa), Jaume Roig. 

3.7.2 Christine de Pisan ( fragment adaptat). 

3.7.3 Romanç popular mallorquí, «Blancaflor». 

3.7.4 Francesc Parcerisas (fragment). 

3.7.5 El diari lila de la Carlota (fragment adaptat), Gemma Lienas. 

3.8.1 Éxode, Biblia (fragment adaptat). 
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3.8.2 Tristany i Isolda (fragment adaptat). 

3.8.3 Curial e Güelfa (fragment adaptat). 

3.8.4 Jutges, Bíblia. 

3.8.5 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 

3.8.6 Llibre dels feits (text adaptat), Jaume I. 

3.8.7 Odisea, Homer. 

3.8.8 Jutges, Bíblia. 

3.8.9 Tirant lo Blanc (fragment adaptat), Joanot Martorell. 

3.9.1 «Paraules d’amor» (fragment), Joan Manuel Serrat. 

3.9.2 El cervell eròtic, Neurologia sentimental, Adolf Tobeña. 

3.9.3 «L’amor, la poesia» (fragment), Josep Pier. 

3.9.4 «Et dic», Marc Granell. 

3.9.5 Romeu i Julieta (fragment), William Shakespeare. 

3.9.6 «L’aconsellava...», Guillem Viladot. 

3.9.7 «Cançoneta lleu i plana» (fragment adaptat), Guillem de Berguedà. 

3.9.8 «Tinc un desfici, ai, inclement!», Comtessa de Dia. 

3.9.9 Raimon de Miraval (fragment). 

3.9.10 Bernat de Ventadorn (fragment). 

3.9.11 «Si vols que et deixi d’amar» (fragment), Cerverí de Girona. 

3.9.12 Haikais, Rosa Leveroni. 

3.9.13 Mai trobaràs (fragment), Sopa de Cabra. 

3.9.14 Sin ti yo no soy nada (fragment), Amaral. 

3.9.15 «Veles e vents», Ausiàs March. 

3.9.16 «Veles e vents» (versió prosificada), Ausiàs March. 

3.9.17 « Pren-me enaixí com al patró que en platja», Ausiàs March. 

3.9.18 The Police 

3.9.19 «Bella, de vós só enamorat», Joan de Timoneda. 

3.9.20 «Ai, Déu com no m’ha fet arbre», Joan de Timoneda. 

3.9.21 I am a rock (fragment), Simon & Garfunkel. 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 

 
Classificació autors/-res LTD_11_CAS_3E 

 Autors/-res Procedència Època Adaptat  Gènere 

3.3.1 Ramon Llull Palma 1232  no narratiu 

3.3.2 Ramon Llull Palma 1232  no narratiu 

3.3.3 Ramon Llull Palma 1232  sí narratiu 

3.3.4 Jaume I França 1208  sí narratiu 

3.3.5 Ramon Muntaner Corona Aragó 1265  sí narratiu 

3.6.1 Francesc Eiximenis Girona 1330  sí narratiu 

3.6.2 Francesc Eiximenis Girona 1330  sí narratiu 

3.6.3 Francesc Eiximenis Girona 1330  sí narratiu 

3.6.4 Francesc Eiximenis Girona 1330  sí narratiu 

3.6.5 Francesc Eiximenis Girona 1330  sí narratiu 
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3.6.6 Anselm Turmeda Mallorca 1355 sí poètic 

3.7.1 Jaume Roig València 1400 sí poètic 

3.7.2 Christine de Pisan Itàlia 1364 sí poètic 

3.7.3 Romanç popular mall ---- ---- no poètic 

3.7.4 Francesc Parcerisas Begues 1944 sí poètic 

3.7.5 Gemma Lienas Barcelona 1951 sí narratiu 

3.8.1 Éxode ---- ---- sí narratiu 

3.8.2 Tristany i Isolda Gottfried 1210 sí narratiu 

3.8.3 Curial e Güelfa ----- XV sí narratiu 

3.8.4 Jutges ---- 1180 no narratiu 

3.8.5 Joanot Martorell Gandia 1413 no narratiu 

3.8.6 Jaume I Montpeller 1208 sí narratiu 

3.8.7 Homer Jònia VIII aC no narratiu 

3.8.8 Jutges ---- 1180 no narratiu 

3.8.9 Joanot Martorell Gandia 1413 sí narratiu 

3.9.1 Joan Manuel Serrat Barcelona 1943 sí poètic 

3.9.2 Adolf Tobeña Graus 1950 no assaig 

3.9.3 Josep Piera Beniopa 1947 no poètic 

3.9.4 Marc Granell València 1954 no poètic 

3.9.5 William Shakespeare Regne Unit 1564 no teatral 

3.9.6 Guillem Viladot Agramunt 1922 no poètic 

3.9.7 Guillem de Berguedà Catalunya 1130 sí poètic 

3.9.8 Comtessa de Dia França 1140 no poètic 

3.9.9. Raimon de Miraval França 1160 no poètic 

3.9.10 Bernat de Ventadorn França 1130 no poètic 

3.9.11 Cerverí de Girona Girona 1259 no poètic 

3.9.12 Rosa Leveroni Barcelona 1910 no poètic 

3.9.13 Sopa de Cabra Girona 1986 no poètic 

3.9.15 Ausiàs March Beniarjó 1400 no poètic 

3.9.16 Ausiàs March Beniarjó 1400 sí poètic 

3.9.17 Ausiàs March Beniarjó 1400 no poètic 

3.9.18 The Police Londres 1976 no poètic 

3.9.19 Joan de Timoneda València 1490 no poètic 

3.9.20 Joan de Timoneda València 1490 no poètic 

3.9.21 Garfunkel Amèrica 1941 no poètic 

 

Taula 6.133. Classificació 11_CAS_3E. 

 

 

6.18.4 Els gèneres predominants 

 
Les dades s’han extret d’una mostra de 45 textos literaris d’11_CAS_3E. En aquest   cas, 

«Gènere poètic» obté la puntuació més alta (51%), en canvi, la categoria «Gènere 

narratiu» n’obté un resultat inferir (44%). Finalment, destaquem les categories «Gènere 

teatral» i «Assaig» que obtenen els resultats més baixos (2%). 
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Gràfic 6.113. Generes_11_CAS_3E. Taula 6.134. Gèneres_11_CAS_3E. 

 

 

6.18.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_11_CAS_3E 

24 

 
 

23 

 
 

22 

 
 

21 

 
 

 
Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 

 
En    11_CAS_3E,    la    categoria 

«Textos adaptats» obté els 

resultats més alts (53%), encara 

que no s’hi aprecien diferències 

significatives respecte a l’altra 

categoria (47%). 

 

 
20 

 

Gràfic 6.114. Textos adaptats_11_CAS_3E. 

 

 
6.18.6 Autors 

 
En 11_CAS_3E, observem un predomini d’«Autors/-res anteriors al XIX» (63%), seguit 

«Autors/-res segle XX» (37%). 
 
 

 

 

 
18 

 
 

13,5 

 
 

9 

 
 

4,5 

 

Autors/-res per 

èpoques_11_CAS_3E 

 
 
 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
 
 
 
 

Època_11_CAS_3E 

segle XX 10 

s segle XIX 0 

anteriors al XIX 17 

0 

Gràfic 6.115. Autors/-res per èpoques_11_CAS_3E. Taula 6.135. Autors/-res per èpoques_11_CAS_3E. 
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Tal com mostra el gràfic 6.115, «Literatura catalana a Catalunya» obté els resultats més 

alts (41%), seguit de «Literatura catalana al PV» (33%). Els resultats més baixos els 

obtenen «Literatura universal» (19%) i «Literatura catalana a les Illes» (7%). 

 
 

 

 

 
11 

 

 
8,25 

 
Procedència geogràfica 

11_CAS_3E 

 
 
 
 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

Procedència geografica_11_CAS_3E 

Literatura universal 5 

5,5 

2,75 

Literatura catalana a 11 

Catalunya 

Literatura catalana al País 9 

Valencià 

Literatura catalana a les Illes 2 

0 

 
Gràfic 6.116. Autors/-res proc. geogràfica_11_CAS_3E. Taula 6.136. Autors/-res proc. geogràfica_11_CAS_3E. 

 

En 11_CAS_3E, s’inclouen quatre dones escriptores. Aquesta dada contrasta amb els 

vint-i-tres homes escriptors que s’utilitzen per a treballar els continguts literaris. 

 
 

Gènere_ 11_CAS_3E 
 

Homes (23) Dones (4) 

Ramon Llull Comtessa de Dia 

Jaume I Rosa Leveroni 

Ramon Muntaner Christine de Pisan 

Francesc Eiximenis Gemma Lienas 

Anselm Turmeda 

Jaume Roig  

Francesc Parcerisas  

Joanot Martorell  

Homer 

Joan Manuel Serrat  

Adolf Tobeña  

Josep Piera 

Marc Granell  

William Shakespeare  

Guillem Viladot  

Guillem de Berguedà  

Raimon de Miraval  

Bernat de Ventadorn  

Cerverí de Girona  

Ausiàs March 

Joan de Timoneda 

Garfunkel 

Taula 6.137. Gènere escriptors/-res 11_CAS_3E. 
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  9  

5 

2 
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Gràfic 6.117. Gènere escriptors/-res 

11_CAS_3E. 

 

 
6.18.7 Recursos multimèdia 

 

 

 

 
Tal com mostra el gràfic, la 

categoria «Dones escriptores» obté 

la puntuació més baixa (15%), 

mentre que la d’«Homes 

escriptors» n’obté la més alta 

(85%). 

 

En 11_CAS_3E, destaquen vuit recursos multimèdia. D’aquest el de major ús és la 

«Fotografia» seguit d’«Imatge representada», «Música», «Icones», «Veu off text escrit» 

i «R.G. Informació». 

 
Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música 2 10 12 

 

 
 

 

 
Imatge fixa 

2. Ef. so usuari 0 

3. Ef. so no usuari 0 

4. Veu off tx escrit 1 1 

5. Veu en off 0 

1. Fotografia 9 15 11 15 11 61 

2. Imatge repr. 6 6 8 7 8 35 

3. C.G. fotogràfica 0 

4. C.G. pictòrica 0 

5. C.G. mixta 0 

6. R.G. Informació 1 1 

7. Icones 2 2 4 

1. Animació senzilla 0 

2. Animació compl 0 

3. Dibuixos animats 0 

4. Audiovisual 0 

5. Pel·lícula 0 

6. TV 0 

1. Enllaç extern 1 3 4 

2. Capes 2 2 

3. F. Emer/Pop-up 0 

4. Programes/ Appl 0 

 

 
 

Imatge en 

moviment 

 

 

Altres 

elements 

multimèdia 

 
Taula 6.138. Recursos multimèdia_11_CAS_3E 
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6.19. Valencià: Llengua i literatura 4t ESO Castellnou (12_CAS_4E) 

 
Canós,T., Ferrer, M., Fuster, T., Peraire, J., Talón, M.C. (2016). Valencià: llengua i 

literatura 4 ESO. Projecte Eines. Castellnou. 

El LTD_12_CAS_4E s’estructura en dos parts: d’una banda, nou unitats temàtiques i, 

d’altra, un bloc gramatical. En cadascuna de les unitats s’inclouen tres apartats: 

Comunicació, Estudi de la llengua i Pràctica final. És en l’apartat de Comunicació on es 

treballen continguts literaris. 

Imatge 6.7. Organització_12_CAS_4E 

 

6.19.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En 12_CAS_4E, s’hi segueix una distribució similar a les anteriors; però, per primera vegada 

s’introdueix una apartat dedicat a la història de la literatura. A més, destaquem que, els continguts 

literaris no només s’hi proposen en l’apartat d’«Història de la literatura», sinó també en el de 

«Comunicació» i en «Pràctica final». Per tant, els resultats de l’anàlisi posen de manifest 

un predomini dels continguts literaris en relació a la resta d’apartats. 

 
Espai que ocupa la literatura en cada unitat_12_CAS_4E 

 Comunicació 

(literatura) 

Història de la 

literatura 

Estudi de la 

llengua 

Pràctica final 

(literatura) 

Bloc gramatical 

U1 6 12 6 1 _ 

U2 14 6 6 1 _ 

U3 12 6 8 1 _ 

U4 14 6 4 1 _ 

U5 8 14 2 1 _ 

U6 6 10 6 1 _ 

U7 10 6 8 1 _ 

U8 12 6 6 1 _ 

U9 8 4 10 1 _ 

TOTAL                           90 70 56 9 33 

Taula 6.139. Espai per unitats 12_CAS_4E. 
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Taula 6.140. Espai en conjunt 12_CAS_4E. Gràfic 6.118. Espai en conjunt _12_CAS_4E. 

 

 

6.19.2 Tractament contingut literari 

 
Els  continguts  literaris  en  12_CAS_4E  s’agrupen  en  tres  apartats: «Comunicació», 

«Història de la Literatura» i «Pràctica final». Si ens centrem en el tipus de programació 

que es fa servir, d’una banda, en trobem una basada en els quatre gèneres literaris 

(narrativa, poesia, teatre i assaig) i, d’altra, en l’eix cronològic (des de la Decadència fins 

a l’assaig del segle XX). Un aspecte que cal remarcar és l’organització de la història de 

la literatura per gèneres; s’hi dediquen les tres unitats primeres a treballar la narrativa des 

d’un punt de vista sincrònic –aspectes del discurs, tractament del temps, punt de vista i 

narrador...) i des d’un punt de vista diacrònic –des de la Decadència fins a la narrativa 

actual–. I així, successivament, amb la resta de gèneres, però amb la peculiaritat que al 

gènere teatral només s’hi dediquen dos unitats i a l’assaig una. 

Així mateix, cal afegir que, l’organització basada en l’eix cronològic s’hi centra alhora 

en autors, que configuren el cànon en 4t ESO, com Rodoreda, Villalonga, Valor, Teodor 

Llorente, Maragall, C. Salvador, C. Riba, J. Brossa, Espriu, Estellés, Martí i Pol, Joan Pla 

i Joan Fuster. 

 
 

 COMUNICACIÓ (Cultura 

literària) 

HISTÒRIA DE LA 

LITERATURA 

PRÀCTICA FINAL 

ESTRUCTURA DE LA 

NARRACIÓ. La narrativa de la 

Renaixença al segle XX 

Gèneres i seqüències textuals. La 

narrativa com a gènere 

La Decadència, Renaixença i 

romanticisme. Narrativa s. XX 

Planificar l’argument d’un text 

EL DISCURS NARRATIU. La Aspectes del discurs. El tractament La narrativa de postguerra. Redactar un relat a partir d’un 

narrativa de postguerra del temps. Punt de vista i narrador. Rodoreda, Villalonga i Valor argument original 

EL DIÀLEG I LA DESCRICIÓ 

EN EL RELAT. La narrativa 

actual 

La narració de paraules. La 

descripció en el relat 

La narrativa actual Inserir diàlegs i descripcions en una 

narració 

Comunicació 
(Cultura literària) 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

Pràctica final 
10 

 
Història de la 

literatura 

Estudi de la llengua 
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LA FORMA DEL POEMA. La 

Renaixença i el Modernisme 

La poesia: definició i 

característiques. Nivell fònic 

La Renaixença: Teodor Llorente. 

El modernisme: Maragall. Esc. 

mallorquina 

Elaborar una antologia poètica 

personal 

EL CONTINGUT DEL Els temes de la poesia. El nivell La poesia noucentista. Preparar i dur a terme un recital poètic 

POEMA. Noucentisme i morfosintàctic del poema L’avantguardisme. C. Salvador, C.  
avantguardes  Riba i J. Brossa  
POESIA CANCÓ. Poesia realista Nous llenguatges literaris. El nivell Espriu, Martí i Pol, Estellés. La Elaborar un DVD de música en 

i compromís social semàntic del poema: les figures nova cançó llengua catalana 

 retòriques   
EL TEXT TEATRAL. El teatre El teatre com a text. Els gèneres Breu història del gènere teatral. Redactar un text teatral a partir d’un 

entre la Renaixença i el teatrals Teatre dl s. XX. Teatre modernista conte 

Modernisme    
DEL TEXT A L’ESPECTACLE. L’espectacle teatral Teatre des de postguerra fins a Elaborar un dossier sobre 

El teatre actual  l’actualitat l’escenografia d’una obra teatral 

LA PROSA D’IDEES. La prosa L'assaig Història de l’assaig. L’assaig del Elaborar una antologia de textos 

d’idees  s. XX. Joan Pla i Joan Fuster assagístics 
 

 
 

Taula 6.141. Tractament contingut literari_12_CAS_4E. 

 

 

6.19.3 Classificació textos 

 
El LTD_12_CAS_4E proposa 159 textos per a treballar els continguts literaris: 

4.1.1 Romanç de cec, (text adaptat), Al Tall. 

4.1.2 La punyalada (fragment adaptat), Marià Vayreda. 

4.1.3 L’Escanyapobres, Narcís Oller. 

4.1.4 L’Escanyapobres, Narcís Oller. 

4.1.5 Parricidi, Víctor Català. 

4.1.6 Fanny, Carles Soldevilla. 

4.1.7 Tombatossals (fragment adaptat), Josep Pascual Tirado. 

4.1.8 Tombatossals, Josep Pascual Tirado. 

4.1.9 Tombatossals, Josep Pascual Tirado. 

4.2.1 La mort de Guillem (fragment adaptat), Jaume Fuster. 

4.2.2 L’evangeli segons Jesucrist (fragment adaptat), José Saramago. 

4.2.3 T’estimo si he begut (fragment adaptat), Empar Moliner. 

4.2.4 Àcid sulfúric, Amélie Nothomb. 

4.2.5 «Amor perdut», Joan Peraire. 

4.2.6 «Moments estel·lars de la ciència», Albert Garcia. 

4.2.7 Pa negre, Emili Teixidor. 

4.2.8 Històries imprevistes, Roald Dahl. 

4.2.9 L’illa del tresor, Robert L. Stevenson. 

4.2.10 La clau de vidre, Dashiell Hammett. 

4.2.11 Walls come tumbling down!, Rafael Vallbona. 

4.2.12 Vermeer el codi secret, Blue Balliet. 

4.2.13 Barça ou Barzakh!, Gemma Pasqual. 

4.2.14 Mort de dama, Llorenç Villalonga. 

4.2.15 Odissea (fragment adaptat), Homer. 

BLOC GRAMATICAL 



294  

4.2.16 El fil de plata, Lluís-Anton Baulenas. 

4.2.17 Literatura catalana (fragment adaptat), Antoni Carbonell i altres. 

4.2.18 «El gelat rosa», Vint-i-dos contes (fragment adaptat), Mercè Rodoreda. 

4.2.19 Bearn o la sala de les nines, LLorenç Villalonga. 

4.3.1 Jo, Phoolan Devi, la reina dels bandits, Phoolan Devi. 

4.3.2 Harry Potter i la pedra filosofal, J.K. Rowling. 

4.3.3 El senyor dels Anells, J.R.R. Tolkien. 

4.3.4 Harry Potter i la pedra filosofal, J.K. Rowling. 

4.3.5 Harry Potter i la pedra filosofal, J.K. Rowling. 

4.3.6 Contes per a nenes i nens políticament correctes, James Finn Garner. 

4.3.7 El punyal del sarraí, Albert Salvadó. 

4.3.8 Joc brut, Manuel de Pedrolo. 

4.3.9 La Vall dels Llops, Laura Gallego. 

4.3.10 El gos dels Baskerville, Arthur Conan Doyle. 

4.3.11 Crim de Germania, Josep Lozano. 

4.3.12 L’ambició d’Aleix, Enric Valor. 

4.3.13 El cant de la joventut (fragment adaptat), Montserrat Roig. 

4.3.14 Camí de sirga (fragment adaptat), Jesús Moncada. 

4.3.15 Guadalajara (fragment adaptat), Quim Monzó. 

4.3.16 «Calgary 88», Lamparetes, Antònia Font. 

4.4.1 Te deix, amor, la mar com a penyora, Carme Riera. 

4.4.2 Mai noe de di el teu nom, Vicent Andrés Estellés. 

4.4.3 L’última volta que et veig, La Gossa sorda. 

4.4.4 Cançons de rem i de vela, Josep M. de Sagarra. 

4.4.5 «Tirallonga de monosíl·labs», Pere Quart. 

4.4.6 «Criatura dolcíssima», Joan Fuster. 

4.4.7 «Els amants», Vicent Andrés Estellés. 

4.4.8 Bartomeu Rosselló-pòrcel (fragment). 

4.4.9 «La sardana»(fragment), Joan Maragall. 

4.4.10 «La pell fa de tambor» (fragment), Salvador Espriu. 

4.4.11 Lo desembre congelat (fragment), Anònim. 

4.4.12 «Els teus llavis» (fragment), Marià-Mercè Marçal. 

4.4.13 «Mester d’amor» (fragment), Joan Salvat-Papasseit. 

4.4.14 «Cant de Vicent» (fragment), Vicent Andrés Estellés. 

4.4.15 «Corsari» (fragment), Salvador Jàfer. 

4.4.16 «Festa» (fragment), Joan Brossa. 

4.4.17 «Perills de la rima», Salvador Oliva. 

4.4.18 «Antico inverno», Salvadore Quasimodo. 

4.4.19 «Book Four», Derek Walcott. 

4.4.20 Vicent W. Querol 

4.4.21 Joan Brossa. 



 

4.4.22 Anònim (S.XVI). 

4.4.23 M. Aurèia Capmany. 

4.4.24 Maria-Mercè Marçal. 

4.4.25 Andreu Febrer. 

4.4.26 Ausiàs March. 

4.4.27 Joan Salvat-Papasseit. 

4.4.28 «Cançoneta amorosa» (fragment), Teodor Llorente. 

4.4.29 «L’amant de tota la vida», Vicent Andrés Estellés. 

4.4.30 Tomàs Aguiló (fragment adaptat). 

4.4.31 Teodor Llorente 

4.4.32 «La fageda d’en Jordà», Joan Maragall. 

4.4.33 «El pi de Formentor» (fragment), Miquel Costa i Llobera. 

4.4.34 «Isolat», Miquel Duran de València. 

4.4.35 Jacint Maria Mustieles (fragment adaptat). 

4.5.1 Berolt Brecht 

4.5.2 «Final», Joan Brossa. 

4.5.3 Joan Salvat-Papasseit 

4.5.4 Konstandinos Kavafis 

4.5.5 «Romàntica», Joan Salvat-Papasseit. 

4.5.6 «Marxa nupcial», Joan Salvat-Papasseit. 

4.5.7 Joan Brossa 

4.5.8 «Evasió», Carles Salvador. 

4.5.9 «Cant de Vicent», Vicent Andrés Estellés. 

4.5.10 «Alba al poble», Enric Soler i Godes. 

4.5.11 «Marineria», Bernat Artola. 

4.5.12 «Cancó», Bernat Artola. 

4.5.13 «Sota la llum d’argent», Rosa Leveroni. 

4.5.14 «Drap de la pols...», Maria-Mercè Marçal. 

4.5.15 «Vuit de març», Maria-Mercè Marçal. 

4.5.16 «Pas de dansa», Miquel Martí i Pol. 

4.5.17 «Antonio Machado», Vicent Andrés Estellés. 

4.5.18 «Enamorat i al·lota», Lax’n Busto. 

4.5.19 Joan Salvat-Papasseit. 

4.5.20 Jacint Verdaguer. 

4.5.21 Àngel Guimerà. 

4.5.22 Josep Carner. 

4.5.23 «Pòrtic» (fragment), Guerau de Liost. 

4.5.24 Joan Salvat-Papasseit. 

4.5.25 Carles Salvador. 

4.5.26 Vicent Andrés Estellés. 

4.5.27 «Lo llit d’espines», Jacint Verdaguer. 
 

295 
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4.5.28 Àngel Guimerà. 

4.5.29 Joan Maragall. 

4.5.30 «Divisa», Joan Salvat-Papasseit. 

4.5.31 Miquel Martí i Pol Lluís Llach. 

4.5.32 «Desolació», Joan Alcover. 

4.6.1 «L’estaca», Lluís Llach. 

4.6.2 Josep Maria de Sagarra. 

4.6.3 Gabriel Ferrater. 

4.6.4 Miquel Martí i Pol. 

4.6.5 La gallineta, Lluís Llach. 

4.6.6 La pell de brau, Salvador Espriu, XLVL. 

4.6.7 «Assaig de càntic en el temple», Salvador Espriu. 

4. 6.8 «Assaig de plagi a la taverna», Pere Quart. 

4.6.9 «Nova oració del parenostre», Miquel Martí i Pol. 

4.6.10 «La gent», Miquel Martí i Pol. 

4.6.11 «Per a tots nosaltres», Miquel Martí i Pol. 

4.6.12 «L’Elionor», Miquel Martí i Pol. 

4.6.13 «Assumiràs la veu d’un poble», Vicent Andrés Estellés. 

4.6.14 Al vent, Raimon. 

4.6.15 Serà un dia que durarà anys, Ovidi Montllor. 

4.6.16 Que volen aquesta gent, Maria del Mar Bonet. 

4.6.17 Al Tall. 

4.6.18 A Miquel Grau, Al Tall. 

4.6.19 Campanades a morts, Lluís Llach. 

4.6.20 La flama, Obrint Pas. 

4.6.21 Exilis, Sopa de Cabra. 

4.6.22 Un món de flors i violes, Gossos. 

4.7.1 Antaviana (fragment adaptat), Pere Calders. 

4.7.2 Vull ser gran (fragment adaptat), Àgata Roca. 

4.7.3 Hedda Gabler, Henrik Ibsen. 

4.7.4 Romeo y Julieta, Williams Shakespere. 

4.7.5 Hamlet, Williams Shakespere. 

4.7.6 El burgés gentilhome, Moliere. 

4.7.7 Mar i cel, Àngel Guimerà. 

4.7.8 «Acte I, escena VII» Aigües encantades, Joan Puig i Ferrerer. 

4.8.1 Reflexions sobre el present actual del teatre al País Valencià (fragment adaptat), 

Rodolf Sirera. 

4.8.2 Criatures (fragment Adaptat), Companyia T de Teatre. 

4.8.3 L’home, la bèstia i la virtut (fragment adaptat), Luigi Pirandello. 

4.8.4 T’odio, amor meu (fragment adaptat), Dagoll Dagom. 

4.8.5 Deesses per nassos (fragment adaptat), Antoni Torreño. 
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4.8.6 Regió 7 (18-1-2020), Toni Mata i Riu. 

4.8.7 The secret. La revista (fragment adaptat), Toni Mata i Riu. 

4.8.8 El retaule del flautista, «Cançó de les vies legals», Jordi Teixidor. 

4.8.9 Fugaç, Josep M. Benet i Jornet. 

4.8.10 El verí del teatre, Rodolf Sirera. 

4.8.11 Monopatins (Skaters), Manuel Molins. 

4.8.12 Abu Magrib, Manuel Molins. 

4.9.1 Indagacions possibles, Joan Fuster. 

4.9.2 L’home mesura de totes les coses, Joan Fuster. 

4.9.3 El quadern gris, Josep Pla. 

4.9.4 La Vanguardia (fragment adaptat), Quim Monzó. 

4.9.5 «Sobre la felicitat», Josep Pla. 

4.9.6 La llengua dels valencians, M. Sanchis Guarner. 
 
 

Classificació d’autors i autores LTD_12_CAS_4E 

 Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

4.1.1 Al Tall València 1975 sí poètic 

4.1.2 Marià Vayreda Olot 1853 sí narratiu 

4.1.3 Narcís Oller Valls 1846 no narratiu 

4.1.4 Narcís Oller Valls 1846 no narratiu 

4.1.5 Víctor Català (Caterina ) L’Escala 1869 no narratiu 

4.1.6 Carles Soldevilla Barcelona 1892 no narratiu 

4.1.7 Josep Pascual Tirado Castelló 1884 sí narratiu 

4.1.8 Josep Pascual Tirado Castelló 1884 no narratiu 

4.1.9 Josep Pascual Tirado Castelló 1884 no narratiu 

4.2.1 Jaume Fuster Barcelona 1945 sí narratiu 

4.2.2 José Saramago Portugal 1922 sí narratiu 

4.2.3 Empar Moliner Santa Eulàlia 1966 sí narratiu 

4.2.4 Amélie Nothomb Japó 1966 no narratiu 

4.2.5 Joan Peraire Castelló 1958 no narratiu 

4.2.6 Albert Garcia Barcelona 1951 no narratiu 

4.2.7 Emili Teixidor Roda de Ter 1932 no narratiu 

4.2.8 Roald Dahl Regne Unit 1916 no narratiu 

4.2.9 Robert L. Stevenson Regne Unit 1850 no narratiu 

4.2.10 Dashiell Hammett Estats Units 1894 no narratiu 

4.2.11 Rafael Vallbona Barcelona 1960 no narratiu 

4.2.12 Blue Balliet * Estats Units 1955 no narratiu 

4.2.13 Gemma Pasqual Almoines 1967 no narratiu 

4.2.14 Llorenç Villalonga Palma 1897 no narratiu 

4.2.15 Homer Jònia ---- sí narratiu 

4.2.16 Lluís- Anton Baulenas Barcelona 1958 no narratiu 

4.2.17 Antoni Carbonell Benicolet 1947 sí narratiu 

4.2.18 Mercè Rodoreda Barcelona 1908 sí narratiu 

4.2.19 LLorenç Villalonga Palma 1897 no narratiu 

4.3.1 Phoolan Devi * Índia 1963 no narratiu 

4.3.2 J.K. Rowling * Regne Unit 1965 no narratiu 

4.3.3 J.R.R. Tolkien Regne Unit 1973 no narratiu 

4.3.4 J.K. Rowling Regne Unit 1965 no narratiu 

4.3.5 J.K. Rowling Regne Unit 1965 no narratiu 

4.3.6 James Finn Garner Estats Units 1960 no narratiu 

4.3.7 Albert Salvadó Andorra 1951 no narratiu 

4.3.8 Manuel de Pedrolo L'Aranyó 1918 no narratiu 

4.3.9 Laura Gallego Quart 1977 no narratiu 

4.3.10 Arthur Conan Doyle Regne Unit 1859 no narratiu 



298 
 

4.3.11 Josep Lozano Alginet 1948 no narratiu 

4.3.12 Enric Valor Castalla 1911 no narratiu 

4.3.13 Montserrat Roig Barcelona 1946 sí narratiu 

4.3.14 Jesús Moncada Mequinensa 1941 sí narratiu 

4.3.15 Quim Monzó Barcelona 1952 sí narratiu 

4.3.16 Antònia Font (grup) Mallorca 1997 no narratiu 

4.4.1 Carme Riera Palma 1948 no poètic 

4.4.2 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.4.3 La Gossa sorda Pego 1999 no poètic 

4.4.4 Josep M. de Sagarra Barcelona 1894 no poètic 

4.4.5 Pere Quart Sabadell 1899 no poètic 

4.4.6 Joan Fuster Sueca 1922 no poètic 

4.4.7 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.4.8 B. Rosselló-Porcel Palma 1913 no poètic 

4.4.9 Joan Maragall Barcelona 1860 no poètic 

4.4.10 Salvador Espriu Santa Coloma 1913 no poètic 

4.4.11 Anònim ----- ---- no poètic 

4.4.12 Marià-Mercè Marçal Ivars d’Urgell 1852 no poètic 

4.4.13 Joan Salvat- Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.4.14 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.4.15 Salvador Jàfer València 1954 no poètic 

4.4.16 Joan Brossa Barcelona 1919 no poètic 

4.4.17 Salvador Oliva Banyoles 1942 no poètic 

4.4.18 Salvatore Quasimodo Itàlia 1901 no poètic 

4.4.19 Derek Walcott Saint Lucia 1930 no poètic 

4.4.20 Vicent W. Querol Bétera 1837 no poètic 

4.4.21 Joan Brossa Barcelona 1919 no poètic 

4.4.22 Anònim ----- ---- no poètic 

4.4.23 M. Aurèlia Capmany Barcelona 1918 no poètic 

4.4.24 Maria-Mercè Marçal Ivars d’Urgell 1852 no poètic 

4.4.25 Andreu Febrer Vic 1375 no poètic 

4.4.26 Ausiàs March Beniarjó 1400 no poètic 

4.4.27 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.4.28 Teodor Llorente València 1836 no poètic 

4.4.29 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.4.30 Tomàs Aguiló Palma 1812 sí poètic 

4.4.31 Teodor Llorente València 1836 no poètic 

4.4.32 Joan Maragall Barcelona 1860 no poètic 

4.4.33 Miquel Costa i Llobera Pollença 1854 no poètic 

4.4.34 M. Duran de València València 1883 no poètic 

4.4.35 Jacint Maria Mustieles València 1887 sí poètic 

4.5.1 Berolt Brecht Alemanya 1898 no poètic 

4.5.2 Joan Brossa Barcelona 1919 no poètic 

4.5.3 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.5.4 Konstandinos Kavafis Egipte 1863 no poètic 

4.5.5 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.5.6 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.5.7 Joan Brossa Barcelona 1919 no poètic 

4.5.8 Carles Salvador València 1893 no poètic 

4.5.9 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.5.10 Enric Soler i Godes Castelló 1903 no poètic 

4.5.11 Bernat Artola Castelló 1904 no poètic 

4.5.12 Bernat Artola Castelló 1904 no poètic 

4.5.13 Rosa Leveroni Barcelona 1910 no poètic 

4.5.14 Maria-Mercè Marçal Ivars d’Urgell 1852 no poètic 

4.5.15 Maria-Mercè Marçal Ivars d’Urgell 1852 no poètic 

4.5.16 Miquel Martí i Pol Roda de Ter 1929 no poètic 

4.5.17 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.5.18 Lax’n Busto (grup) El Vendrell 1986 no poètic 

4.5.19 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.5.20 Jacint Verdaguer Folgueroles 1845 no poètic 

4.5.21 Àngel Guimerà Barcelona 1845 no poètic 
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4.5.22 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

4.5.23 Guerau de Liost Olot 1878 no poètic 

4.5.24 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.5.25 Carles Salvador València 1893 no poètic 

4.5.26 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.5.27 Jacint Verdaguer Folgueroles 1845 no poètic 

4.5.28 Àngel Guimerà Barcelona 1845 no poètic 

4.5.29 Joan Maragall Barcelona 1860 no poètic 

4.5.30 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.5.31 Miquel Martí i Pol Roda de Ter 1929 no poètic 

4.5.32 Joan Alcover Palma 1854 no poètic 

4.6.1 Lluís Llach Girona 1948 no poètic 

4.6.2 Josep Maria de Sagarra Barcelona 1894 no poètic 

4.6.3 Gabriel Ferrater Catalunya 1922 no poètic 

4.6.4 Miquel Martí i Pol Roda de Ter 1929 no poètic 

4.6.5 Lluís Llach Girona 1948 no poètic 

4.6.6. Salvador Espriu Santa Coloma 1913 no poètic 

4.6.7 Salvador Espriu Santa Coloma 1913 no poètic 

4.6.8 Pere Quart Sabadell 1899 no poètic 

4.6.9 Miquel Martí i Pol Roda de Ter 1929 no poètic 

4.6.10 Miquel Martí i Pol Roda de Ter 1929 no poètic 

4.6.11 Miquel Martí i Pol Roda de Ter 1929 no poètic 

4.6.12 Miquel Martí i Pol Roda de Ter 1929 no poètic 

4.6.13 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.6.14 Raimon Xàtiva 1940 no poètic 

4.6.15 Ovidi Montllor Alcoi 1942 no poètic 

4.6.16 Maria del Mar Bonet Palma 1947 no poètic 

4.6.17 Al Tall País Valencià 1975 no poètic 

4.6.18 Al Tall País Valencià 1975 no poètic 

4.6.19 Lluís Llach Girona 1948 no poètic 

4.6.20 Obrint Pas València 1993 no poètic 

4.6.21 Sopa de cabra Girona 1986 no poètic 

4.6.22 Gossos Manresa 1993 no poètic 

4.7.1 Pere Calders Barcelona 1912 sí poètic 

4.7.2 Àgata Roca Barcelona 1968 sí teatral 

4.7.3 Henrik Ibsen Noruega 1828 no teatral 

4.7.4 Williams Shakespeare Regne Unit 1564 no teatral 

4.7.5 Williams Shakespeare Regne Unit 1564 no teatral 

4.7.6 Molière França 1622 no teatral 

4.7.7 Àngel Guimerà Barcelona 1845 no teatral 

4.7.8 Joan Puig i Ferrerer La Selva 1882 no teatral 

4.8.1 Rodolf Sirera València 1948 no teatral 

4.8.2 Companyia T Teatre* Catalunya 1991 sí teatral 

4.8.3 Luigi Pirandello Itàlia 1867 sí teatral 

4.8.4 Dagoll Dagom Catalunya 1974 sí teatral 

4.8.5 Antoni Torreño València 1963 sí teatral 

4.8.6 Toni Mata i Riu Sabadell 1982 no teatral 

4.8.7 Toni Mata i Riu Sabadell 1982 sí teatral 

4.8.8 Jordi Teixidor i Martínez Barcelona 1939 no teatral 

4.8.9 Josep M. Benet i Jornet Barcelona 1940 no teatral 

4.8.10 Rodolf Sirera València 1948 no teatral 

4.8.11 Manuel Molins Montcada 1946 no teatral 

4.8.12 Manuel Molins Montcada 1946 no assaig 

4.9.1 Joan Fuster Sueca 1922 no assaig 

4.9.2 Joan Fuster Sueca 1922 no assaig 

4.9.3 Josep Pla Palafrugell 1897 no assaig 

4.9.4 Quim Monzó Barcelona 1952 no assaig 

4.9.5 Josep Pla Palafrugell 1897 no assaig 

4.9.6 M. Sanchis Guarner València 1911 no assaig 

 

Taula 6.142. Classificació autors/-res LTD_12_CAS_4E. 
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La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. 

 

6.19.4 Els gèneres predominants 

 
Les dades del LTD_12_CAS_4E corresponen a la mostra més gran analitzada, amb un 

còmput de 159 textos. Tal com mostra el gràfic 6.119, se segueix una distribució gràfica 

diferent a les anteriors en què la categoria «Gènere poètic», obté els resultats més elevats. 

Aquesta distribució també la trobem en 11_CAS_3E, per tant s’hi observa uns resultats 

més elevats de la categoria «Gènere poètic» en els dos cursos del segon cicle de la 

secundària en relació a la resta de cursos del primer cicle en què preval la categoria    de 

«Gènere narratiu». 

 
90 

 
 
 

67,5 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere tetral 

Assaig 

 

 
45 

 
 
 

22,5 

 
 
 

0 

Taula 6.143. Generes_12_CAS_4E Gràfic 6.119. Generes_12_CAS_4E 

 

 

6.19.5 Textos adaptats 

 
  Textos 

adaptats_12_CAS_4E 

 
 

 
El LTD_12_CAS_4E és el que té 

140 

 

 
105 

 
 

70 

 
Textos adaptats 

Textos no adaptats 

la mostra més alta de textos. 

Com es presenta en el gràfic 

6.120, la categoria «Textos no 

adaptats» és la que presenta els 

resultats més alts (87%) en 

comparació a la resta (13%). 
 

35 

 
 

0 
 

Gràfic 6.120.Textos adaptats_12_CAS_4E. 

 

 

 

 

 

 

Gèneres _12_C AS_4E 

Gènere narratiu 43 

Gènere poètic 90 

Gènere teatral 19 

Assaig 7 
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6.19.6 Autors 

 
En el LTD_12_CAS_4E s’hi fa servir una mostra de vuitanta-sis textos per a treballar els 

continguts literaris. 

Tal com veiem la categoria «Autors/res s. XX» obté els resultats més alts (56%), 

juntament amb «Autors/res s. XIX» (35%). Aquests resultats semblen lògics si tenim en 

compte que el currículum de 4E s’hi centra en autors/res de la literatura contemporània. 
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0 

Autors/-res per 

èpoques_12_CAS_4E 

 
 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 

Gràfic 6.121. Autors/res per èpoques_12_CAS_4E. Taula 144. Autors/-res per èpoques_12_CAS_4E 

 

 
Tal com mostra el gràfic, «Literatura catalana a Catalunya» obté els resultats més alts 

(53%). Aquest resultats contrasten amb la resta de categories que obtenen un resultats 

inferiors: «Literatura catalana al PV» (22%), «Literatura universal» (19%), «Literatura 

catalana a les Illes» (6%). 
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Procedència geogràfica 

12_CAS_4E 

 
 

 
Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 
 

 
 
 
 

Procedència geogràfica_12_CAS_4E 
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12,5 
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Gràfic 6.122. Procedència 12_CAS_4E. Taula 6.145. Procedència 12_CAS_4E. 

 
12_CAS_4E 

 

HOMES (69) DONES (17) 

Marià Vayreda Gemma Pasqual 

Narcís Oller Phoolan Devi 

Carles Soldevilla Laura Gallego 

Josep Pascual Tirado Montserrat Roig 

48 

30 

 

46 

 
Literatura catalana a les Illes 

Literatura universal 16 

 Literatura catalana a 46 

 

19 
16 

 Catalunya 

Literatura catalana al País 

 
 

19 

  Valencià  

5  Literatura catalana a les Illes 5 
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Jaume Fuster Carme Riera 

José Saramago Maria-Mercè Marçal 

Joan Peraire Maria del Mar Bonet 

Albert Garcia Rosa Leveroni 

Emili Teixidor Mercè Rodoreda 

Roald Dahl Amélie Nothomb 

Robert L. Stevenson Víctor Català (Caterina Albert) 

Dashiell Hammett J.K. Rowling 

Rafael Vallbona Companyia T de Teatre 

Llorenç Villalonga Empar Moliner 

Homer M. Aurèlia Capmany 

Lluís- Anton Baulenas Àgata Roca 

Antoni Carbonell Blue Balliet 

J.R.R. Tolkien 

James Finn Garner 

Albert Salvadó 

Manuel de Pedrolo 

Arthur Conan Doyle 

Josep Lozano 

Enric Valor 

Jesús Moncada 

Quim Monzó 

Antònia Font *(grup música) 

Vicent Andrés Estellés 

La Gossa sorda* 

Josep M. de Sagarra 

Pere Quart 

Bartomeu Rosselló-Pòrcel 

Joan Maragall 

Salvador Espriu 

Joan Salvat- Papasseit 

Salvador Jàfer 

Joan Brossa 

Salvador Oliva 

Salvatore Quasimodo 

Derek  Walcott 

Vicent W. Querol 

Andreu Febrer 

Ausiàs  March 

Teodor Llorente 

Tomàs Aguiló 

Miquel Costa i Llobera 

Miquel Duran de València 

Jacint Maria Mustieles 

Berolt Brecht 

Konstandinos Kavafis 

Carles Salvador 

Enric Soler i Godes 

Bernat Artola 

Miquel Martí i Pol 

Lax’n Busto* (grup) 

Jacint Verdaguer 

Àngel Guimerà 

Josep Carner 

Guerau de Liost 

Carles Salvador 

Joan Alcover 

Gabriel Ferrater 

Salvador Espriu 

Pere Quart 

Raimon 

Ovidi Montllor 
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Al Tall * 

Lluís Llach 

Obrint Pas* 

Sopa de cabra* 

Gossos* 

Pere Calders 

Henrik Ibsen 

Williams Shakespere 

Moliere 

Àngel Guimerà 

Joan Puig i Ferrerer 

Luigi Pirandello 

Dagoll Dagom* 

Antoni Torreño 

Toni Mata i Riu 

Jordi Teixidor i Martínez 

Josep M. Benet i Jornet 

Rodolf Sirera 

Manuel Molins 

Joan Fuster 

Quim Monzó 

Josep Pla 

M. Sanchis Guarner 

 

Taula 6.146. Gènere autors/-re 12_CAS_4E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 6.123. Dones escriptores_12_CAS_4E. 

 

 

6.19.7 Recursos multimèdia 

 

 

 

 

 
Tal com mostra el gràfic, la categoria 

«Dones escriptores» obté (20%), 

mentre que la d’«Homes escriptors» 

obté uns resultats més alts (80%). 

 

En 12_CAS_4E, s’hi fan servir dotze recursos multimèdia. La puntuació més alta l’obté 

«Fotografia», seguit d’«Icones», «Imatge representada», «Música», «Capes», «Finestres 

emergents»,  «R.G. informació»,  «C.G.  Fotogràfica»,  «Veu  en off»,  «Enllaç extern», 

«Audiovisual» i «Pel·lícula». 
 

 
 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música 1 4 16 21 

 2. Ef. so usuari    0 
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 3. Ef. so no usuari          0 

4. Veu off tx escrit          0 

5. Veu en off    4      4 

Imatge fixa 1. Fotografia 17 29 15 4 18 18 14 29 18 162 

 2. Imatge repr. 3 6 7 3 1 3 5 3 1 32 

 3. C.G. fotogràfica 2 2  2      6 

 4. C.G. pictòrica          0 

 5. C.G. mixta          0 

 6. R.G. Informació 1 1 1 2 2  1 1  9 

 7. Icones 1 2 3 10 6 20 1 1  45 

Imatge en 1.Animació senzilla          0 

moviment 2. Animació compl          0 

 3.Dibuixos animats          0 

 4. Audiovisual 1     3    4 

 5. Pel·lícula  2        2 

 6. TV          0 

Altres 1. Enllaç extern 1  1   1  1  4 

elements 2. Capes  1 1 6 1  1   10 
multimèdia 3. F. Emer/Pop-up 1 2 3 

4. Programes/ Appl 0 

 

Taula 6.147. Recursos multimèdia_12_CAS_4E. 

 

 

6.20. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO Marjal-Edebé (13_EDB_1E) 

 
Llengua i literatura. Edebé On. Projecte global interactiu (2015). 

El LTD 13_EDB_1E s’estructura al voltant de nou unitats dividides en cinc apartats: 

Lectura i Comprensió, Expressió, Gramàtica, Ortografia, Lèxic i Semàntica. A més, s’hi 

proposa cada tres unitats, un monogràfic de Llengua i societat, altre de Literatura i un 

apartat dedicat a avaluar les competències. Es presenten, per tant, tres monogràfics amb 

continguts literaris dedicats als gèneres literaris (primer trimestre), la poesia (segon 

trimestre) i la poesia (tercer trimestre). 

 
 

Estructura_13_EDB_1E 

LECTURA EXPRESSIÓ GRAMÀTICA ORTOGRAFIA LÈXIC I SEMÀNTICA 

Unitat 0 Repàs de les estratègies 

bàsiques del text 

Breu recorregut pels textos 

argumentatius, expositius i 

narratius 

Repàs d’estructures 

morfològiques i sintàctiques 

Aplicació de normes 

bàsiques 

Repàs de l’estructura de la 

paraula i formació de paraules 

Unitat 1 Bàsquet, scrabble i tu El text narratiu. 

L’explicació d’una anècdota 

L’oració Sons i grafies. La divisió de 

la Síl·laba 

Estructura de la paraula 

Unitat 2 Futuroscope El text descriptiu. El retrat 

robot 

Complements del nom i del 

verb 

L’accentuació La derivació: els sufixos 

Unitat 3 El racisme explicat a la 

meua filla 

El text conversacional. 

Entrevistem! 

El nom: classificació. 

Gènere i nombre 

l'accent diacrític La derivació: els prefixos 

Monogràfic: llengua i societat. La comunicació Monogràfic: Literatura. Els gèneres literaris 

Avalua les teues competències 

Unitat 4 Polseres vermelles El missatge audiovisual. 

Palm d’invents? 

L'adjectiu e oberta e tancada La composició 

Unitat 5 Zipi i Zape El text expositiu. conversem 

sobre els còmics 

Els determinants o oberta o tancada Sentit propi i sentit figurat 

Unitat 6 Parem el foc El text persuasiu. Persuadim Els quantificadors L’apostrofació i la 

contracció. el guionet 

Les frases fetes i els refranys 

Monogràfic: llengua i societat. La variació lingüística Monogràfic: Literatura. La poesia 



305 

Avalua les teues competències 

Unitat 7 Oficis tradicionals El text predictiu. Fem una 

previsió de futur 

El verb (I) Essa sorda i essa sonora Les paraules polisèmiques, 

sinònimes i antònimes 

Unitat 8 Escriure una novel·la El text instructiu. Com fer 

un poema visual 

El verb(II) p/b, t/d, c/g a final de paraula 

b/v/w 

Les paraules homònimes i la 

precisió lèxica 

Unitat 9 El dia del llibre: una 

diada mediàtica? 

El text argumentatiu. 

Opinem sobre el teatre 

El verb (III) j/g, tg/ tj, x/ tx/ ig Vocabulari de l’ésser humà 

Monogràfic: llengua i societat. El bloc oriental i occidental Monogràfic: Literatura. El teatre 

Avalua les teues competències 

Pàgines finals. Emplenem. 

Taula 6.148. Organització 13_EDB_1E. 

6.20.1 Espai dedicat a la literatura 

En LTD 13_EDB_1E, l’espai que s’hi dedica a treballar la literatura, no s’hi mostra en 

cada unitats sinó en forma de monogràfic en les unitats 3, 6 i 9. La categoria «Expressió» 

és la que obté el resultat més elevat amb un 22%, segueixen les categories de «Lectura i 

comprensió», «Gramàtica» i «Ortografia» que n’obtenen uns resultats de 14% enfront de 

«Monogràfic de Literatura» i de «Llengua i societat» que obtenen un 5%. 

Espai literatura en cada unitat_13_EDB_1E 

Compren 

sió 

Expressió Gramàtic Ortografia Lèxic Síntesi Compet Sociol Literatura av 

U0 1 1 1 1 

U1 4 6 4 4 2 2 2 

U2 4 6 4 4 2 2 2 

U3 4 6 4 4 2 2 2 4 4 2 

U4 4 6 4 4 2 2 2 

U5 4 6 4 4 2 2 2 

U6 4 6 4 4 2 2 2 4 4 2 

U7 4 6 4 4 2 2 2 

U8 4 6 4 4 2 2 2 

U9 4 6 4 4 2 2 2 4 4 2 

Taula 6.149. Espai per unitats_13_EDB_1E. 

Espai literatura en conjunt _13_EDB_1E 

Lectura comprensió 36 

Expressió 54 

Gramàtica 36 

Ortografia 36 

Lèxic i semàntica 18 

Síntesi 18 

Prova les teues 18 

competències 

Monogràfic llengua i 12 

societat 

Monogràfic literatura 12 

Avalua les teues 12 

competències 

Taula 6.150. Espai_13_EDB_1E. Gràfic 6.124. Espai_13_EDB_1E. 
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6.20.2 Tractament contingut literari 

 
Els continguts literaris en 13_EDB_1E s’hi concreten en tres monogràfics basats en 

gèneres literaris: narrativa, poesia i teatre. El monogràfic de narrativa afegeix la rondalla, 

la llegenda popular i el mite. El de poesia inclou poemes d’autors com Maragall, Estellés, 

Carner, Garcés i Artolà i, el de teatre, només treballa dos autors i obres com les de 

Teixidor i Gilbert i Sullivan. 

Contingut literari_13_EDB_1E 

 

MONOGRÀFIC Els gèneres literaris 

MONOGRÀFIC  La poesia 

MONOGRÀFIC El teatre 

 

Taula 151. Contingut literari 13_EDB_1E. 

 

 

6.20.3 Classificació textos 

 
Amb tot plegat, en 13_EDB_1E, els textos classificables com a literaris són: 

 

1. Monogràfic els gèneres literaris: 

1.1 El collaret de pedres, Rondalla popular. 

1.2 La sopa d’all, Llegenda popular. 

1.3 Amalivaca i la creació del món, Mite popular de Veneçuela. 

1.4 El marxant de les tres filles, Rondalla. 

1.5 La sala del Tinell Reial, Llegenda. 

 
2. Monogràfic: La poesia 

2.1 Bernat Artola (fragment). 

2.2 Joan Maragall (fragment). 

2.3 Tomàs Garcés (fragment). 

2.4 Cavalls a l’alba, Lluís Alpera. 

2.5 La vaca cega, Joan Maragall. 

2.6 Els nostres pins, Josep Carner. 

2.7 V. Andrés Estellés (fragment). 

2.8 Isabel Barriel. 

 
3. Monogràfic: Teatre 

3.1 El retaule del flautista (adaptació ling), Jordi Teixidor. 

3.2 Els pirates (adaptació ling), Gilbert i Sullivan. 
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Classificació textos literaris_ 13_EDB_1E 

Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

1.1 (No s’indica l’autoria) ----- ----- no narratiu 

1.2 (No s’indica l’autoria) ----- ----- no narratiu 

1.3 (No s’indica l’autoria) ----- ----- no narratiu 

1.4 (No s’indica l’autoria) ----- ----- no narratiu 

1.5 (No s’indica l’autoria) ----- ----- no narratiu 

2.1 BERNAT ARTOLA Castelló 1904 sí poètic 

2.2 JOAN MARAGALL Barcelona 1860 sí poètic 

2.3 TOMÀS GARCÉS Barcelona 1901 sí poètic 

2.4 LLUÍS ALPERA València 1938 no poètic 

2.5 JOAN MARAGALL Barcelona 1860 no poètic 

2.6 JOSEP CARNER Barcelona 1884 no poètic 

2.7 V.A. ESTELLÉS Burjassot 1924 sí poètic 

2.8 ISABEL BARRIEL Barcelona 1953 no poètic 

3.1 JORDI TEIXIDOR Barcelona 1941 no teatral 

3.2. GILBERT I SULLIVAN 

(llibretista i compositor)) 

Anglaterra 1836 no teatre 

Taula 6.152. Classificació autors/-res LTD_13_EDB_1E. 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. 

6.20.4 Els gèneres predominants 

D’entrada, veiem en el gràfic 6.125 una superfície en què «Gènere poètic» és la categoria 

més alta, obté uns resultats del 50% enfront del 31% i 19% de les categories «Gènere 

narratiu» i «Gènere teatral». 

8 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

6 
Assaig 

4 Gèneres 13_EDB_1E 

Gènere narratiu 5 

2 Gènere poètic 8 

Gènere teatral 3 

0 Assaig 0 

Gràfic 6.125. Gèneres_13_EDB_1E. Taula 6.153. Gèneres_ 13_EDB_1E. 



308 

6.20.5 Textos adaptats 

Textos 

adaptats_13_EDB_1E 

11 

8,25 

5,5 

2,75 

Textos adaptats 

Textos no adaptats 

En el gràfic 6.126, se segueix una 

distribució gràfica en què la 

categoria «Textos no adaptats» 

obté els resultats més elevats 

(73%). 

0 

Gràfic 6.126. Textos adaptats_13_EDB_1E. 

6.20.6 Autors 

Un total de 10 autors/-res conformen el corpus del LTD 13_EDB_1E dels quals un 

percentatge alt són homes escriptors del segle XX i de Catalunya. 

Tal com mostra el gràfic 6.127, «Autors/-res s. XX» obtenen els resultats més alts (60%), 

seguida d’«Autors/-res s. XIX» (40%). 

6 

4,5 

3 

1,5 

0 

Autors/-res per 

èpoques_13_EDB_1E 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

Gràfic 6.127. Autors/-res per èpoques_13_EDB_1E. Taula 6.154. autors/-res per èpoques_13_EDB_1E. 

Tal com mostra el gràfic 6.128, «Literatura catalana a Catalunya» obté la puntuació més 

alta (60%), seguit de «Literatura catalana al PV» (30%) i «Literatura universal» (10%). 

11 

4 
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Procedència geogràfica 
13_EDB_1E 

6 
Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya Procedència geogràfica_13_EDB_1E 
Literatura catalana al PV 

4,5 Literatura catalana a les Illes Literatura universal 1 

3 

1,5 

Literatura catalana a 6 

Catalunya 

Literatura catalana al País 3 

Valencià 

Literatura catalana a les Illes 0 
0 

Gràfic 6.128. Procedència_13_EDB_1E. Taula 6. 155. Procedència_13_EDB_1E. 

Homes (9) Dones (1) 

BERNAT ARTOLA ISABEL BARRIEL 

TOMÀS GARCÉS 

LLUÍS ALPERA 

JOAN MARAGALL 

JOSEP CARNER 

V.ANDRÉ ESTELLÉS 

JORDI TEIXIDOR 

GILBERT I SULLIVAN (llibretista i 

compositor)) 

Gràfic 6.129. Gènere escriptors/-res_13_EDB_1E. Taula 6.156. Gènere escriptors/-res_13_EDB_1E. 

Tal com mostra el gràfic, la categoria «Dones escriptores» obté un 10%, mentre que la 

d’«Homes escriptors» n’obté uns resultats més alts, 90%. 

6.20.7 Recursos multimèdia 

En 13_EDB_1E s’inclouen tres recursos: «Fotografia», seguit d’«Icones» i «Enllaç 

extern». 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 

Imatge fixa 

1. Música 0 

2. Ef. so usuari 0 

3. Ef. so no usuari 0 

4. Veu off tx escrit 0 

5. Veu en off 0 

1. Fotografia 6 

2. Imatge repr. 0 

3. C.G. fotogràfica 0 

4. C.G. pictòrica 0 

5. C.G. mixta 0 
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Taula 6. 157. Recursos multimèdia_13_EDB_1E. 

6.21. Valencià: Llengua i Literatura 2n ESO Marjal-Edebé (14_EDB_2E) 

Llengua i literatura. Edebé On. projecte global interactiu (2016). 

El LTD 14_EDB_2E s’estructura al voltant de nou unitats dividides en cinc apartats: 

Lectura i Comprensió, Expressió, Gramàtica, Ortografia, Lèxic i Semàntica. D’altra 

banda, s’hi proposa cada tres unitats, un monogràfic de Llengua i societat, altre de 

Literatura, dedicats a la poesia (primer trimestre), el teatre (segon trimestre) i la novel·la 

(tercer trimestre) i, un apartat dedicat a avaluar les competències. 

UNITAT LECTURA I COMPRENSIÓ LÈXIC I SEMÀNTICA EXPRESSIÓ GRAMÀTICA ORTOGRAFIA 

Unitat 0 Repàs de les estratègies bàsiques del 

text 

Repàs de l’estructura de la 

paraula 

Breu recorreguts pels textos Repàs d’estructures 

morfològiques 

aplicació de les normes bàsiques 

Unitat 1 Arribada a Kavir Formació de paraules: 

derivació i composició 

El text narratiu. Narració d’una 

anècdota 

Els pronoms I: els pronoms 

personals 

l’accentuació. l’accent diacrític 

Unitat 2 Un amagatall inquietant Sinonímia i antonímia El text descriptiu. Descripció 

d’un ambient de misteri 

Els pronoms II: La dièresi 

Unitat 3 Els imaginautes Homonímia i polisèmia El text conversacions formal: 

l’entrevista 

Preposicions i conjuncions La vocal e. La vocal o 

Monogràfic: llengua i societat Educació literària. La poesia. anàlisi d’un poema 

Avalua les teus competències 

Unitat 4 Internet a tot arreu Sigles, acrònims i préstecs El text predictiu: Les 

prediccions científiques 

L’adverbi per que, perquè, per a què, sinó, 

si no 

Unitat 5 La veu del silenci Eufemismes i paraules tabú El text persuasiu. El discurs oral L’oració simple. l’apòstrof, la contracció, el guió, 

la barra i el punt i coma 

Unitat 6 La història a través del joc Expressions comuns de la 

língua 

El text instructiu. Instruccions 

per a crear 

El complement directe i el 

complement indirecte 

Essa sorda i essa sonora 

Monogràfic: Els registres lingüístics Educació literària. El teatre. Anàlisi d’una escena teatral 

Avalua les teus competències 

Unitat 7 La revolució editorial valenciana Vocabulari de l’àmbit 

educatiu 

El text expositiu. l’exposició 

oral 

El complement agent. El 

complement predicatiu 

p/b, t/d, c/g b/v 

Unitat 8 Odie la pluja Vocabulari de l'àmbit 

social 

El text argumentatiu. el debat El complement 

circumstancial. 

g/j, tg/tj, x/tx/ig 

Unitat 9 Arriba “Joc de trons” Vocabulari de l'àmbit 

audiovisual 

El llenguatge audiovisual. La 

taula redona 

Combinació de pronoms 

febles 

rr, l·l, h, m,n, mp 

Monogràfic: La comunicació verbal Educació literària: La novel·la. Anàlisi de textos 

Avalua les teus competències 

Taula 6.158. Organització_14_EDB_2E. 

Imatge en 

moviment 

Altres 

elements 

multimèdia 

6. R.G. Informació 

7. Icones

1.Animació senzilla 

2. Animació compl 

3.Dibuixos animats 

4. Audiovisual 

5. Pel·lícula 

6. TV 

1. Enllaç extern 

2. Capes 

3. F. Emer/Pop-up 

4. Programes/ Appl 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 



311  

6.21.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En 14_EDB_2E, el contingut literari es veu reduït/ s’ha escurçat a tres monogràfics cada 

tres unitats. L’únic que canvia respecte al curs anterior és el monogràfic que s’hi afig 

sobre Llengua i Literatura substituint al de Llengua i societat. Tal com mostra el gràfic, 

se segueix una distribució gràfica similar a la del curs anterior en què la categoria 

«Expressió» obté el resultat més elevat (22%), li segueixen «Gramàtica», «Ortografia» i 

«Comprensió lectora» (15%) i, els dos monogràfics de «Literatura» i de «Llengua i 

Literatura» (5%) cadascun. 

 
Literatura en cada unitat_ 14_EDB_2E 

 Lectura Lèxic Expressió Gramàtica Ortografia Síntesi Competències Lleng i soc Literatura 

U0 1 1 1 1      
U1 4 2 6 4 4 2 2   
U2 4 2 6 4 4 2 2   
U3 4 2 6 4 4 2 2 4 4 

U4 4 2 6 4 4 2 2   
U5 4 2 6 4 4 2 2   
U6 4 2 6 4 4 2 2 4 4 

U7 4 2 6 4 4 2 2   
U8 4 2 6 4 4 2 2   
U9 4 2 6 4 4 2 2 4 4 

 
Taula 6.159. Espai en cada unitat_14_EDB_2E. 

 

 

 

 

 

 
 

Espai en tot el manual_14_EDB_2E 

Lectura comprensió 37 

Lèxic i semàntica 19 

Expressió 55 

Gramàtica 38 

Ortografia 37 

Síntesi 18 

Posa a prova competències 18 

Monogràfic llengua i literatura 12 

Monogràfic literatura 12 

Avalua les teues competències 6 

 

Taula 6.160. Espai en conjunt_14_EDB_2E. Gràfic 6.130. Espai en conjunt_14_EDB_2E. 

 

 

6.21.2 Tractament contingut literari 

 
Els continguts literaris de 14_EDB_2E estan distribuïts en tres monogràfics aïllats de la 

resta de continguts. Podem advertir una distribució i programació basada en gèneres 

literaris: el primer treballa la poesia, el segon, el teatre i, el tercer, la novel·la. No podem 

estar de comentar el nombre reduït de textos que s’hi fa servir, sobretot, en poesia, que 

només en proposa un i en teatre altre, els altres sis s’incorporen en el darrer monogràfic 

de narrativa. 

Avalua les  teues 
competències 

Lectura  - comprensió 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

 

Lèxic i semàntica 

Monogràfic literatura Expressió 

Monogràfic llengua i 
literatura 

Gramàtica 

Posa a prova 
competències Ortografia 

Síntesi 
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Contingut literari_14_EDB_2E 

MONOGRÀFIC Educació literària. La poesia. anàlisi d’un poema 
 

MONOGRÀFIC Educació literària. El teatre. Anàlisi d’una escena teatral 

MONOGRÀFIC Educació literària: La novel·la. Anàlisi de textos 

 

Taula 6.161. Tractament contingut literari_14_EDB_2E. 

 

 

6.21.3 Classificació textos 

 
En 14_EDB_2E, els textos classificables com a literaris són: 

3.1.1 «Llaus a la Font d’en Segures», Carles Salvador. 

3.2.1 La ciutat perduda, Rodolf Sirera. 

3.2.2 El gabinet del doctor Caligari, Francesc Raga. 

3.3.1 Segon trimestre, Àngel Burgas. 

3.3.2 La història interminable, Michael Ende. 

3.3.3 Quan no te’n vas, Joan Pau Hernàndez. 

3.3.4 L’illa de les tres taronges, Jaume Fuster. 

3.3.5 Mary Shelley, R.Walton. 

3.3.6 Les llums de setembre, Carlos Ruiz Zafón. 
 
 

Classificació autors/-res 14_EDB_2E 

 Autor Procedència Època Adaptat Gènere 

1.1 Carles Salvador València 1893 no poètic 

2.1 Rodolf Sirera València 1948 no teatral 

2.2 Francesc Raga   no teatral 

3.1 Àngel Burgas Figueres 1965 no narratiu 

3.2 Michael Ende Baviera 1929 no narratiu 

3.3 Joan Pau Henàndez Barcelona 1967 no narratiu 

3.4 Jaume Fuster Barcelona 1945 no narratiu 

3.5 R. Walton Anglaterra? 1818? no narratiu 

3.6 Carlos Ruiz Zafon Barcelona 1964 no narratiu 

 
Taula 6.162. Classificació autors/-res LTD_14_EDB_2E. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 
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6.21.4 Els gèneres predominants 

 
Si en 13_EDB_1E hem vist que els resultats de la categoria «Gènere poètic» superava la 

resta, en aquest gràfic, és la de «Gènere narratiu» la que obté els resultats més alts amb 

un 67% del total, enfront d’11% i 22% de les categories «Gènere poètic» i «Gènere 

teatral». No esmenten la categoria «Assaig» perquè els resultats són de 0%. 

 
 

6 

 
 
 

4,5 

 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Génere teatral 

Assaig 

 
 

Gèneres _14_EDB_2E 
 

Gènere narratiu 6 

Gènere poètic 1 

Gènere teatral 2 

Assaig 0 

 
 

3 

 
 
 

1,5 

 
 
 

0 

 

Taula 6.163. Generes_14_EDB_2E. Gràfic 6.131. Generes_14_EDB_2E. 

 

 

6.21.5 Textos adaptats 
 

  Textos 

adaptats_14_EDB_2E 

9 

 
 

6,75 

 
 

4,5 

 
 

2,25 

 
 

 
Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 

 
El LTD_14_EDB_2E inclou una 

mostra reduïda textos, només 

s’hi proposen nou, dels quals, 

com veiem en el gràfic, el 100% 

no estan adaptats. 

 

 
0 

 

Gràfic 6.132. Textos adaptats_14_EDB_2E. 

 

 

 

 

 
6.21.6 Autors 

 
En el LTD_14_EDB_2E s’hi mostren vuit autors/-res. La categoria «Autors/-res del segle 

XX» i «Literatura catalana a Catalunya» és la que predomina. 

En 14_EDB_2E, s’hi proposa un 75% d’«Autors/-res s. XX» i un 25% «Autors/-res 

s.XIX». 
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6 

 
 

4,5 

 
Autors/-res per 

èpoques_14_EDB_2E 

 
 

 
Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
 

 

3 

 
 

1,5 

 
 

0 

Època_14_EDB_2E 
 

Autors/-res segle XX 6 

Autors /-res segle XIX 2 

Autors/-res anteriors al XIX 0 

 

Gràfic 6.133. Autors/-res per èpoques_14_EDB_2E. Taula 6.164. Autors/-res per èpoques_14_EDB_2E. 

 

Tal com veiem en el gràfic 6.134, s’inclouen 50 % d’autors/-res de «Literatura catalana a 

Catalunya» i, 25% «Literatura catalana al PV» i «Literatura universal». 

 
 

Procedència geogràfica 
14_EDB_2E 

4 

 
 
 
 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya    

Literatura catalana al PV Procedència geogràfica_14_EDB_2E 
3 Literatura catalana a les Illes    

Literatura universal 2 

2 Literatura catalana a 4 

Catalunya 

1 Literatura catalana al País 2 

Valencià 

0 Literatura catalana a les Illes 0 

Gràfic 6.134. Autors/-res per procedència 14_EDB_2E. Taula 6.165. Autors/-res per procedència 14_EDB_2E. 

Homes (8) Dones (0) 

Carles SALVADOR 

Rodolf SIRERA 

Francesc RAGA 

Àngel BURGAS 

Michael ENDE 

Joan Pau HENÀNDEZ 

Jaume FUSTER 

R. WALTON 

Carlos RUIZ ZAFON 

 

Taula 6.166. Gènere autors/-res_14_EDB_2E. Gràfic 6.135. Dones escriptores_14_EDB_2E. 

 

 2  
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Tal com veiem en el gràfic, la categoria «Dones escriptores» obté la puntuació més baixa 

(0%), només trobem resultats de la categoria «Homes escriptors» (100%). 

 

6.21.7 Recursos multimèdia 

 
Els recursos multimèdia són pràcticament inexistent i reduïts en 14_EDB_2E, només 

trobem «Fotografia» i «Enllaç extern». 

 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música 0 

 

 

 

 

 
Imatge fixa 

2. Ef. so usuari 0 

3. Ef. so no usuari 0 

4. Veu off tx escrit 0 

5. Veu en off 0 

1. Fotografia 2 

2. Imatge repr. 0 

3. C.G. fotogràfica 0 

4. C.G. pictòrica 0 

5. C.G. mixta 0 

6. R.G. Informació 0 

7. Icones 0 

1. Animació senzilla 0 

2. Animació compl 0 

3. Dibuixos animats 0 

4. Audiovisual 0 

5. Pel·lícula 0 

6. TV 0 

1. Enllaç extern 2 

2. Capes 0 

3. F. Emer/Pop-up 0 

4. Programes/ Appl 0 

 

 

 

Imatge en 

moviment 

 

 

Altres 

elements 

multimèdia 

 
Taula 6.167. Recursos multimèdia_14_EDB_2E. 

 

 

6.22. Valencià: Llengua i literatura 3r ESO Marjal-Edebé (15_EDB_3E) 

 
VV. AA. (2015). Llengua i literatura. Edebé On. Projecte global interactiu. 

El LTD 15_EDB_3E s’estructura al voltant de nou unitats dividides en sis apartats: 

Lectura i Comprensió, Expressió, Gramàtica, Ortografia i Lèxic i Semàntica i Literatura. 

A més, cada tres unitats, s’hi proposa un monogràfic de Llengua i societat i altre amb 

continguts literaris dedicats a recursos per a aprendre i comentari de text. 
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Imatge 6.8. Organització_15_EDB_3E. 

6.22.1 Espai dedicat a la literatura 

El LTD 15_EBB_3E presenta una superfície i distribució semblant a la dels cursos 

anteriors. Ara bé, la literatura ja no s’hi presenta aïllada en un monogràfic com ocorre en 

els cursos de 1r i 2n d’ESO sinó que, ja s’insereix en la resta d’apartats de manera 

uniforme en cada unitat. Crida l’atenció la multiplicitat d’apartats que s’hi proposen: 

«Lectura i comprensió», «Expressió», «Lèxic i semàntica», «Gramàtica», «Ortografia», 

«Literatura», «Activitats finals», «Competències», «Monogràfic de Llengua i  societat», 

«Fonètica i fonologia», «Comentari de text», «Avalua competències». 

Si parem esment en l’espai que s’hi dedica a cadascun dels apartats, podem posar de 

manifest un augment considerable en l’espai que s’hi proposa per a treballar la literatura, 

en  concret  un  12%  que,  juntament  amb  les  categories  de  «Lectura  i comprensió», 

«Expressió» i «Gramàtica», obté un dels resultats més elevat. D’altra banda, cal donar 

compte de la categoria «Comentari de text», que s’hi presenta en un compartiment estanc 

al de «Literatura» i n’ocupa un 4%. 
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Espai literatura en cada unitat_15_EDB_3E (pàg) 

 Compr Expr Gramàtica Ortografia Lèxic Literatura Activitats Competències Llengua 

societat 

Recursos Comentari Avalua 

U1 4 2 5 4 2 3 2 2     
U2 4 3 6 3 2 4 2 2     
U3 4 3 4 3 2 4 2 2 3 3 2 2 

U4 4 2 4 4 3 3 2 2     
U5 4 3 4 4 2 5 2 2     
U6 4 3 4 4 2 3 2 2 2 3 3 2 

U7 4 2 5 3 3 3 2 2     
U8 4 3 4 4 2 3 2 2     
U9 4 3 4 4 2 3 2 2 2 3 5  

 
Taula 6.168. Espai dedicat a la literatura per unitats_15_EDB_3E. 

 

 

 
 

Espai literatura en conjunt_15_EDB_3E 

Lectura i comprensió 36 

Expressió 24 

Gramàtica 38 

Ortografia 33 

Lèxic i semàntica 19 

Literatura 31 

Activitats finals 18 

Competències 18 

Llengua i societat 7 

Recursos per aprendre 9 

Comentari de text 10 

Avalua competències 4 

 

Taula 6.169. Espai_15_EDB_3E. Gràfic 6.136. Espai_15_EDB_3E 

 

 

6.22.2 Tractament contingut literari 

 
El LTD 15_EDB_3E programa els continguts literaris partint d’una visió historicista – 

des de Edat Mitjana fins al segle XVIII– tal com s’indica en el currículum de 3rESO, i 

des d’una visió per gèneres, de manera que podem fer una tria dels principals autors/-res 

i moviments de la història de la literatura i treballar-los a partir de l’adscripció de la seua 

obra a un gènere concret. En concret, s’hi proposen dos unitats introductòries sobre els 

gèneres, els recursos retòrics i la literatura en l’edat mitjana; quatre unitats se centren en 

la lírica, el teatre i la prosa en l’edat mitjana; i les tres darreres que segueixen una visió 

historicista i treballen, d’una manera més general, la literatura en els segles XVI, XVII i 

XVIII. 

Comentari de text 

Lectura i comprensió 
40 

35 
30 

25 

20 

15 
10 

 

 

Expressió 

Recursos per aprendre Gramàtica 

Llengua i societat Ortografia 

Competències   Lèxic i semàntica 

Activitats finals Literatura 
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Taula 6.170. Tractament contingut literari 15_EDB_3E. 

 

 
6.22.3 Classificació textos 

 
Amb tot plegat, els textos classificables com a literaris són: 

 

3.2.1 Crònica de Bernat Desclot o Llibre del rei en Pere. 

3.2.2 Crònica de Ramon Muntaner. 

3.3.1 Fragment del text del Primer acte o Vespra. 

3.3.2 Llegenda del Pont del Diable de Martorell (Baix Llobregat). 

3.3.3 La plaça del diamant, Mercè Rodoreda. 

3.4.1 Llir entre cards, Ausiàs March. 

3.4.2 Joan Roís de Corella. 

3.5.1 Lo somni, Bernat Metge. 

3.5.2 Història de Leànder i Hero (prosa versos estramps), Joan Roís de Corella. 

3.5.3 Cal·ligrama, Joan Salvat-Papasseit. 

3.5.4 Cal·ligrames, Guillaume Apollinaire. 

3.6.1 Tirant lo Blanc. 

3.6.2 Curial e Güelfa. 

3.6.3 «A muntanya», Josep Carner. 

3.6.4 Antologia de la poesia valenciana, Miquel Duran de Valencia. 

3.6.5 «Sirena» Poesia (1952-1993), Maria Beneyto. 

3.7.1 «Bella de vós só enamorat» Joan Timoneda. 

3.7.2 La vesita, Joan Ferrandis. 

3.7.3 «Flor d’enamorats», Joan Timoneda. 

3.8.1 «A una hermosa dama de cabell negre, que es pentina en un terrat amb una pinta de 

marfil». L’harmonia del Parnàs, Francesc Vicent Garcia. 

3.8.2 Lo desengany, Francesc Fontanella. 

3.8.3 «Mònstruo», Joan Porcar. 

3.9.1 Lucrècia, Joan Ramis. 

3.9.2 L’hostal de la Glòria, Josep M. Sagarra. 

3.9.3 Civilitzats, tanmateix, Carles Soldevilla. 
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Taula 6.171. Classificació autors/-res en LTD_15_EDB_3E. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 



320 

13 

8 

4 

6.22.4 Els gèneres predominants 

D’entrada, veiem en el gràfic una superfície semblant a la de 13_EDB_1E en què la 

categoria «Gènere poètic», obté la puntuació més elevada (51%) enfront de les categories 

«Gènere narratiu» (32%) i «Gènere teatral» (16%). 

14 

10,5 

Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig 

Gèneres_15_EDB_3E 

7 Gènere narratiu 8 

3,5 

0 

Gènere poètic 13 

Gènere teatral 4 

Assaig 0 

Gràfic 6.137. Gèneres_15_EDB_3E. Taula 6.172. Gèneres_15_EDB_3E. 

6.22.5 Textos adaptats 

30 

22,5 

15 

7,5 

Textos 

adaptats_15_EDB_3E 

Textos adaptats 

Textos no adaptats 
En el LTD_15_EDB_3E, la 

categoria «Textos no adaptats» 

obté la puntuació més alta (100%), 

en contrast amb «Textos no 

adaptats» que n’obté la més baixa 

(0%). 

0 

Gràfic  6.138.  Textos adaptats_15_EDB_3E. 

25 
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6.22.6 Autors 

El LTD_15_EDB_3E fa servir 20 autors/-res per a treballar el continguts literaris, 

d’aquests la majoria són escriptors catalans d’abans del XIX. 

En 15_EDB_3E, «Autors/-res anteriors al s. XIX» obtenen els resultats més elevats 

(60%), seguits de «Autors/-res s. XIX» (30%) i «Autors/-res s. XX» (10%). 

Època_15_EDB_3E 

Autors/-res segle XX 2 

Autors /-res segle XIX 6 

Autors/-res anteriors al XIX 12 

Gràfic 6.139. Autors/-res èpoques_15_EDB_3E. Taula 6.173. Autors/-res èpoques_15_EDB_3E. 

En 15_EDB_3E s’inclou un 50% d’autors/-res de «Literatura catalana a Catalunya», 40% 

de «Literatura catalana al PV» i 5% «Literatura universal» i «Literatura catalana a les 

Illes». 

10 

7,5 

Procedència geogràfica 

15_EDB_3E 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

Procedència geografica_15_EDB_3E 

Literatura universal 1 

5 

2,5 

Literatura catalana a 10 

Catalunya 

Literatura catalana al País 8 

Valencià 

Literatura catalana a les Illes 1 

0 

Gràfic 6.140. Procedència_15_EDB_3E. Taula 6.174. Procència_15_EDB_3E. 
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HOMES (18) DONES (2) 

Bernat DESCLOT Mercè RODOREDA 

Ramon MUNTANER Maria BENEYTO 

Ausiàs MARCH 

Joan ROÍS DE CORELLA 

Bernat METGE 

Joan SALVAT-PAPASSEIT 

Guilleume APOLLINAIRE 

Joanot MARTORELL 

Josep CARNER 

Miquel DURAN DE VALENCIA 

Joan FERRANDIS 

Joan TIMONEDA 

Francesc VICENT GARCIA 

Francesc FONTANELLA 

Pere Joan PORCAR 

Joan RAMIS 

Josep M. SAGARRA 

Carles SOLDEVILLA 

El LTD_15_EDB_3E, tal com 

veiem en el gràfic 6.141, fa servir 

un 10 % de «Dones escriptores», 

en canvi inclou un 90% d’«Homes 

escriptors». 

Gràfic 6.141. Escriptores_ 15_EDB_3E. 

Taula 6.175. Gènere escriptors/-res_15_EDB_3E. 

6.22.7 Recursos multimèdia 

En 15_EDB_3E, s’hi fa servir un nombre reduït de recursos multimèdia, de fet, en trobem 

solament dos: «Fotografia» i «Enllaç extern». 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 

Imatge fixa 

Imatge en 

moviment 

1. Música 0 

2. Ef. so usuari 0 

3. Ef. so no usuari 0 

4. Veu off tx escrit 0 

5. Veu en off 0 

1. Fotografia 7 

2. Imatge repr. 0 

3. C.G. fotogràfica 0 

4. C.G. pictòrica 0 

5. C.G.mixta 0 

6. R.G. Informació 0 

7. Icones 0 

1. Animació senzilla 0 

2. Animació compl 0 

3. Dibuixos animats 0 

4. Audiovisual 0 

5. Pel·lícula 0 

6. TV 0 

1. Enllaç extern 2 

2. Capes 0 
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Taula 6.176. Recursos tipogràfics_15_EDB_3E. 

 

 

6.23. Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO (16_ EDB_4E) 

 
VV. AA. (2016). Llengua i literatura. Edebé On. Projecte global interactiu. 

El LTD 16_EDB_4E proposa nou unitats dividides en cinc apartats: Lectura i 

Comprensió, Expressió, Gramàtica, Ortografia, Lèxic i Semàntica, Literatura. A banda, 

cada tres unitats s’hi treballa un monogràfic de Llengua i societat, altre de Fonètica i 

fonologia i, un apartat en què s’avaluen les competències. Les pàgines finals inclouen un 

annex on s’hi presenta un projecte cinematogràfic. 

 

 

Imatge 6.9. Organització 16_EDB_4E. 

 

 
6.23.1 Espai dedicat a la literatura 

 

D’entrada, veiem en el gràfic 6.177, una superfície i distribució semblant a la dels cursos 

anteriors. Ara bé, la literatura ja no s’hi presenta aïllada en un monogràfic com ocorre en 

els cursos de 1r i 2n d’ESO sinó que, ja s’insereix en la resta d’apartats en què el contingut 

es distribueix de manera uniforme en cada unitat. Crida l’atenció la multiplicitat 

d’apartats que s’hi proposen: «Lectura i comprensió», «Expressió», «Lèxic i semàntica», 

«Gramàtica»,    «Ortografia»,    «Literatura»,    «Activitats    finals»,   «Competències», 

«Monogràfic  de  Llengua  i  societat»,  «Fonètica  i  fonologia»,  «Comentari  de  text», 

«Avalua competències» i «Projecte». Si parem esment en l’espai que s’hi dedica a 

cadascun dels apartats, podem posar de manifest un augment considerable en l’espai que 

Altres 

elements 

multimèdia 

3. F. Emer/Pop-up 

4. Programes/ Appl 

0 

0 
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s’hi proposa per a treballar la literatura, en concret un 14% que, juntament amb les 

categories de «Lectura i comprensió», «Expressió» i «Gramàtica», obté el resultat més 

elevat. D’altra banda, cal donar compte de la categoria «Comentari de text», que s’hi 

presenta en un compartiment estanc al de «Literatura» i ocupa un 4%. 

 
Espai literatura_16_EDB_4E 

 
compr expr lèxic gram 

 
ortog litera activ compet Socio Fonèti Com Comp Ànnex proj 

U1 4 4  2 3 3 4 2 2      
U2 4 4  2 4 2 4 2 2      
U3 4 4  2 3 2 4 2 2 4 2 4 2 5  
U4 4 4  2 3 3 4 2 2      
U5 4 4  2 4 2 4 2 2      
U6 4 4  2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3  
U7 4 4  2 4 2 4 2 2      
U8 4 4  2 4 2 4 2 2      
U9 4 4  2 4 2 3 2 2 4 2 2 2 7 6 

 
Taula 6.177. Espai dedicat a la literatura_16_EDB_4E. 

 

 

 
 

Espai literatura_16_EDB_4E 

  
 

Taula 6.178a. Espai_16_EDB_4E. Gràfic 6. 142. Espai dedicat a literatura_16_EDB_4E. 

 

Per tant, si agrupem les categories més reeixides: les dos categories que s’hi dediquen a 

treballar  la  literatura,  les  que abasten als  continguts  lingüístics,  les  que  inclouen la 

«Comprensió» i l’«Expressió», els resultats varien considerablement. Les estructures 

lingüístiques obtenen els resultats més elevats (32%), els continguts literaris prevalen i 

aconsegueixen uns resultats també elevats (20%), segueix «Expressió», «Lectura i 

comprensió» i altres apartats que abasten un 16% dels continguts. 

Lectura i comprensió 36 

Expressió 36 

Lèxic i semàntica 

Gramàtica 

18 

35 

Ortografia 18 

Literatura 35 

Activitats finals 18 

Competències 18 

Monogràfic llengua i societat 12 

Fonètica i fonologia 6 

Comentari de text 10 

Avalua competències 6 

Projecte 6 

 



326  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Espai literatura_16_EDB_4E 

Lectura i comprensió 36 

Expressió 36 

Estructures lingüístiques 71 

Literatura 45 

Exercicis i altres 37 

 

 

Taula 6.178b. Espai_16_EDB_4E. Gràfic 6. 142b. Espai dedicat a literatura_16_EDB_4E. 

 

 

6.23.2 Tractament contingut literari 

 
El contingut literari de 16_EDB_4E s’inclou en dos apartats, d’una banda, en «Contingut 

literari», i d’altra, en «Comentari de text». Tal com s’indica en el currículum de 4t ESO, 

se segueix una programació historista basada, en aquest cas, en la literatura des del segle 

XIX fins a l’actualitat. S’hi proposa, d’una banda, una programació basada en els 

principals moviments literaris –Renaixença, modernisme, noucentisme, les 

avantguardes– i d’altra, partint d’una visió segons els gèneres –narrativa i poesia de 

postguerra–. S’hi afegeixen, a banda, un apartat dedicat al comentari de text narratiu, 

poètic i teatral en què es complementa i es posen en pràctica els continguts desenvolupats 

en l’apartat anterior. 

 
 

 Contingut literari Comentari de text 

Unitat 1 La literatura o l’art d’escriure. Els recursos retòrics. Els tòpics literaris  
Unitat 2 Introducció a la literatura des del segle XIX fins a l’actualitat  

Unitat 3 La Renaixença Text narratiu 

Unitat 4 El Modernisme  

Unitat 5 El Noucentisme  

Unitat 6 Les avantguardes. La literatura fins las anys quaranta Text poètic 

Unitat 7 La narrativa de postguerra  

Unitat 8 La poesia de postguerra  

Unitat 9 La literatura contemporània Text teatral 

 

Taula 6.179. Tractament contingut literari_16_EDB_4E. 

 

 

6.23.3 Classificació textos 

 
Els textos classificables com a literaris són: 

4.1.1 Llibre de les bèsties, Ramon Llull. 
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4.1.2 «Les velletes de la Penya Roja» (fragment), Enric Valor. 

4.1.3 Comandes d’exili (fragment), Pere Quart. 

4.1.4 Revolta de bruixes (fragment), Josep M. Benet i Jornet. 

4.1.5 Bestiari, Josep Carner. 

4.1.6 Llibre d’Evast i Blanquerna (text adaptat), Ramon Llull. 

4.1.7 La meua pau, Atzukak, de l’àlbum Els colors del roig (fragment). 

4.2.1 La plaça del diamant, Mercè Rodoreda. 

4.2.2 Poesia valenciana completa, Teodor Llorente. 

4.2.3 «Bufar en caldo gelat», Eduard Escalante. 

4.3.1 «A un rossinyol de Vallvidriera» Jacint Verdaguer. 

4.3.2 «Vora el barranc dels Algadins» Teodor Llorente. 

4.3.3 «L’Escanyapobres», Narcís Oller. 

4.3.4 Pàtria, Jacint Verdaguer. 

4.4.1 «Cant de joves», Joan Maragall. 

4.4.2 «Dins un jardí senyorial», Miquel Costa i Llobera. 

4.4.3 Aigües encantades, Joan Puig i Ferreter. 

4.5.1 «El dolor», Eugeni d’Or. 

4.5.2 L’altre geperut, Ernest Martínez Ferrando. 

4.6.1 El poema de la rosa als llavis, Joan Salvat-Papasseit. 

4.6.2 Plàstic, Carles Salvador. 

4.6.4 Pel·lícula: Origen Construyendo el sueño. 

4.6.5 Cançó: Jean-Michel Jarre, M83-Glory: https://links.edebe.com/vgtb. 

4.6.6 Cançó: Only Lovers Left Alive OST full: https://links.edebe.com/zh2. 

4.6 7 L’auca del senyor Esteve, Santiago Rusiñol. 

4.7.1 La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda. 

4.7.2 Quadern gris, Joan Pla. 

4.7.3 «Invitació al viatge» a Cartes de lluny, Josep Pla. 

4.7.4 «I Queixalets també» dins Rondalles Valencianes Enric Valor. 

4.8.1 La pell de brau, Salvador Espriu. 

4.8.2 «Cambra de tardor» (fragment) a Menja’t una cama, Gabriel Ferrater. 

4.8.3 «Assumiràs la veu d’un poble» Llibre de meravelles, Vicent Andrés Estellés. 

4.8.4 Oda a Espanya, Joan Maragall. 

4.8.5 «In memoriam» Gabriel Ferrater. 

3.8.6 Sinera, Salvador Espriu. 

4.9.1 Els temps de les cireres, Montserrat Roig. 

4.9.2 La pell freda, Albert Sánchez Piñol. 

4.9.3 «La submissió» a El perquè de tot plegat, Quim Monzó. 

4.9.4 «Balada» a La fàbrica, M. Martí I Pol. 

4.9.5 «Ressons», Narcís Comadira. 

4.9.6 El temps de les cireres, M. Roig. 

4.9.7 Cambres d’acer inoxidable, Ferran Torrent. 
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4.9.8 La fàbrica, Miquel Martí i Pol. 
 
 

CLASSIFICACIÓ AUTORS/-RES LTD_ EDB_4E 

 AUTORS/-RES PROCEDÈNCIA ÈPOCA ADAPTAT GÈNERE 

4.1.1 Ramon Llull Palma 1232 no narratiu 

4.1.2 Enric Valor Castalla 1911 no narratiu 

4.1.3 Pere Quart Sabadell 1899 no poètic 

4.1.4 Josep M. Benet i Jornet Barcelona 1940 no teatral 

4.1.5 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

4.1.6 Ramon Llull Palma 1232 no narratiu 

4.1.7 Grup Atzukak Ontinyent 1999 no poètic 

4.2.1 Mercé Rodoreda Barcelona 1908 no narratiu 

4.2.2 Teodor Llorente València 1836 no poètic 

4.2.3 Eduard Escalante Canyamelar 1834 no teatral 

4.3.1 Jacint Verdaguer Folgueroles 1845 no poètic 

4.3.2 Teodor Llorente València 1836 no poètic 

4.3.3 Narcís Oller Valls 1846 no narratiu 

4.3.4 Jacint Verdaguer Folgueroles 1845 no poètic 

4.4.1 Joan Maragall Barcelona 1860 no poètic 

4.4.2 Miquel Costa i Llobera Mallorca 1845 no poètic 

4.4.3 Joan Puig i Ferreter la Selva del C. 1882 no teatral 

4.5.1 Eugeni d’Or Barcelona 1881 no poètic 

4.5.2 E. Martínez Ferrando València 1891 no narratiu 

4.6.1 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.6.2 Carles Salvador València 1893 no poètic 

4.6.3 Josep M. Sagarra València 1894 no narratiu 

4.6.4 Pel·Lícula ------ ----- no narratiu 

4.6.5 Cançó ----- ----- no poètic 

4.6.6 Cançó ----- ----- no poètic 

4.6.7 Santiago Rusiñol Barcelona 1861 no narratiu 

4.7.1 Mercé Rodoreda Barcelona 1908 no narratiu 

4.7.2 Joan Pla Artana 1942 no narratiu 

4.7.3 Josep Pla Palafrugell 1897 no narratiu 

4.7.4 Enric Valor Castalla 1911 no narratiu 

4.8.1 Salvador Espriu Santa Coloma 1913 no poètic 

4.8.2 Gabriel Ferrater Reus 1922 no poètic 

4.8.3 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.8.4 Joan Maragall Barcelona 1860 no poètic 

4.8.5 Gabriel Ferrater Reus 1922 no poètic 

4.8.6 Salvador Espriu Santa Coloma 1913 no poètic 

4.9.1 Montserrat Roig Barcelona 1946 no narratiu 

4.9.2 Albert Sanchez Piñol Barcelona 1965 no narratiu 

4.9.3 Quim Monzó Barcelona 1952 no narratiu 

4.9.4 M. Martí i Pol Roda de Ter 1929 no poètic 

4.9.5 Narcís Comadira Girona 1942 no poètic 

4.9.6 M.Roig Barcelona 1946 no narratiu 

4.9.7 Ferran Torrent Sedaví 1951 no narratiu 

4.9.8 Miquel Martí i Pol Roda de Ter 1929 no poètic 

 
Taula 6.180. Classificació autors i autores LTD_EDB_4E. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Tot seguit, a partir de la taula, s’hi mostren els 

resultats següents: 

 

6.23.4 Els gèneres predominants 

 
En el gràfic, veiem una superfície en què la categoria «Gènere poètic» obté la puntuació 

més elevada (52%) enfront de les categories «Gènere narratiu» (41%) i «Gènere teatral» 

(7%). 
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Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Génère teatral 

Assaig 

 
 
 
 
 

Gèneres_16_EDB_4E 
 

Gènere narratiu 18 

Gènere poètic 23 

Gènere teatral 3 
 

Assaig 0 
 

 

 

. Gràfic 6.143. Generes_16_EDB_4E. Taula 6.181. Gèneres_16_EDB_4E. 

 

 

6.23.5 Textos adaptats 
 

 
 

 

 

50 

 

 
37,5 

 
 

25 

Textos 

adaptats_16_EDB_4E 

 
 
 

Textos adaptats 

Textos  no adaptats 

 

En el LTD_16_EDB_4E, la 

categoria «Textos no 

adaptats» obté la puntuació 

més alta (100%), en contrast 

amb «Textos adaptats» que 

n’obté la més baixa (0%). 

 

12,5 

 

 
0 

 

Gràfic 6.144. Textos adaptats_16_EDB_4E. 

 

 
6.23.6 Autors 

 

El corpus d’autors/-res del LTD_16_EDB_4E està format per 29 homes escriptors i 2 

dones escriptores, la gran majoria pertanyents a la literatura catalana a Catalunya del segle 

XX i XIX. 

En 16_EDB_4E, s’inclou un 48% d’«Autors/-res s. XX» i altre 48% d’«Autors/-res s. 

XIX». «Autors/-res anteriors al s. XIX» és pràcticament nul·la (3%). 
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18 

  

44 
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Gràfic 6.145. Autors/-res per èpoques_16_EDB_4E. Taula 6.182. Autors/-res per èpoques_16_EDB_4E. 

 

En el LTD_16_EDB_4E, s’inclou un 65% d’autors/-res de «Literatura catalana a 

Catalunya», un 29% de «Literatura catalana al PV» un 6% «Literatura catalana a les 

Illes». No s’hi troba cap de «Literatura universal». 

 

 

Procedència geogràfica 

16_EDB_4E 

20 
 
 

15 
 
 

10 
 
 

5 
 
 

0 

 
 
 
 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

 

Gràfic 6.146. Autors/-res procedència_16_EDB_4E. Taula 6.183. Autors/-res procedència_16_EDB_4E. 

 
HOMES (29) DONES (2) 

 

Ramon LLULL Mercè RODOREDA 

Enric VALOR M.ROIG 

Pere QUART 
 

Josep M. BENET I JORNET 
 

Josep CARNER 

Ramon  LLULL 

grup ATzukak 

Teodor LLORENTE 

Eduard ESCALANTE 

Jacint VERDAGUER 

Narcís OLLER 

Miquel COSTA I LLOBERA 

Joan PUIG I FERRETER 

 

 

  

Autors/-res segle XX 15 

Autors /-res segle XIX 15 

Autors/-res anteriors al XIX 1 
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Eugeni D’OR 
 

Ernest MARTÍNEZ FERRANDO 

Joan SALVAT-PAPASSEIT 

Carles SALVADOR 

Josep M. SAGARRA 

Santiago RUSIÑOL 

Joan PLA 

Josep PLA 

Enric VALOR 

Salvador ESPRIU 

Gabriel FERRATER 

Vicent ANDRÉS ESTELLÉS 

Joan MARAGALL 

Gabriel FERRATER 

Albert SANCHEZ PIÑOL 

Quim MONZÓ 

Narcís COMADIRA 

Ferran TORRENT 

Miquel MARTÍ I POL 

 

Taula 6.184. Gènere escriptors/-res_16_EDB_4E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 6.147. Dones escriptores_16_EDB_4E. 

 

 
6.23.7 Recursos multimèdia 

 

 

 

Tal com veiem en el gràfic, la 

categoria «Dones escriptores» 

obté la puntuació més baixa 

(6%),   enfront   de   la categoria 

«Homes escriptors» que n’obté 

la més alta (94%). 

 

En 16_EDB_4E s’usen tres recursos: «Fotografia», «Imatge representada» i «Enllaç 

extern». 

 

 
Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

1. Música 0 Àudio 

2. Ef. so usuari 0 
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Taula 6.185. Gènere escriptors/-res_16_EDB_4E. 

 

 

6.24. Valencià: Llengua i literatura 1r ESO Oxford (17_OXF_1E) 

 
Navarro,  A.,  Alcolea,  M.A. (2015).  Valencià:  Llengua  i  Literatura  1r  ESO DUAL. 

Oxford University Press España S. A. 

El LTD_17_OXF_1E s’estructura al voltant de dotze unitats cadascuna de les quals està 

dividida en nou apartats: «Escoltar i parlar», «Llegir i comprendre», «Analitzar i 

reconéixer»,  «Aplicar  i  sintetitzar»,  «Ampliar  el  lèxic»,  «Practicar  l’ortografia»    i 

«Activitats finals». Cada quatre unitats s’hi proposa una tasca final de trimestre. Així 

doncs, trobem en el primer trimestre, «Laboratori de superherois»; en el segon, «Esport 

per a tothom»; en el tercer, «El diari personal de ficció». Finalment, s’hi agreguen 

annexos en les darreres pàgines. 

Imatge fixa 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge en 

moviment 

 

 

 

 
 

Altres 

elements 

multimèdia 

3. Ef. so no usuari 

4. Veu off tx escrit 

5. Veu en off 

1. Fotografia 

2. Imatge repr. 

3. C.G. fotogràfica 

4. C.G. pictòrica 

5. C.G.mixta 

6. R.G. Informació 

7. Icones 

1.Animació senzilla 

2. Animació compl 

3.Dibuixos animats 

4. Audiovisual 

5. Pel·lícula 

6. TV 

1. Enllaç extern 

2. Capes 

3. F. Emer/Pop-up 

4. Programes/ Appl 

0 

0 

0 

13 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 
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Imatge 6.10. Organització_17_OXF_1E. 

 

 
6.24.1 Espai dedicat a la literatura 

 

Si s’analitza l’espai que s’hi dedica a cada apartat i, en concret a la literatura, tal com 

mostra el gràfic 6.162, es pot constatar que «Coneixement de la llengua» obté els resultats 

més alts (24%), seguit d’«Educació literària/comunicació» (21%) i d’«Activitats finals» 

(14%). 

Espai que ocupa la literatura_17_0XF_1E 

Comunicació o ral i escrita Educ ació literària Cone ixement de la lle ngua 
 

 
Escoltar i Llegir i Analitzar i Aplicar i Analitzar i Aplicar i Ampliar el Practicar ortografia Activitats 

 parlar comprendre reconéixer sintetitzar reconéixer sintetitzar lèxic  finals 

U1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 

U2 1 1 3 1 3 1 1 1 2 

U3 1 1 3 1 4 1 1 1 2 

U4 1 1 3 1 4 1 1 1 2 

U5 1 1 3 1 5 1 1 1 2 

U6 1 1 3 1 3 1 1 1 2 

U7 1 1 3 1 4 1 1 1 2 

U8 1 1 3 1 2 1 1 1 2 

U9 1 1 3 1 3 1 1 1 2 

U10 1 1 3 1 4 1 1 1 2 

U11 1 1 3 1 3 1 1 1 2 

U12 1 1 3 1 3 1 1 1 2 

Total 12 12 36 12 42 12 12 12 24 

 
Taula 6.186. Espai literatura en cada unitat_17_OXF_1E. 
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Taula 6.187. Espai 17_OXF_1E. Gràfic 6.148. Espai literatura_17_OXF_1E. 

 

 
6.24.2 Tractament contingut literari 

 

El contingut literari de 17_OXF_ 1E es distribueix en vuit unitats. Dins del mateix apartat 

s’hi dediquen quatre unitats a treballar la «Comunicació oral i escrita» i vuit a «Educació 

literària». Se segueix una programació basada en gèneres literaris encara que, cal 

remarcar que, la distribució no es realitza de manera equitativa ja que el gènere narratiu 

abasta cinc unitats, el poètic dos i el teatral una. S’introdueix el mite, la llegenda, el conte 

i les rondalles dins del gènere narratiu. D’altra banda, quant al gènere poètic s’hi proposa 

l’estudi de la mesura de versos, el sonet i el romanç i, en darrer lloc, s’hi dedica només 

una unitat a treballar el gènere teatral. 

 
Contingut literari _17_OXF_1E 

 

Unitat 1 ——— 

Unitat 2 ——— 

Unitat 3 ——— 

Unitat 4 ——— 

Unitat 5 El concepte de text literari. E llenguatge literari. Les figures retòriques. 

Unitat 6 El gènere narratiu. El gènere poètic El gènere dramàtic. 

Unitat 7 El concepte de mite. Els mites grecs. Els mites hebreus. 

Unitat 8 Concepte de llegenda. Tipus de llegendes. Les llegendes literàries. 

Unitat 9 Concepte de conte. Els contes populars. Les rondalles. 

Unitat 10 La mesura dels versos. La rima. El vers blanc i els vers lliure. 

Unitat 11 L’estrofa. Poemes estròfics: el sonet. Poemes no estròfics: el romanç. 

Unitat 12 El text teatral. Diàleg i monòleg. La representació. 
 

 

Taula 6.188. Contingut literari_17_OXF_1E. 

 

 

6.24.3 Classificació textos 

 
En 17_OXF_1E, els textos classificables com a literaris són: 

1.5.1 La metamorfosi, Franz Kafka. 

1.5.2 Veles e vents, Joan Fuster. 

1.5.3 Verd, Lola Casas. 

1.5.4 Els fruits saborosos, Josep Carner. 

1.5.5 Cançons de rem i de vela, Josep Maria de Sagarra. 
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1.5.6 «Marineria», Bernat Artola. 

1.5.7 Sindbad el marí, Vicens Vives (adaptació). 

1.5.8 Marià Manent 

1.6.1 L’illa del tresor (adaptació), Robert L. Stevenson. 

1.6.2 Cançons de rem i vela, Josep Maria de Sagarra. 

1.6.3 Els col·leccionistes de vidre, Aurora Rua. 

1.6.4 Teatre de cabaret, (adaptació), Karl Valentín. 

1.6.5 «Vora el barranc dels Algadins», Teodor Llorente. 

1.6.6 Wilt, Tom Sharpe. 

1.6.7 La columna de foc, Gabriel Alomar. 

1.6.8 Supertot, Josep M. Benet i Jornet. 

1.6.9 La ratera, Agatha Christie. 

1.6.10 Els ulls del llac, Francesc Mompó. 

1.7.1 Señores del Olimpo (adaptació), Javier Negrete. 

1.7.2 Diccionari de mitologia grega i romana (adaptació), Jordi Parramon i Blasco. 

1.7.3 Gènesi (adaptació), La Bíblia. 

1.7.4 Relats de mitologia, Herois i déus (adaptació), M.A. Anglada. 

1.8.1 http://sendasycaminosdealicante.blogspot.com (adaptació). 

1.8.2 Llegendes de la ciutat de València (adaptació), Víctor Labrado. 

1.8.3 Deu del Decameró, «La llegenda del cor menjat» (adaptació), Giovanni Bocacció. 

1.8.4 Llegendes de la ciutat de València, «El soterrar» (adaptació), Víctor Labrado. 

1.8.5 Llegendes de la ciutat de València, «El drac del Patriarca» (adaptació), Víctor 

Labrado. 

1.8.6 Llegendes de la ciutat de València, «La serp de la Llotja» (adaptació), Víctor 

Labrado. 

1.9.1 Un mar de contes, www.totcontes.com, «La gallina dels ous d’or» (adaptació). 

1.9.2 Obra completa «La sirena de l’Antina» (adaptació), Enric Valor. 

1.9.3 Faules d’Isop, «El lleó malalt, el llop i la rabosa» (adaptació). 

1.9.4 Un mar de contes, «La lletera» www.totcontes.com/conte/151/la-lletera.html 

(adaptació). 

1.9.5 El Castell del Rel i el secret de les cinc llegendes, «El Castell» Llorenç Giménez. 

1.10.1 Poesia, «Canticel» Josep Carner. 

1.10.2 Àncores i estrelles, «Aiguamarina» Josep Maria De Sagarra. 

1.10.3 Vicent Andrés Estellés. 

1.10.4 Joan Salvat-Papasseit. 

1.10.5 Poemes i cançons, «General, el teu tanc» Bertolt Brecht. 

1.10.6 Seqüències, Joan Maragall. 

1.10.7 Poesia, Rosa Leveroni. 

1.11.1 L’illa amb llunes, «Les ciutats» Marc Granell. 

1.11.2 Obra completa, «L’amant de tota la vida» Vicent Andrés Estellés. 

1.11.3 Popular, «La presó del Rei de França». 

http://sendasycaminosdealicante.blogspot.com/
http://www.totcontes.com/
http://www.totcontes.com/conte/151/la-lletera.html
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1.11.4 www.auques.cat/tot.php?auca=jaumeI, Auca del Rei Jaume I (fragment). 

1.11.5 66 poemes imprescindibles, Paludisme, Francesc Almela I Vives. 

1.12.1 Supertot, «Supertot es presenta» (adaptació), Josep Maria Bernet i Jornet. 

1.12.2 L’hort de les cireres, (adaptació), Anton Txéchov. 

1.12.3 La princesa Neus i la Cuca Fera, Josep Ballester. 

1.12.4 Teatre de la pluja, Sang i ceba (adaptació). 
 
 

Classificació autors/-res en LTD_17_OXF_1E 

 Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

1.5.1 Franz Kafka Praga 1883 no narratiu 

1.5.2 Joan Fuster Sueca 1922 no assaig 

1.5.3 Lola Casas Mataró 1951 no poètic 

1.5.4 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

1.5.5 Josep M. Sagarra Barcelona 1894 no poètic 

1.5.6 Bernat Artola Castelló 1904 no poètic 

1.5.7 Hans Christian Anderson Dinamarca 1805 sí narratiu 

1.5.8 Marià Manent Barcelona 1898 no poètic 

1.6.1 Robert L. Stevenson Escòcia 1850 sí narratiu 

1.6.2 Josep M. Sagarra Barcelona 1894 no poètic 

1.6.3 Aurora Rua València 1969 no narratiu 

1.6.4 Karl Valentín Munich 1882 sí teatral 

1.6.5 Teodor Llorente València 1836 no poètic 

1.6.6 Tom Sharpe Londres 1928 no narratiu 

1.6.7 Gabriel Alomar Palma 1873 no poètic 

1.6.8 Josep M. Benet i Jornet Barcelona 1940 no teatral 

1.6.9 Agatha Christie Torquay 1890 no narratiu 

1.6.10 Francesc Mompó Olleria 1955 no narratiu 

1.7.1 Javier Negrete Madrid 1964 sí narratiu 

1.7.2 J. Parramon Barcelona 1919 sí narratiu 

1.7.3 La Bíblia ¿? ¿? sí narratiu 

1.7.4 Maria Àngels Anglada Vic 1930 sí narratiu 

1.8.1 Www.Sendasycaminosdealicante.Blogspot.Com ---- ---- sí narratiu 

1.8.2 Víctor Labrado Sueca 1956 sí narratiu 

1.8.3 Giovanni Bocacció Florència 1313 sí narratiu 

1.8.4 Víctor Labrado Sueca 1956 sí narratiu 

1.8.5 Víctor Labrado Sueca 1956 sí narratiu 

1.8.6 Víctor Labrado Sueca 1956 sí narratiu 

1.9.1 Www.Totcontes.Com ---- ---- sí narratiu 

1.9.2 Enric Valor Castalla 1911 sí narratiu 

1.9.3 Isop Grècia VII aC sí narratiu 

1.9.4 Www.Totcontes.Com ---- ---- sí narratiu 

1.9.5 Llorenç Giménez Alfafar 1954 sí narratiu 

1.10.1 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

1.10.2 J.M. De Sagarra Barcelona 1894 no poètic 

1.10.3 Vicent Andrés Estelles Burjassot 1924 no poètic 

1.10.4 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

1.10.5 Bertot Brecht Augburg 1898 no poètic 

1.10.6 Joan Maragall Barcelona 1860 no poètic 

1.10.7 Rosa Leveroni Barcelona 1910 no poètic 

1.11.1 Marc Granell València 1953 no poètic 

1.11.2 Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

1.11.3 Popular ---- ---- no poètic 

1.11.4 Www.Auques.Cat ---- ---- no poètic 

1.11.5 F.Almela i Vives Vinaròs 1903 no poètic 

1.12.1 Jm Bernet i Jornet Barcelona 1940 sí teatral 

1.12.2 Anton Txéchov Rússia 1860 sí teatral 

1.12.3 Josep Ballester Alzira 1961 no teatral 

1.12.4 Teatre de la Pluja la Safor 1972 sí teatral 

 
Taula 6.189. Classificació autors/-res en LTD_17_OXF_1E. 

http://www.auques.cat/tot.php?auca=jaumeI
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Tot seguit, classifiquem els autors per èpoques, procedència geogràfica i pel gènere dels 

escriptors i escriptores. 

 

6.24.4 Els gèneres predominants 

 
D’entrada, cal indicar que els LTD_OXF analitzats tenen la mostra més alta de textos 

literaris. En total s’hi proposen 317 textos: 49 textos en 1r d’ESO, 61 en 2n, 111 en 3r i 

96 en 4t. Veiem en el gràfic 6.163, que «Gènere narratiu» obté una superfície semblant a 

la que té «Gènere poètic», 45% i 41%, respectivament. En canvi, «Gènere teatral» i 

«Assaig» obtenen els resultats més baixos, 12% i 2%. 
 
 

 

 

 

 

 
Gèneres 17_OXF_1E 

Gènere narratiu 22 

30 

 
 
 

22,5 

 
 
 

15 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Génère teatral 

Assaig 

Gènere poètic 20 

Gènere teatral 6 

Assaig 1 

7,5 

0 

Taula 6.190. Gèneres 17_OXF_1E. Gràfic 6.149. Generes 17_OXF_1E. 

6.24.5 Textos adaptats 
 

 

 

29 

 
 

21,75 

 
 

14,5 

 
 

7,25 

 

Textos 

adaptats_17_OXF_1E 

 
 
 
 

Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 

 
En el LTD_17_OXF_1E, s’hi posa de 

manifest un augment de la categoria 

«Textos no adaptats» (59%) enfront 

de la categoria «Textos adaptats» 

que obté una resultats més baixos 

(41%). 

 

0 

 

Gràfic 6.164. Textos adaptats_17_OXF_1E. 

 

 
6.24.6 Autors 

 
En 17_OXF_1E, s’hi fa servir un 64% d’«Autors/res s. XX», 28% «Autors/res s. XIX» 

i un 8% «Autors/res anteriors al s. XIX». 

29 

20 

22 
20 
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0 

Autors/-res per 

èpoques_17_OXF_1E 

 
 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 

Gràfic 6.150. Autors/-res per èpoques_17_OXF_1E. Taula 6.191. Autors/-r  es per èpoques_17_OXF_1E. 

 

Tal com mostra el gràfic 6.150, «Literatura catalana al PV» i «Literatura catalana a 

Catalunya» i «Literatura universal» obtenen uns resultats semblants: 36%, 33% i 28%, 

respectivament. 
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Procedència geogràfica 

17_OXF_1E 

 
 
 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

 

Gràfic 6.151. Procedència geográfica_17_OXF_1E. Taula 6.192. Procedència geográfica_17_OXF_1E. 

 

 
 

Homes (31) Dones (5) 
 

Franz KAFKA Lola CASAS 

Joan FUSTER Aurora RUA 

Josep CARNER Maria Àngels ANGLADA 

JOSEP M. SAGARRA Rosa LEVERONI 

Bernat ARTOLA Agatha Christie 

Hans Christian Andersen 

Marià MANENT 

Robert L. STEVENSON 

JOSEP M. SAGARRA 

Karl VALENTÍN 

Teodor LLORENTE 

Tom SHARPE 

Gabriel ALOMAR 

Francesc MOMPÓ 

Javier NEGRETE 

J. PARRAMON 

Víctor LABRADO 

Giovanni BOCACCIÓ 

Enric VALOR 
 

 

   

 

 
 

13 
12 

10 
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Isop 

Llorenç GIMÉNEZ 

Josep CARNER 

J.M. DE SAGARRA 

Vicent ANDRÉS ESTELLES 

Joan SALVAT-PAPASSEIT 

Bertot BRECHT 

Joan MARAGALL 

Marc GRANELL 

F.ALMELA I VIVES 

JM BERNET I JORNET 

Anton TXÉCHOV 

Josep BALLESTER 
 

 

Taula 6.193. Gènere escriptors/-res 17_OXF_1E. 

 

 

 

 

 
 

 

Gràfic 6.152. Dones escriptores_17_OXF_1E. 

 

 
6.24.7 Recursos multimèdia 

 

 

 

 

 
En el LTD_17_OXF_1E, la 

categoria «Dones escriptores» 

obté els resultats més baixos 

(14%) mentre que la d’«Homes 

escriptors» supera la resta 

(86%). 

 

En el llibre INICIA DIGITAL l’alumne pot accedir als recursos des del botó índex. A 

més, s’incorpora un cercador per a localitzar els recursos segons la seua tipologia. Bé 

directament des del llibre, bé de de la zona específica, l’alumne pot accedir a una gamma 

ben àmplia de recursos integrats en el desenvolupament de cada unitat: 

 

Presentació (esquema interactiu) de la unitat, en què es recorden els coneixements 

previs i s’anticipen els continguts i les capacitats que es desenvoluparan amb 

l’estudi de la unitat. 

 

Activitats de reforç de Comunicació oral i escrita, Coneixement de la llengua, 

Educació literària (PDF imprimibles i fotocopiables, activitats digitals.) 

 

Vídeos per a treballar la comprensió i expressió oral, i l’acostament i la motivació 

envers uns conjunts determinats. 

 

Àudios de textos del llibre de l’alumne i d’altres complementaris. 
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Àudios- dictats per avaluar l’ortografia. 

 
Àudios per escoltar la pronunciació de paraules o frases. 

 
Enllaços web a eines TIC... que complementen els continguts del llibre i faciliten 

la realització d’activitats i de tasques. 

 

 
Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 TOTAL 

Àudio 1. Música 

 

 

 

 
Imatge fixa 

2. Ef. so usuari 

3. Ef. so no usuari 

4. Veu off tx escrit - - - - 1 1 1 1 1 1 2 8 

5. Veu en off 

1. Fotografia - - - - 1 1 

2. Imatge repr. - - - - 4 3 3 2 2 2 2 2 20 

3. C.G. fotogràfica 

4. C.G. pictòrica 1 1 

5. C.G.mixta 

6. R.G. Informació 1 1 2 4 

7. Icones - - - - 17 18 17 17 17 26 18 22 152 

1. Animació senzilla 

2. Animació compl 

3.Dibuixos animats 

4. Audiovisual 

5. Pel·lícula 

6. TV 

1. Enllaç extern 

2. Capes 

3. F. Emer/Pop-up - - - - 17 18 17 17 17 26 18 22 152 

4. Programes/ Appl 

 

 

 
Imatge en 

moviment 

 

 
Altres 

elements 

multimèdia 

 
Taula 6.194. Recursos multimèdia_17_OXF_1E. 

 

 

6.25. Valencià: Llengua i Literatura 2n ESO Oxford (18_OXF_2E) 

 
Borràs, J., Iborra, E., Simó, R.M., (2016). Valencià: Llengua i Literatura. 2 ESO. Inicia 

DIGITAL. Oxford University Press España S. A. 

El LTD_18_OXF_2E s’estructura al voltant de dotze unitats cadascuna de les quals està 

dividida en nou apartats: «Escoltar i parlar», «Llegir i comprendre», «Analitzar i 

reconéixer»,  «Aplicar  i  sintetitzar»,  «Ampliar  el  lèxic»,  «Practicar  l’ortografia»    i 

«Activitats finals». Cada quatre unitats s’hi proposa una tasca final de trimestre. Així 

doncs, trobem en el primer trimestre, «Intercanvi de llengües»; en el segon, «Elaborem 

una auca»; en el tercer, «Titelles». Finalment, s’hi agrega un apartat d’«Annexos» en les 

darreres pàgines. 
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Imatge 6.11. Organització_18_OXF_2E. 

 

 
6.25.1 Espai dedicat a la literatura 

 
Tal com veiem en el gràfic 6.195, tots els apartats del LTD_18_OXF_2E ofereixen el 

mateix percentatge, 11% cadascun. 

 

 
Espai que ocupa la literatura per unitats_ 18_OXF_ 2E 

 
Co municació oral i e scrita/ Educació li terària 

 
Coneixeme nt de la llengua 

 
 

Escoltar i Llegir i Analitzar i Aplicar i Analitzar i Aplicar i Ampliar Practicar Activitats 

 parlar comprendre reconéixer sintetitzar reconéixer sintetitzar el lèxic ortografia finals 

U1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

U2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

U3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

U4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

U5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

U6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

U7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

U8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

U9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

U9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

U10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

U11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

U12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

Taula 6.195. Espai literatura en cada unitat_18_OXF_2E. 
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Espai literatura en conjunt_18_OXF_2E 

Escoltar i parlar 12 

Llegir i comprendre 12 

Educació literària/ 12 

Comunicació (Analitzar) 

Educació literària/ 12 

Comunicació (Aplicar) 

Coneixement llengua 12 

(Analitzar) 

Coneixement llengua 12 

(Aplicar) 

Ampliar lèxic 12 

Practicar ortografia 12 

Activitats finals 12 

 

 
Taula 6.196. Espai_18_OXF_2E. Gràfic 6.153. Espai_ 18_OXF_2E. 

 

 

6.25.2 Tractament contingut literari 

 
Els continguts literaris de 18_OXF_2E presenten una programació basada en gèneres 

literaris. Se segueix la mateixa estructura que en el manual de 1r ESO, des de la unitat 5 

fins a la 12 s’hi treballa l’educació literària. Les primeres unitats (U5 i U6) serveixen 

d’introducció, les unitats 7, 8 i 9 s'hi centren en la narració, només la unitat 8 tracta la 

lírica i les dos darreres en el teatre i als subgèneres teatrals com la comèdia i la tragèdia. 

 
Contingut literari _18_OXF_2E 

 

Unitat 1    

Unitat 2    

Unitat 3    

Unitat 4    

Unitat 5 ELS TEXTOS LITERARIS. El concepte de text literari. Els gèneres literaris. 

Unitat 6 EL LLENGUATGE LITERARI. Recursos del llenguatge literari. 

Unitat 7 LA NARRACIÓ LITERÀRIA. Els elements de la narració. El conte. 

Unitat 8 L’ÈPICA I LA NOVEL·LA. Concepte de poema èpic. L’heroi. Concepte de novel·la. 

Unitat 9 ELS SUBGÈNERES DE LA NOVEL·LA. Policíaca, històrica, de cavallers, de terror, ciència-ficció, aventures. 

Unitat 10 LA LÍRICA. El còmput sil·làbic, La rima. Els temes de la lírica. 

Unitat 11 EL TEATRE. El text dramàtic. La representació. El lloc de la representació. 

Unitat 12 ELS SUBGÈNERES DRAMÀTICS. La tragèdia. La comèdia. Altres subgèneres. 
 

 

Taula 6.197. Contingut literari 18_OXF_2E 

 

 

6.25.3 Classificació textos 

 
En 18_OXF_2E, els textos classificables com a literaris són: 

 

2.5.1 El conte modern. Una antologia «La joia» (adaptació), Guy de Maupassant. 

2.5.2 La insatisfacció permanent, http://www.inoutw.com/?p=311 (adaptació). 

2.5.3 Mandíbula afilada, Carles Alberola. 

2.5.4 Poesia, Konstantinos Kavafis. 

2.5.5 Teatre de cabaret (adaptació), Karl Valentin. 

2.5.6 Les aventures de David Balfour, Robert Louis Stevenson. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

   

 

 

http://www.inoutw.com/?p=311
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2.5.7 Contes breus, Pere Calders. 

2.5.8 «Enamorat i al·lota», Anònim. 

2.5.9 Deesses per nassos, Antonio Torreño. 

2.5.10 Poesia «L’ofici que més m’agrada», Joan Salvat-Papasseit. 

2.5.11 Moby Dick (adaptació), Herman Melville. 

2.5.12 Contes per telèfon (adaptació), Gianni Rodari. 

2.6.1 66 poemes imprescindibles, Bernat Artola. 

2.6.2 Poesia, Salvador Espriu. 

2.6.3 En el nom del mar, Josep Pla. 

2.6.4 Bestiari, Josep Carner. 

2.7.1 El creuer del Dazzler, Jack London. 

2.7.2 Les aventures de John Nicholson (adaptació), Robert L. Stevenson. 

2.7.3 El conte modern. Una antologia (adaptació), Dino Buzzati. 

2.7.4 Invasió subtil i altres contes (adaptació), Pere Calders. 

2.7.5 Frankenstein, Mary W. Shelley. 

2.7.6 Contes per telèfon, Gianni Rodari. 

2.7.7 La serp blanca. Una antologia del conte modern, Edgar Allan Poe. 

2.7.8 El creuer del Dazzler, Jack London. 

2.8.1 L’Eneida (adaptació), Virgili. 

2.8.2 La Ilíada, Homer. 

2.8.3 Huckleberry Finn (adaptació), Mark Twain. 

2.8.4 L’Odissea, Homer. 

2.8.5 Blandín de Cornualla (adaptació), Anònim. 

2.8.6 L’Anell dels nibelungs (adaptació), Richard Wagner. 

2.8.7 Anna Karènina (adaptació), Lev Tolstoi. 

2.8.8 Espàrtac (adaptació), Howard Fast. 

2.8.9 Auca de Les quatre grans Cròniques. 

2.8.10 Auca d’Enric Valor. 

2.9.1 Penja els guants (adaptació), Ferran Torrent. 

2.9.2 Les cròniques marcianes (adaptació), Ray Bradbury. 

2.9.3 Vint mil llegües de viatge submarí (adaptació), Jules Verne. 

2.9.4 Jane Eyre, Charlotte Brontë. 

2.9.5 Frankenstein (adaptació), Mary W. Shelley. 

2.9.6 Dràcula (adaptació), Bram Stoker. 

2.10.1 «Com un sac», Vicent Andrés Estellés. 

2.10.2 Poesia «Conill», Pere Quart. 

2.10.3 Poesia «Aurora», Joan Vinyoli. 

2.10.4 Poesia «Cançó a Mahalta», Màrius Torres. 

2.10.5 Antologia de la poesia valenciana «Balada del jardiner», Miquel Duran de 

València. 

2.10.6 Mort i pam «L’ofici», Vicent Andrés Estellés. 
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2.10.7 Obra completa. Poesia i prosa «Res no és mesquí», Joan Salvat-Papasseit. 

2.10.8 Obra completa. Poesia i prosa «Res no és mesquí», Joan Salvat-Papasseit. 

2.11.1 El metge a garrotades (adaptació), Molière. 

2.11.2 Supertot (adaptació), Josep M. Benet I Jornet. 

2.11.3 La ciutat dels gratacels, Xaro Vidal i Josep A. Fluixa. 

2.11.4 El gabinet del doctor Caligari, (adaptació), Francesc Raga. 

2.11.5 L’auca del senyor Esteve (adaptació), Santiago Rusiñol. 

2.11.6 www.xtec.cat «El naixement d’Afrodita» (adaptació). 

2.11.7 Viatge d’hivern (adaptació), Jaume Cabré. 

2.12.1 Hamlet (adaptació), William Shakespeare. 

2.12.2 Cyrano de Bergerac, Edmond de Rostand. 

2.12.3 Terra baixa (adaptació), Àngel Guimerà. 

2.12.4 Bloody Mary show (adaptació), Rodolf Sirera. 

2.12.5 Vint per vint, Joan Barbero. 

2.12.6 Antígona (adaptació), Sófocles. 

2.12.7 Vint per vint, Joan Barbero. 

2.12.8 El teatre còmic (adaptació), Carlo Goldoni. 
 
 

Classificació autors/-res del LTD_18_OXF_2E 
 

Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

2.5.1 Guy de Maupassant França 1850 sí narratiu 

2.5.2 www ---- ---- sí narratiu 

2.5.3 Carles Alberola, Alzira 1964 no teatral 

2.5.4 Konstantinos Kavafis Egipte 1863 no poètic 

2.5.5 Karl Valentin Alemanya 1882 sí teatral 

2.5.6 Robert Louis Stevenson Regne Unit 1850 no narratiu 

2.5.7 Anònim ---- ---- no poètic 

2.5.8 Antonio Torreño València 1963 no teatral 

2.5.9 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

2.5.10 Herman Melville Nova York 1819 sí narratiu 

2.5.11 Gianni Rodari Omega 1920 sí poètic 

2.6.1 Bernat Artola Castelló 1904 no poètic 

2.6.2 Salvador Espriu Sant Coloma 1913 no poètic 

2.6.3 Josep Piera Palafrugell 1897 no poètic 

2.6.4 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

2.7.1 Jack London S. Francisco 1876 no narratiu 

2.7.2 Robert L. Stevenson Edimburg 1850 sí narratiu 

2.7.3 Dino Buzzati Billono  sí narratiu 

2.7.4 Pere Calders Barcelona 1912 sí narratiu 

2.7.5 Mary W. Shelley Londres 1797 no narratiu 

2.7.6 Gianni Rodari Omegna 1920 no narratiu 

2.7.7 Edgar Allan Poe Boston 1809 no narratiu 

2.7.8 Jack London Califòrnia 1876 no narratiu 

2.8.1 Virgili Virgílio 70aC sí narratiu 

2.8.2 Homer Jònia aC no narratiu 

2.8.3 Mark Twain Florida 1835 sí narratiu 

2.8.4 Homer Jònia aC no narratiu 

2.8.5 Anònim ---- ---- sí narratiu 

2.8.6 Richard Wagner Leipzig 1813 sí narratiu 

2.8.7 Lev Tolstoi Poliana 1828 sí narratiu 

2.8.8 Howard Fast Nova York 1914 sí narratiu 

2.8.9 Auca de les Quatre Cròniques ---- ---- no narratiu 

2.8.10 Auca D’enric Valor Castalla 1911 no narratiu 

2.9.1 Ferran Torrent Sedaví 1951 sí narratiu 

2.9.2 Ray Bradbury Waukegan 1920 sí narratiu 

2.9.3 Jules Verne França 1828 sí narratiu 

2.9.4 Charlotte Brontë Regne Unit 1816 no narratiu 

http://www.xtec.cat/
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2.9.5 Mary W. Shelley Londres 1797 no narratiu 

2.9.6 Bram Stoker Irlanda 1847 sí poètic 

2.10.1 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

2.10.2 Pere Quart Sabadell 1899 no poètic 

2.10.3 Joan Vinyoli Barcelona 1914 no poètic 

2.10.4 Màrius Torres Lleida 1910 no poètic 

2.10.5 Miquel Duran de València València 1883 no poètic 

2.10.6 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

2.10.7 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

2.10.8 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

2.11.1 Moliere França 1622 sí teatral 

2.11.2 Josep M. Benet i Jornet Barcelona 1940 sí teatral 

2.11.3 X. Vidal I J.A. Fluixa Alzira 1959 no teatral 

2.11.4 Francesc Raga ---- ---- sí teatral 

2.11.5 Santiago Rusiñol Barcelona 1861 sí teatral 

2.11.6 Www ---- ---- sí ---- 

2.11.7 Jaume Cabré Barcelona 1947 sí teatral 

2.12.1 William Shakespeare Regne Unit 1564 sí teatral 

2.12.2 Edmond de Rostand França 1868 no teatral 

2.12.3 Rodolf Sirera València 1948 sí teatral 

2.12.4 Àngel Guimera Tenerife 1845 sí teatral 

2.12.5 Joan Barbero Barcelona 1966 no teatral 

2.12.6 Sófocles Grècia aC sí teatral 

2.12.7 Joan Barbero Barcelona 1966 no teatral 

2.12.8 Carlo Goldoni Itàlia 1707 sí teatral 

 

Taula 6. 198. Classificació autors/-res en LTD_18_OXF_2E. Font: elaboració pròpia. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 

 

 

 
6.25.4 Els gèneres predominants 

 
En 18_OXF_2E, s’hi proposen seixanta-un textos per a treballar els continguts literaris 

dels quals les categories «Gènere poètic» i «Gènere teatral» obtenen uns resultats 

semblants, dèsset textos en cadascuna de les categories (28%), mentre que «Gènere 

narratiu» mostra uns resultats més elevats (44%) i «Assaig» els més baixos (0%). 

 
 
 

 

 

 

 

Gèneres_18_OXF_2E 

30 

 
 
 

22,5 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig 

 

Gènere narratiu 

 

Gènere poètic 

27 

 

17 

15  17  

Gènere teatral 17 
 

7,5 

Assaig 0  

  0 

Taula 6.199. Gèneres_18_OXF_2E. Gràfic 6.154. Generes_18_OXF_2E. 
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6.25.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_18_OXF_2E 

32 

 

 
31 

 

 
30 

 

 
29 

 
 
 

Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 
 

 
D’entrada, veiem en el gràfic 6.155 

una superfície en què la  categoria 

«Textos no adaptats» obté la 

puntuació més alta (52%). 

 
28 

Gràfic 6.155. Textos adaptats_18_OXF_2E. 

 

 
6.25.6 Autors 

 
En la mostra d’autors/res  del LTD_18_OXF_2E, es proposen quaranta-sis  autors/  

res pertanyents sobretot a la literatura universal dels segles XX i XIX. 

Quant a la classificació dels autors/-res per èpoques en el LTD_18_OXF_2E, podem 

observar, tal com mostra el gràfic 6.172, que «Autors/res s. XX» i «Autors/res s. XIX» 

obtenen els resultats més alts (43% i 39%, respectivament), mentre que «Autors/res 

anteriors al s. XIX» mostren els resultats més baixos (17%). 
 

Autors/-res per 

èpoques_18_OXF_2E 

20 

 
 

15 

 
 
 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
 

 

10 

Època_18_OXF_1E 

Autors/res segle XX 20 
5 

Autors /res segle XIX 18 

0 Autors/res anteriors al XIX 8 

Gràfic 6.156. Autors/res per èpoques_18_OXF_2E. Taula 6.200. Autors/res per èpoques_18_OXF_2E. 

 

Si   ens   atenem   a   la   procedència   geogràfica,   veiem   en   el   gràfic   6.157     que 

«Literatura universal» obté els resultats més alts (52%), seguit de «Literatura catalana a 

Catalunya» (30%) i de «Literatura catalana al PV» (17%). 

32 

29 
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   24  

14 

 

 

 

Procedència geogràfica 

18_OXF_2E 

30 

 
 

 
Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya    

Literatura catalana al PV Procedència geografica_18_OXF_2E 
22,5 Literatura catalana a les Illes    

Literatura universal 24 

15 

7,5 

Literatura catalana a 14 

Catalunya 

Literatura catalana al País 8 

Valencià 

0 Literatura catalana a les Illes 0 

Gràfic 6.157. Procedència geográfica_18_OXF_2E. Taula 6. 201. Procedència geográfica_18_OXF_2E. 

 

 
 

Homes (51) Dones (3) 
 

Guy de MAUPASSANT Mary W. SHELLEY 

Carles ALBEROLA, Charlotte BRONTË 

Konstantinos KAVAFIS Xaro VIDAL 

Karl VALENTIN 

Robert Louis STEVENSON 

Antonio TORREÑO 

Joan SALVAT-PAPASSEIT 

Herman MELVILLE 

Gianni RODARI 

Bernat ARTOLA 

Salvador ESPRIU 

Josep PIERA* 

Josep CARNER 

Jack LONDON 

Robert L. STEVENSON 

Dino BUZZATI 

Pere CALDERS 

Edgar Allan POE 

Jack LONDON 

VIRGILI 

HOMER 

Mark TWAIN 

Richard WAGNER 

Lev TOLSTOI 

Howard FAST 

Ferran TORRENT 

Ray BRADBURY 

Jules VERNE 

Mary W. SHELLEY 

Bram STOKER 

Vicent ANDRÉS ESTELLÉS 

Pere QUART 

Joan VINYOLI 

Màrius TORRES 

Miquel DURAN DE VALÈNCIA 

Joan SALVAT-PAPASSEIT 

MOLIERE 

Josep M. BENET I JORNET 

JOSEP A. FLUIXA 

Francesc RAGA 

Santiago RUSIÑOL 
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Jaume CABRÉ 

William 

SHAKESPEARE 

Edmond de ROSTAND 

Rodolf SIRERA 

Àngel GUIMERA 

Joan BARBERO 

SÓFOCLES 

Joan BARBERO 

Carlo GOLDONI 

 

Taula 6.202. Gènere autors/-res_18_OXF_2E. 

 

 

 

 
 

 

Gràfic 6.158. Dones escriptores_18_OXF_2E. 

 

 
6.25.7 Recursos multimèdia 

 

 

 

Tal com veiem en el gràfic, la 

categoria «Dones escriptores» 

obté la puntuació més baixa 

(7%), mentre que la d’«Homes 

escriptors» n’obté la més alta 

(73%). 

 

El LTD_18_OXF_2E fa servir cinc recursos multimèdia per treballar els continguts 

literaris: «Icones», «Finestres emergents», «C.G. Fotogràfica» i «R.G. informació». 

 

 
Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 TOTAL 

Àudio 1. Música 

 

 

 

 
Imatge 

2. Ef. so usuari 

3. Ef. so no usuari 

4. Veu off tx escrit 

5. Veu en off 

1. Fotografia 

2. Imatge repr. - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

3. C.G. fotogràfica 

4. C.G. pictòrica 2 1 

5. C.G. mixta 2 1 1 1 

6. R.G. Informació 

7. Icones - - - - 18 16 22 20 17 18 19 22 152 

1. Animació senzilla 

2. Animació compl 

3.Dibuixos animats 

4. Audiovisual 

5. Pel·lícula 

6. TV 

1. Enllaç extern 

2. Capes 

3. F. Emer/Pop-up - - - - 18 16 22 20 17 18 19 22 152 

4. Programes/ Appl 

fixa 

 

 
 

Imatge en 

moviment 

 

 
Altres 

elements 

multimèdia 
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Taula 6.203. Recursos multimèdia_18_OXF_2E. 

 

 

6.26. Valencià: Llengua i Literatura 3r ESO Oxford (19_OXF_3E) 

 
Borràs, J., Clari, M.A., Iborra, E., Simó, R. M., Vendrell, S. (2015). Valencià: Llengua i 

Literatura 3 ESO DIGITAL. Oxford University Press España SA. 

El LTD_19_OXF_3E s’estructura al voltant de dotze unitats cadascuna de les quals està 

dividida en nou apartats: «Escoltar i parlar», «Llegir i comprendre», «Analitzar i 

reconéixer»,  «Aplicar  i  sintetitzar»,  «Ampliar  el  lèxic»,  «Practicar  l’ortografia»    i 

«Activitats finals». Cada quatre unitats s’hi proposa una tasca final de trimestre. Així 

doncs, trobem en el primer trimestre, «Cròniques de hui en dia»; en el segon, «El poble 

contra  Bernat  Metge»;  en  el  tercer,  «Reporters  nats».  Finalment,  s’hi       agreguen 

«Annexos» en les darreres pàgines. 
 

Imatge 6.12.Organització 19_OXF_3E. 

 

 
6.26.1 Espai dedicat a la literatura 

 
Tal com veiem en el gràfic 6.204, la categoria «Analitzar i reconéixer. Coneixement de 

la llengua» obté els resultats més alts (30%), seguit d’«Analitzar i reconéixer. Educació 

literària» (21%). En la resta de categories els resultats obtinguts són inferiors (7%). 

 
ESPAI QUE OCUPA LA LITERATURA_19_0XF_3E 

 

Comunicació Oral i Escrita Coneixement de la Llengua Educació Literària 
 

Escoltar i Llegir i Analitzar i Ampliar Practicar Aplicar i Analitzar i Aplicar i Comentar 

Parlar Comprendre Reconéixer el Lèxic l’Ortografia Sintetitzar Reconéixer Sintetitzar Un Text 
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U1 1  1 4 1  1 1 3 1 1 

U2 1  1 5 1  1 1 4 1 1 

U3 1  1 5 1  1 1 3 1 1 

U4 1  1 5 1  1 1 3 1 1 

U5 1  1 4 1  1 1 3 1 1 

U6 1  1 4 1  1 1 3 1 1 

U7 1  1 4 1  1 1 3 1 1 

U8 1  1 5 1  1 1 3 1 1 

U9 1  1 4 1  1 1 3 1 1 

U10 1  1 4 1  1 1 3 1 1 

U11 1  1 4 1  1 1 3 1 1 

U12 1  1 4 1  1 1 3 1 1 

 12  12 52 12  12 12 36 12 12 

  24    88    60  
 

Taula 6.204. Espai per unitats 19_OXF_3E. 

 

 

 

 
 

Espai literatura _19_OXF_3E 

Escoltar i parlar. Comunicació oral escrita 12 

Llegir i comprendre. Comunicació oral 12 

escrita 

Analitzar i reconéixer. Coneixement 52 

llengua 

Ampliar el lèxic. Coneixement llengua 12 

Practicar l’ortografia. Coneixement llengua 12 

Aplicar i sintetitzar. Coneixement llengua 12 

Analitzar i reconéixer. Educació literària 36 

Aplicar i sintetitzar. Educació literària 12 

Comentar un text. Educació literària 12 

 

Taula 6.205a. Espai_19_OXF_3E. Gràfic 6.159. Espai dedicat a la literatura_19_OXF_3E. 

 

Ara bé, tal com mostra el gràfic 6.159b, si condensem tots els apartats en els tres grans 

blocs que proposa el LTD_19_OXF_3E, els resultats obtinguts són semblants als del 

gràfic 6.176 en què la categoria que obté els resultats més alts és «Coneixement de la 

llengua» (51%), seguit d’«Educació literària» (35%) i de «Comunicació oral i escrita» 

(14%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Espai literatura en conjunt_19_OXF_3E 

Comunicació oral 24 

escrita 

Coneixement llengua 88 

Educació literària 60 

Taula 6.205b. Espai_19_OXF_3E. Gràfic 6.159b. Espai dedicat a la literatura_19_OXF_3E. 

Comentar un text_ 
Educació literària 

Comunicació 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

 

Llegir i comprendre_ 
Comunicació 

Aplicar i 
sintetitzar_Educació 

literària 

Analitzar i reconéixer - 
Con. llengua 

Analitzar i 
reconéixer_Educació 

literària 

Ampliar el  lèxic_ Con. 
Llengua 

  

Ampliar i sintetitzar_   

Con. Llegngua 

Practicar 
ortografia_Con. 

lleng ua 
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6.26.2 Tractament contingut literari 

 
Els continguts literaris de 19_OXF_3E presenten una programació basada en l'eix 

cronològic Edat Mitjana, el segle XV, XVII i XVIII– i organitzada per gèneres treballa 

la poesia trobadoresca, la novel·la del segle XV, la lírica del segle XV–.Els continguts 

literaris en 19_OXF_3E s’agrupen en tres apartats: «Analitzar i reconéixer», «Aplicar i 

sintetitzar» i «Comentar un text». A més, se segueix una programació textual ja que 

parteix de textos per aprofundir en els conceptes introduïts en l’apartat anterior 

d’«Analitzar i reconéixer». 

 
 

CONTINGUT LITERARI_19_OXF_3E 
 

ANALITZAR I RECONÉIXER APLICAR I SINTETITZAR COMENTAR UN TEXT 

U1 L’edat Mitjana i la literatura medieval Aplicar i sintetitzar Dante i Virgili arriben a les portes de l’infern 

U2 La poesia trobadoresca Aplicar i sintetitzar L’art de trobar 

U3 Les cròniques Aplicar i sintetitzar Jaume I conquista València 

U4 Ramon Llull Aplicar i sintetitzar La major ceguesa 

U5 La predicació oral i escrita Aplicar i sintetitzar L'astròleg 

U6 L'humanisme Aplicar i sintetitzar L’aparició del rei Joan 

U7 La literatura del segle d’or Aplicar i sintetitzar Mort d’una bruixa 

U8 La novella del segle XV Aplicar i sintetitzar De com Tirant va arribar a Constantinoble 

U9 La lírica del segle XV Aplicar i sintetitzar Veles i vents 

U10 La literatura renaixentista Aplicar i sintetitzar Bella, de vós só enamorós 

U11 La literatura dels segles XVII i XVIII Aplicar i sintetitzar Dos poemes de Vicent Garcia 

U12 La literatura popular Aplicar i sintetitzar A la vora de la mar 
 

 

 

Taula 6.206. Contingut literari 19_OXF_3E. 

 

 

6.26.3 Classificació textos 

 
Els textos classificables com a literaris són: 

3.1.1 L’edat mitjana als joves...i als no tan joves (adaptació), Jacques Le Goff. 

3.1.2 El cavaller del lleó (adaptació), Chrétien de Troyes. 

3.1.3 Sermons, Sant Vicent Ferrer. 

3.1.4 Seigneurie et féodalité (adaptació), Robert Boutruche. 

3.1.5 Tirant lo Blanc (adaptació), Joanot Martorell i Martí Joan de Galba. 

3.1.6 El conte del graal, Chrétien de Troyes. 

3.1.7 L’ullal, «La generació literària d’Ausiàs March», Josep Iborra. 

3.2.1 «El dolç neguit», Guillem de Cabestany. 

3.2.2 «Quan veig l’alosa aletejar». 

3.2.3 Els trobadors, www.xtec.es (adaptació). 

3.2.4 «A Pere el Gran» (Adaptació), Pere Salvatge. 

3.2.5 «El dolç neguit» Guillem de Cabestany. 

3.2.6 Poesia trobadoresca, «Tinc el cor ple d’alegria», Bernat de Ventadorm. 

http://www.xtec.es/
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3.2.7 Poesia trobadoresca, «Tinc un desfici, ai, inclement» (adaptació), Comtessa de 

Dia. 

3.3.1 Llibre dels fets (adaptació), Jaume I. 

3.3.2 Llibre dels fets (adaptació), Jaume I. 

3.3.3 Els almogàver (adaptació), Ramon Muntaner. 

3.3.4 Crònica, Bernat Desclot. 

3.3.5 Llibre dels fets, Jaume I. 

3.3.6 Crònica, Ramon Muntaner. 

3.3.7 Els almogàver (adaptació), Ramon Muntaner. 

3.3.8 Llibre dels fets (adaptació), Jaume I. 

3.4.1 Llibre de la disputa del clergue i de Ramon, el fantàstic (adaptació), Ramon Llull. 

3.4.2 Obras essencials (adaptació), Ramon Llull. 

3.4.3 Llibre de les meravelles (adaptació), Ramon Llull. 

3.4.4 Llibre d’Evast e Blanquerna (adaptació), Ramon Llull. 

3.4.5 Llibre de les bèsties (adaptació), Ramon Llull. 

3.4.6 Llibre de les meravelles (adaptació), Ramon Llull. 

3.4.7 Llibre de les meravelles (adaptació), Ramon Llull. 

3.4.8 Llibre d’amic e Amat (adaptació), Ramon Llull. 

3.4.9 Llibre dels fets, Jaume I. 

3.4.10 Poemes de l’orient d’Al-Andalus, «Elegia valenciana» (adaptació), Al-Russafi de 

Valencia. 

3.4.11 El cavaller del Lleó, Chrétien de Troyes. 

3.4.12 De tots els vents, Miquel Desclot 

3.5.1 Prosa (adaptació), Francesc Eiximenis. 

3.5.2 Sermons (adaptació), San Vicent Ferrer. 

3.5.3 Antologia de poesia catalana «Elogi dels diners», Anselm Turmeda. 

3.5.4 Dotzé del Crestià, «Exemple del mercader i el diable» (adaptació), Francesc 

Eiximenis. 

3.5.5 Sermons (adaptació), Vicent Ferrer. 

3.5.6 Sermons «La cigala i la formiga» (adaptació), Sant Vicent Ferrer. 

3.5.7 Contes i faules, Torsimany (adaptació), Francesc Eiximenis. 

3.5.8 Prosa (adaptació), Francesc Eiximenis. 

3.5.9 Confessió de Barcelona (adaptació), Arnau de Vilanova. 

3.6.1 Història de la literatura catalana (adaptació), Jordi Rubio. 

3.6.2 Cap home és visible, Sermó (adaptació), Bernat Metge. 

3.6.3 Lo somni (adaptació), Bernat Metge. 

3.6.4 Història de la literatura catalana, L’humanisme a la corona d’Aragó (adaptació). 

3.6.5 Lo somni, L’aparició del rei Joan (adaptació), Bernat Metge. 

3.7.1 Espill, Jaume Roig. 

3.7.2 Vita Christi (adaptació), Isabel de Villena. 

3.7.3 Obra profana, Joan Roís de Corella. 
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3.7.4 Espill «Cansat de tempestats emalvestats», Jaume Roig. 

3.7.5 Vitha Christi, «La defensa de la dona» (adaptació), Isabel de Villena. 

3.7.6 Obra profana, «La mort per amor», Joan Roís de Corella. 

3.7.7 Vitha Christi «Com la Senyora cridà el seu espòs perquè sentirà el seu fill, que ja 

havia començat a parlar» (Adaptació), Isabel de Villena. 

3.7.8 Espill, «Mort d’una bruixa», Jaume Roig. 

3.7.9 http://blocs.xtec.cat, Joan Roís de Corella. 

3.8.1 Tirant lo Blanc «De com Tirant va vèncer la batalla» Joanot Martorell. 

3.8.2 Veus del temps «La Güelfa s’enamora de Curial». 

3.8.3 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 

3.8.4 Curial e Güelfa (adaptació), Anònim. 

3.8.5 Tirant lo blanc (adaptació), Joanot Martorell. 

http://www.tinet.cat/bdt/tirant/capitols/cap164.html 

3.8.6 Tirant lo Blanc, «Les formidables batalles de Tirant a Londres» (adaptació), Joanot 

Martorell. 

3.8.7 Tirant lo Blanc «De com Tirant va arribar a Constantinoble» (adaptació), Joanot 

Martorell. 

3.8.8 Tirant lo Blanc, «Lletra de batalla tramesa pel rei d’Egipte a Tirant lo Blanc» 

(adaptació), Joanot Martorell. 

3.8.9 Lo somni (adaptació), Bernat Metge. 

3.8.10 Cançoner, Francesco Petrarca. 

3.8.11 Decameró, Giovanni Boccaccio. 

3.8.12 Els contes de Canterbury (adaptació), Geoffrey Chaucer. 

3.8.13 Balades (adaptació), François Villon. 

3.9.1 Cap home és visible. Poesia catalana medieval, Jordi de Sant Jordi. 

3.9.2 Antologia poètica, Ausiàs March. 

3.9.3 Poemes d’Ausiàs March, Ausiàs March. 

3.9.4 Poemes d’Ausiàs March, Ausiàs March. 

3.9.5 Cap home és visible. Poesia catalana medieval, Jordi de Sant Jordi. 

3.9.6 Poemes d’Ausiàs March, Ausiàs March. 

3.9.7 Historia de las mujeres (adaptació), Arlette Farge i Natalie Zemon Davis. 

3.9.8 Poemes d’Ausiàs March (adaptació), Ausiàs March. 

3.10.1 Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (adaptació), Cristòfor Despuig. 

3.10.2 Antologia de poetes valencians, Joan Ferrandis d’Herèdia. 

3.10.3 Teatre de Renaixement i de la Decadència, Joan Ferrandis d’Herèdia. 

3.10.4 Antologia poètica, Pere Serafí. 

3.10.5 La Vesita, Joan Ferrandis d’Herèdia. 

3.10.6 Antologia poètica «Jo us ame», Pere Serafí. 

3.10.7 Flor d’enamorats «Anar-se’n vol lo meu senyor», Joan Timoneda. 

3.10.8 Flor d’enamorats «Bella, de vós só enamorós», Joan Timoneda. 

3.10.9 Antologia poètica «Desolació», Pere Serafí. 

http://blocs.xtec.cat/
http://www.tinet.cat/bdt/tirant/capitols/cap164.html
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3.11.1 Sonets «Al crític lector», Vicent Garcia. 

3.11.2 Dietari, Barcino (adaptació), Joaquim Aierdi. 

3.11.3 Rondalla de rondalles, «Carta d’Eufrasieta a Ximo del Portal», Lluís Galiana. 

3.11.4 Sonets, «A una mossa gravada de verola», Francesc Vicent Garcia. 

3.11.5 Rondalla de rondalles, «Bé canta Marta després de farta», Lluís Galiana. 

3.11.6 Antologia poètica, «Gileta» Curial, Francesc Fontanella. 

3.11.7 Coses evengudes en la ciutat e regne de València, Joan Porcar. 

3.11.8 Rondalla de rondalles «Quina dona», Lluís Galiana. 

3.11.9 Sonets, «Al desdenyós mirar d’una dama», Francesc Vicent Garcia. 

3.11.10 Sonets, «La minyona que ador» www.mallorcaweb.com, Francesc Vicent 

Garcia. 

3.11.11 Sonets, «A una hermosa dama de cabell negre, que es pentinava en un terrat ab 

una pinta de marfil», Francesc Vicent Garcia. 

3.12.1 Poesies i col·loquis, «Guillem i Catalineta», Pere Jacint Morlà. 

3.12.2 Cançoner popular català, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 

3.12.3 Teatre medieval i del Renaixement «Ai trista vida corporal!». 

3.12.4 Un cabàs de rialles, Carles Leon. 

3.12.5 Cançoner popular català, «La cançó del lladre». 

3.12.6 Folklore de Catalunya, «El cant dels ocells». 

3.12.7 Cançoner popular català, «A la vora de la mar». 

3.12.8 «Donzelleta agraciada», Anònim. 

3.12.9 Gargantua i Pantagruel, «Com regulaven els telemites la seus manera de viure» 

(adaptació), François Rabelais. 

3.12.10 Romeo i Julieta, «La importància dels noms» (adaptació), William Shakespeare. 

3.12.11 Assaig sobre la intolerància i altres escrits (adaptació), Voltaire. 

3.12.12 Robinson Crusoe (adaptació), Daniel Defoe. 
 
 

Classificació autors/-res LTD_19_OXF_3E 

 Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

3.1.1 Jacques le Goff França 1924 sí narratiu 

3.1.2 Chrétien de Troyes, França 1130 sí narratiu 

3.1.3 Sant Vicent Ferrer València 1350 no narratiu 

3.1.4 Robert Boutruche França 1904 sí narratiu 

3.1.5 Joanot Martorell Gandia 1413 sí narratiu 

3.1.6 Chrétien de Troyes França 1130 no narratiu 

3.1.7 Josep Iborra Benissa 1929 no narratiu 

3.2.1 Guillem de Cabestany França 1162 no poètic 

3.2.2 Bernat de Ventadorm França 1130 sí poètic 

3.2.3 Els Trobadors ----- ----- sí poètic 

3.2.4 Pere Salvatge, França 1280 no poètic 

3.2.5 Guillem de Cabestany França 1162 no poètic 

3.2.6 Bernat de Ventadorm França 1130 no poètic 

3.2.7 Comtessa de Dia França 1140 sí poètic 

3.3.1 Jaume I Montpeller 1208 sí narratiu 

3.3.2 Jaume I Montpeller 1208 sí narratiu 

http://www.mallorcaweb.com/
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3.3.3 Ramon Muntaner Peralada 1265 sí narratiu 

3.3.4 Bernat Desclot Vescomtat de C XIII? no narratiu 

3.3.5 Jaume I Montpeller 1208 no narratiu 

3.3.6 Ramon Muntaner Peralada 1265 no narratiu 

3.3.7 Ramon Muntaner Peralada 1265 sí narratiu 

3.3.8 Jaume I Montpeller 1208 sí narratiu 

3.4.1 Ramon Llull Mallorca 1232 sí narratiu 

3.4.2 Ramon Llull, Mallorca 1232 sí narratiu 

3.4.3 Ramon Llull Mallorca 1232 sí narratiu 

3.4.4 Ramon Llull Mallorca 1232 sí narratiu 

3.4.5 Ramon Llull Mallorca 1232 sí narratiu 

3.4.6 Ramon Llull Mallorca 1232 sí narratiu 

3.4.7 Ramon Llull Mallorca 1232 sí narratiu 

3.4.8 Ramon Llull Mallorca 1232 sí narratiu 

3.4.9 Jaume I Montpeller 1208 no narratiu 

3.4.10 Al-Russafi de Valencia València 1117 sí poètic 

3.4.11 Chrétien De Troyes França 1135 no narratiu 

3.4.12 Martin Codax Vigo XIII no poètic 

3.5.1 Francesc Eiximenis Girona 1330 sí narratiu 

3.5.2 San Vicent Ferrer València 1350 sí narratiu 

3.5.3 Anselm Turmeda Palma 1355 no poètic 

3.5.4 Francesc Eiximenis Girona 1330 sí narratiu 

3.5.5 Vicent Ferrer València 1350 sí narratiu 

3.5.6 Sant Vicent Ferrer València 1350 sí narratiu 

3.5.7 Francesc Eiximenis Palma 1330 sí narratiu 

3.5.8 Francesc Eiximenis Palma 1330 sí narratiu 

3.5.9 Arnau De Vilanova Gènova 1238 sí narratiu 

3.6.1 Jordi Rubio Barcelona 1887 sí narratiu 

3.6.2 Bernat Metge Barcelona 1340 sí poètic 

3.6.3 Bernat Metge Barcelona 1340 sí narratiu 

3.6.4 Diversos Autors ----- ---- sí narratiu 

3.6.5 Bernat Metge Barcelona 1340 sí narratiu 

3.7.1 Jaume Roig València 1400 no poètic 

3.7.2 Isabel de Villena València 1430 sí narratiu 

3.7.3 Joan Roís de Corella Gandia 1435 no poètic 

3.7.4 Jaume Roig València 1400 no poètic 

3.7.5 Isabel de Villena València 1430 sí narratiu 

3.7.6 Joan Roís de Corella Gandia 1435 no poètic 

3.7.7 Isabel de Villena València 1430 no narratiu 

3.7.8 Jaume Roig València 1400 sí poètic 

3.7.9 Joan Roís de Corella Gandia 1435 no poètic 

3.8.1 Joanot Martorell Gandia 1413 no narratiu 

3.8.2 Diversos Autors ----- ----- no narratiu 

3.8.3 Joanot Martorell Gandia 1413 no narratiu 

3.8.4 Anònim ----- ----- sí narratiu 

3.8.5 Joanot Martorell Gandia 1413 sí narratiu 

3.8.6 Joanot Martorell Gandia 1413 sí narratiu 

3.8.7 Joanot Martorell Gandia 1413 sí narratiu 

3.8.8 Joanot Martorell Gandia 1413 sí narratiu 

3.8.9 Bernat Metge Barcelona 1340 sí narratiu 

3.8.10 Francesco Petrarca Itàlia 1304 no poètic 

3.8.11 Giovanni Boccaccio Itàlia 1313 no narratiu 

3.8.12 Geoffrey Chaucer Regne Unit 1343 sí narratiu 

3.8.13 François Villon França 1431 sí poètic 

3.9.1 Jordi de Sant Jordi València 1399 no narratiu 
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3.9.2 Ausiàs March Beniarjó 1400 no poètic 

3.9.3 Ausiàs March Beniarjó 1400 no poètic 

3.9.4 Ausiàs March Beniarjó 1400 no poètic 

3.9.5 Jordi de Sant Jordi València 1399 no poètic 

3.9.6 Ausiàs March Beniarjó 1400 no poètic 

3.9.7 Arlette Farge França 1941 sí poètic 

3.9.7 Natalie Zemon Davis Estats Units 1928 sí poètic 

3.9.8 Ausiàs March Beniarjó 1400 sí poètic 

3.10.1 Cristòfor Despuig Tortosa 1510 no teatral 

3.10.2 J. Ferrandis Herèdia València 1480 no poètic 

3.10.3 J. Ferrandis Herèdia València 1480 no teatral 

3.10.4 Pere Serafí Barcelona 1505 no poètic 

3.10.5 J.Ferrandis Herèdia València 1480 no poètic 

3.10.6 Pere Serafí Barcelona 1505 no poètic 

3.10.7 Joan Timoneda València 1490 no poètic 

3.10.8 Joan Timoneda València 1490 no poètic 

3.10.9 Pere Serafí Barcelona 1505 no poètic 

3.11.1 Vicent Garcia Tortosa 1582 no poètic 

3.11.2 Joaquim Aierdi València 1613 no narratiu 

3.11.3 Lluís Galiana Ontinyent 1740 no narratiu 

3.11.4 F. Vicent Garcia Tortosa 1579 no poètic 

3.11.5 Lluís Galiana Ontinyent 1740 no poètic 

3.11.6 F. Fontanella Barcelona 1622 no poètic 

3.11.7 Joan Porcar Barcelona 1953 no narratiu 

3.11.8 Lluís Galiana Ontinyent 1740 no narratiu 

3.11.9 F. Vicent Garcia Tortosa 1579 no poètic 

3.11.10 F. Vicent Garcia Tortosa 1579 no poètic 

3.11.11 F. Vicent Garcia Tortosa 1579 no poètic 

3.12.1 Pere Jacint Morlà València 1653 no poètic 

3.12.2 Cançoner Popular Català — — no poètic 

3.12.3 Teatre Medieval ... — — no teatral 

3.12.4 Carles Leon Vescomtat de C 1784 no teatral 

3.12.5 Cançoner Popular Català — —- no poètic 

3.12.6 Folklore de Catalunya — — no poètic 

3.12.7 Cançoner Popular Català — — no poètic 

3.12.8 Anònim — — no poètic 

3.12.9 François Rabelais França 1494 sí narratiu 

3.1.2.10 William Shakespeare Regne Unit 1564 sí teatral 

3.12.11 Voltaire França 1694 sí assaig 

3.12.12 Daniel Defoe Londres 1660 sí narratiu 

 

Taula 6.207. Classificació autors/-res 19_OXF_3E. Font: elaboració pròpia. 

 

En la taula 6.207, s’hi mostren els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de 

textos adaptats i el gènere al qual pertanyen les obres. 

 

6.26.4 Els gèneres predominants 

 
Es proposen 111 textos per a treballar els continguts literaris. El patró que mostra el gràfic 

és semblant als vistos anteriorment en què «Gènere narratiu» segueix tenint els resultats 
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més elevats (52%), seguit de «Gènere poètic» (42%) mentre que «Assaig» i «Gènere 

teatral» obtenen els resultats més baixos (1% i 5%, respectivament). 

 
 

60 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

45 Assaig 

 
 

30 

 
 
 

15 

 
0 

Gràfic 6.160_Generes_19_OXF_3E. Taula 6.208. Gèneres_19_OXF_3E 

 
 

6.26.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_19_OXF_3E 

58 

 
 

57 

 
 

55 

 
 

54 

 
 

 
Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 
 

D’entrada, veiem en el gràfic 6.161 

una superfície en què «Textos no 

adaptats» és la que té els resultats més 

alts, 52% enfront de 48% de «Textos 

adaptats». 

 

 
52 

 

Gràfic 6.161_Textos adaptats_19_OXF_3E. 

 

 
6.26.6 Autors 

 
En LTD_19_OXF_3E, s’hi fan servir 47 autors/res per a treballar els continguts literaris 

dels quals la gran majoria pertanyen a autors de l’època anterior al segle XIX i pertanyents 

a la literatura catalana al PV, però també és significa la universal i a Catalunya. 

En 19_OXF_3E, «Autors/-res anteriors al s. XIX» obté els resultats més alts, 91%. En 

canvi, «Autors/res s. XIX» i «Autors/res s. XX», la presència és reduïda, 6% i 2%. 

58 

53 
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37,5 

 
 

25 

 
 

12,5 

Autors/-res per 

èpoques_19_OXF_3E 

 

 
Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
0 

 

Gràfic 6.162. Èpoques_19_OXF_3E. Taula 6.209. Èpoques_19_OXF_3E. 

 

Tal com mostra el gràfic, «Literatura catalana al PV» obté els resultats més alts (36%), 

seguit de «Literatura catalana a Catalunya» (32%), de «Literatura universal» (28%) i de 

«Literatura catalana a les Illes» que, obté els resultats més baixos (4%). 

 
 

 

18 

 
 
 

 
13,5 

 
 
 

 
9 

Procedència geogràfica_19_OXF_3E 
 
 

 
Literatura universal 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes    

Procedència geogràfica_19_OXF_3E 
   

Literatura universal 13 

Literatura catalana a Catalunya 15 

4,5 Literatura catalana al País 17 

Valencià 

0 Literatura catalana a les Illes 2 

Gràfic 6.163_Procedència geogràfica_19_OXF_3E. Taula 210. Procedència geogràfica_19_OXF_3E 

Quant al gènere, s’hi proposen quatre dones i quaranta-tres homes escriptors: 
 
 

Gènere_ 19_OXF_3E 
 

Homes (43) Dones (4) 

Jacques le Goff Comtessa de Dia 

Chrétien de Troyes Isabel de Villena 

Sant Vicent Ferrer Natalie Zemon Davis 

Robert Boutruche Arlette Farge 

Joanot Martorell 

Josep Iborra 

Guillem de Cabestany 

Bernat de Ventadorm 

Pere Salvatge 

Jaume I 

Ramon Muntaner 

Bernat Desclot 

Ramon Llull 

Al-Russafi De Valencia 

Martin Codax 

Francesc Eiximenis 

43 
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Anselm Turmeda 

Arnau de Vilanova 

Jordi Rubio 

Jaume Roig 

Joan Roís De Corella 

Bernat Metge 

Francesco Petrarca 

Giovanni Boccaccio 

Geoffrey Chaucer 

François Villon 

Jordi de Sant Jordi 

Ausiàs March 

Cristòfor Despuig 

Joan Ferrandis d’herèdia 

Pere Serafí 

Joan Timoneda 

Joaquim Aierdi 

Lluís Galiana 

Francesc Vicent Garcia 

Francesc Fontanella 

Joan Porcar 

Pere Jacint Morlà 

Carles  Leon 

François Rabelais 

William Shakespeare 

Voltaire 

Daniel Defoe 

Taula 6.211. Gènere escriptors/-res_19_OXF_3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 6.164_Dones escriptores_19_OXF_3E 

 

 
6.26.7 Recursos multimèdia 

 

 

 

El gràfic 6.164 ens mostra una 

presència més alta de la categoria 

«Homes escriptors» (91%) 

enfront de la d’«Dones 

escriptores» (9%). 

 

En 19_OXF_3E inclouen sis recursos multimèdia per a treballar els continguts literaris: 

«Icones», «Capes», «Finestres emergents», «Imatge representada», «Fotografia» i «Veu 

en off text escrit». 



360  

 
 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música          0 

 2. Ef. so usuari          0 

 3. Ef. so no usuari          0 

 4. Veu off tx escrit 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

 5. Veu en off          0 

Imatge 1. Fotografia 4 4 4 4 5 5 5 5 5 41 

fixa 2. Imatge repr. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

 3. C.G. fotogràfica          0 

 4. C.G. pictòrica          0 

 5. C.G.mixta          0 

 6. R.G. Informació          0 

 7. Icones 11 11 11 11 12 11 11 11 11 100 

Imatge en 1.Animació senzilla          0 

moviment 2. Animació compl          0 

 3.Dibuixos animats          0 

 4. Audiovisual          0 

 5. Pel·lícula          0 

 6. TV          0 

Altres 1. Enllaç extern          0 

elements 2. Capes 11 11 11 11 11 11 11 11 11 99 

multimèdia 3. F. Emer/Pop-up 4 9 9 9 9 9 9 9 9 76 

 4. Programes/ Appl          0 

 
Taula 6.212. Recursos multimèdia_19_0XF_3E. 

 

 

6.27. Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO Oxford (20_OXF_4E) 

 
El LTD_20_OXF_4E ( Borràs, J., Iborra, E., Simó, R.M., (2016). Valencià: Llengua i 

Literatura 4 ESO DIGITAL. Oxford University Press España S. A.) s’estructura al voltant 

de dotze unitats cadascuna de les quals està dividida en nou apartats: «Escoltar i parlar», 

«Llegir i comprendre», «Analitzar i reconéixer», «Aplicar i sintetitzar», «Ampliar el 

lèxic», «Practicar l’ortografia» i «Activitats finals». Cada quatre unitats s’hi proposa una 

tasca final de trimestre. Així doncs, trobem en el primer trimestre, «Viatges literaris»; en 

el segon, «Poemari il·lustrat»; en el tercer, «Una campanya solidària». Finalment, s’hi 

agreguen Annexos en les darreres pàgines. 
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Imatge 6.13. Organització 20_OXF_3E. 

 
 

6.27.1 Espai dedicat a la literatura 

 

Tal com veiem en el gràfic 6.213, la categoria «Analitzar i reconéixer. Coneixement de 

la llengua» obté els resultats més alts (29%), seguit d’«Analitzar i reconéixer. Educació 

literària» (21%). En la resta de categories els resultats obtinguts són inferiors (7%). 

 

Espai que ocupa la literatura_20_0XF_4E 
 

Comunicació Oral i Escrita Coneixement de la Llengua Educació Literària 

 Escolta 

Parlar 

Llegir Analitzar 

Reconéix 

Lèxic Ortografia Aplicar 

Sintetitza 

Analitzar 

Reconéix 

Aplicar 

Sintetitza 

Comenta 

U1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 

U2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 

U3 1 1 4 1 1 1 3 1 1 

U4 1 1 4 1 1 1 3 1 1 

U5 1 1 4 1 1 1 3 1 1 

U6 1 1 4 1 1 1 3 1 1 

U7 1 1 4 1 1 1 3 1 1 

U8 1 1 4 1 1 1 3 1 1 

U9 1 1 4 1 1 1 3 1 1 

U10 1 1 4 1 1 1 3 1 1 

U11 1 1 4 1 1 1 3 1 1 

U12 1 1 4 1 1 1 3 1 1 

       36 12 12 

Total 12 12 48 12 12 12  60  

 
Taula 6.213. Espai dedicat a treballar la literatura per unitats_20_OXF_4E. 
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Espai literatura en conjunt_20_OXF_4E 

Escoltar i parlar Comunicació oral escrita 12 

Llegir i comprendre. Comunicació oral escrita 12 

Analitzar i reconèixer. Coneixement llengua 48 

Ampliar el lèxic. Coneixement llengua 12 

Practicar l’ortografia. Coneixement llengua 12 

Aplicar i sintetitzar. Coneixement llengua 12 
   

Analitzar i reconéixer. Educació literària 36 

Aplicar i sintetitzar. Educació literària 12 

Comentar un text. Educació literària 12 

 
 

Gràfic 6.165. Espai dedicat a la literatura_ 20_OXF_4E.         Taula 6.214. Espai dedicat a la literatura_20_OXF_4E 

 

 

6.27.2 Tractament contingut literari 

 
En el LTD 19_OXF_3E, el contingut literari s’hi distribueix en tres apartats: «Analitzar 

i reconéixer», «Aplicar i sintetitzar» i «Comentar un text». El LTD_20_OXF_4E 

programa els continguts literaris partint d’una visió historicista a partir dels moviments i 

gèneres literaris: Renaixença, modernisme, noucentisme, avantguardisme, poesia i 

novel·la dels anys 30, poesia, narrativa, teatre i assaig des del 1939 i narrativa, poesia i 

teatre actual–. Així mateix, s’hi proposa una programació textual en l’apartat «Comentar 

un text». S’analitza un text en cada unitat per tal d’ampliar coneixements dels continguts 

introduïts en l’apartat anterior i endinsar-se en els trets propis del text, de l’època i l’autor. 

 

Contingut Literari_20_OXF_4E 
 

Analitzar i reconèixer. Aplicar i sintetitzar Comentar un Text 

U1 La Renaixença (I): Romanticisme i Renaixença; La poesia: Jacint Verdaguer, Teodor 

Llorente i la Renaixença valenciana 

U2 La Renaixença (II): La novel·la realista: Narcís Oller; El teatre culta: Àngel Guimerà; 

El teatre popular: Eduard Escalante 

U3 El Modernisme: Característiques; La poesia modernista: Joan Maragall; La narrativa 

modernista 

Vora la mar 

Oleguer 

Davant el final 

U4 El Noucentisme. Característiques del Noucentisme; Eugeni d’Ors; Josep Carner om les maduixes 

U5 L’Avantguardisme: Característiques i moviments; Joan Salvat Papasseit; Carles 

Salvador 

U6 La literatura dels anys trenta (I): La consolidació d’una literatura; La poesia dels anys 

trenta; La novella dels anys trenta. 

Tot l’enyor de demà 

L’inici d’una nova vida 

U7 La literatura dels anys trenta (II): El periodisme literari; Josep Maria de Sagarra; J. Pla Dia de tramuntana 

U8 La poesia des del 1939: La postguerra i la represa dels seixanta; Salvador Espriu i Pere 

Quart; Vicent Andrés Estellés; Miquel Martí i Pol; Joan Brossa 

U9 La narrativa des dels 1939: l’evolució del conte i la novel·la; Pere Calders; Llorenç 

Villalonga; Mercè Rodoreda; Enric Valor 

U10 El teatre ds del 1939: El teatre de postguerra; El teatre independent; Principals autors 

teatrals 

Cant de Vicent 

 

Una nevada a la serra 

d’Aitana 

Un criat filòsof 

U11 L’assaig des dl 1939: L’assaig com a gènere literari; Joan Fuster; Altres assagistes Interés 

U12 La literatura en l’actualitat: La narrativa actual; La poesia actual; El teatre actual Marina, donzella de l’Olleria 

 

Taula 6.215. Contingut literari_20_OXF_4E. 

 
Comunicació 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

sintetitzar_Educació 

 

  
 

 

 
reconéixer_Educació 
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6.27.3 Classificació textos 

 
Els textos classificables com a literaris són: 

4.1.1 Canigó, Jacint Verdaguer. 

4.1.2 «Cançoneta amorosa» Poesia completa, Teodor Llorente. 

4.1.3 Antologia de la poesia romàntica, Bonaventura Carles Aribau. 

4.1.4 Canigó, Jacint Verdaguer. 

4.1.5 Flors del calvari, Jacint Verdaguer. 

4.1.6 «Pàtria, fides,amor» llegirpoesia.wikispaces.com, Vicent Wenceslau Querol. 

4.1.7 «mos cantars» www.intratext.com, Joaquim Rubió i Ors. 

4.2.1 La febre d’or, Narcís Oller. 

4.2.2 La filla del mar (adaptació), Àngel Guimerà. 

4.2.3 Les xiques de l’entresuelo, Eduard Escalante. 

4.2.4 Revistes valencianes, Josep-Lluís i Rodolf Sirera. 

4.2.5 La bogeria, Narcís Oller. 

4.2.6 L’escanyapobres, Narcís Oller. 

4.2.7 Terra baixa (adaptació), Àngel Guimerà. 

4.3.1 Bengales en la fosca. Antologia de la poesia valenciana del segle XX (adaptació), 

Josep Palomero. 

4.3.2 «L’oda infinita» Poesia completa, Joan Maragall. 

4.3.3 Solitud, Víctor Català. 

4.3.4 Poesia, Joan Maragall. 

4.3.5 Josafat, Prudenci Bertrana. 

4.3.6 La vida i la mort d’en Jordi Fraginals, Josep Pous i Pagès. 

4.3.7 «La ginesta» Poesia: edició crítica, Joan Maragall. 

4.3.8 Proses bàrbares, Prudenci Bertrana. 

4.3.9 «Un vespre al secà» Antologia de la poesia valenciana, Daniel Martínez Ferrando. 

4.4.1 Glossari, Eugeni D’ors. 

4.4.2 «Els fruits saborosos» dins Poesia, Josep Carner. 

4.4.3 Literatura catalana contemporània, Joan Fuster. 

4.4.4 «Els corbs» Obra completa, Josep Carner. 

4.4.5 «Els fruits saborosos» dins Poesia, Josep Carner. 

4.4.6 Antologia poètica, Francesc Almela i Vives. 

4.5.1 «Contra lart vell» L’alliberament dels dits, Salvador Dalí. 

4.5.2 «Sota el meu llavi el seu» Poesies, Joan Salvat-Papasseit. 

4.5.3 «Nocturn» Poesia, Carles Salvador. 

4.5.4 «Quina grua el meu estel» Poesies, Joan Salvat-Papasseit. 

4.5.5 «Cançó de la lluerna» Poesia, Carles Salvador. 

4.5.6 «Tot l’enyor de demà» Poesies, Joan Salvat-Papasseit. 

4.5.7 «Posta» L’irradiador del port i les gavines, Joan Salvat-Papasseit. 

4.5.8 «Elogi de la meua terra» El bes als llavis, www.carlessalvador.net, Carles 

Salvador. 

http://www.intratext.com/
http://www.carlessalvador.net/
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4.6.1 «Cant a la terra nativa» Obra poètica, Miquel Duran De Valencia. 

4.6.2 «Elegia XLIV» Elegies, Bernat Artolà. 

4.6.3 «Escolto la secreta...» Obra poètica, Bartomeu Rosselló-Pòrcel. 

4.6.4 L’home que tenia més d’una vida, Joan Puig i Ferreter. 

4.6.5 «La cançó dels pins» Obra poètica, Francesc Almela i Vives. 

4.6.6 Fanny (adaptació), Carles Soldevilla. 

4.6.7 Laura a la ciutat dels sants, Miquel Llor. 

4.6.8 «L’estiu ple de sedes» Poesia, Bartomeu Rosselló-Pòrcel. 

4.7.1 «Fulls de dietari» dins Obres completes (adaptació), Carles Soldevila. 

4.7.2 «Vida privada» dins Obra completa, Josep Maria de Sagarra. 

4.7.3 «Un petit món del Pirineu» dins Obra completa (adaptació), Josep Pla. 

4.7.4 «Cançó de pluja» Obra completa, Josep Maria de Segarra. 

4.7.5 «Els ocells amics» dins Obres completes (adaptació), Josep Maria de Sagarra. 

4.7.6 El quadern gris, Josep Pla. 

4.7.7 Els pagesos, www.lletres.net, Josep Pla. 

4.8.1 «Ase» Poesia, Pere Quart. 

4.8.2 «Crit i nit» Llibre de meravelles, Vicent Andrés Estellés. 

4.8.3 «Endavant» Poesia, Joan Brossa. 

4.8.4 «Cançó d’albada» Poesia, Salvador Espriu. 

4.8.5 «La vida contada a u nen del veïnat» Recomane tenebres, Vicent Andrés Estellés. 

4.8.6 «No demano gran cosa» Poesia completa, Miquel Martí i Pol. 

4.8.7 «Cant de Vicent» Llibre de meravelles, Vicent Andrés Estellés. 

4.8.8 «Corrandes d’exili» Poemes escollits, Pere Quart. 

4.8.9 Estimada Marta, Pere Quart. 

4.9.1 Cròniques de la veritat oculta, Pere Calders. 

4.9.2 Bearn, Llorenç Villalonga. 

4.9.3 Sense la terra promesa, Enric Valor. 

4.9.4 Cròniques de la veritat oculta, Pere Calders. 

4.9.5 Mirall trencat, Mercè Rodoreda. 

4.9.6 «Viatge de Nadal» dins Narracions perennes (adaptació), Enric Valor. 

4.9.7 «La fi» Cròniques de la veritat oculta, Pere Calders. 

4.9.8 La plaça de diamant, Mercè Rodoreda. 

4.9.9 Mort de dama, Llorenç Villlonga. 

4.10.1 «La fortuna de Sílvia» dins Teatre (adaptació), Josep Maria de Sagarra. 

4.10.2 L’assassinat del doctor Moraleda (adaptació), Rodolf Sirera. 

4.10.3 Elisabet i Maria (adaptació), Josep M.Benet i Jornet. 

4.10.4 Testament, Josep M. Benet i Jornet. 

4.10.5 Monopatins (Skaters) (adaptació), Manuel Molins. 

4.10.6 El verí del teatre, Rodolf Sirera. 

4.10.7 El cafè de la marina, Josep Maria de Sagarra. 

4.10.8 Tres farses populars sobre l’astúcia, Rodolf Sirera. 

4.11.1 Confluències, Josep Iborra. 

http://www.lletres.net/
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4.11.2 «Orgull» Diccionari per a ociosos, Joan Fuster. 

4.11.3 «El sol sobre l’Albufera», Joan Francesc Mira. 

4.11.4 «Llums de tardor a la ciutat» Temps afegit, Josep Maria Espinàs. 

4.11.5 «Peníscola» Viatge pel País Valencià, Joan Fuster. 

4.11.6 «Interès» Diccionari per a ociosos, Joan Fuster. 

4.11.7 «Quan el foc es fa foc» Combustible per a falles (adaptació), Joan Fuster. 

4.11.8 «Els trens que deixem passar» www.elperiodico.cat, 24 de març de 2012, Josep 

Maria Espinàs. 

4.12.1 La mirada de tafur, Ferran Torrent. 

4.12.2 «Com el gat tinc set vides» L’Oblit, Jaume Pérez Montaner. 

4.12.3 Tercet, (adaptació), Sergi Belbel. 

4.12.4 Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Mauri (adaptació), Quim Monzó. 

4.12.5 Lletra per a un àlbum, Manel Rodríguez-Castelló. 

4.12.6 Mandíbula afilada, Carles Alberola. 

4.12.7 És quan miro que hi veig clar, Isabel-Clara Simó. 

4.12.8 Ombres en la nit, Ferran Torrent. 

4.12.9 www.lluísvives.com, Jaume Pérez Muntaner. 

4.12.10 Besos, Carles Alberola i Roberto Garcia. 
 
 

Classificació Autors i Autores_20_0XF_4E 

 Autors/res Procedència Època Adaptat Gènere 

4.1.1 Jacint Verdaguer Folgueroles 1845 no poètic 

4.1.2 Teodor Llorente, València 1836 no poètic 

4.1.3 B. Carles Aribau Barcelona 1798 no poètic 

4.1.4 Jacint Verdaguer Folgueroles 1845 no poètic 

4.1.5 Jacint Verdaguer Folgueroles 1845 no poètic 

4.1.6 Vicent Wenceslau Querol Bétera 1837 no poètic 

4.1.7 Joaquim Rubió i Ors Barcelona 1818 no poètic 

4.2.1 Narcís Oller Valls 1846 no narratiu 

4.2.2 Àngel Guimerà Tenerife 1845 sí teatral 

4.2.3 Eduard Escalante Cabanyal 1834 no teatral 

4.2.4 Josep-Lluís i Rodolf Sirera València 1945 no narratiu 

4.2.5 Narcís Oller Valls 1846 no narratiu 

4.2.6 Narcís Oller Valls 1846 no narratiu 

4.2.7 Àngel Guimerà Tenerife 1845 no teatral 

4.3.1 Josep Palomero Borriana 1953 sí narratiu 

4.3.2 Joan Maragall Barcelona 1860 no poètic 

4.3.3 Víctor Català L’escala 1869 no narratiu 

4.3.4 Joan Maragall Barcelona 1860 no poètic 

4.3.5 Prudenci Bertrana Tordera 1867 no narratiu 

4.3.6 Josep Pous i Pagès Figueres 1873 no narratiu 

4.3.7 Joan Maragall Barcelona 1860 no poètic 

4.3.8 Prudenci Bertrana Tordera 1867 no narratiu 

4.3.9 D. Martínez Ferrando València 1887 no poètic 

4.4.1 Eugeni D’ors Barcelona 1881 no narratiu 

4.4.2 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

4.4.3 Joan Fuster Sueca 1922 no narratiu 

4.4.4 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

4.4.5 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

http://www.elperiodico.cat/
http://www.lluísvives.com/
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4.4.6 Francesc Almela i Vives Vinaròs 1903 no poètic 

4.5.1 Salvador Dalí Figueres 1989 no assaig 

4.5.2 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.5.3 Carles Salvador València 1893 no poètic 

4.5.4 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.5.5 Carles Salvador València 1893 no poètic 

4.5.6 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.5.7 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.5.8 Carles Salvador València 1893 no poètic 

4.6.1 M. Duran de Valencia València 1947 no poètic 

4.6.2 Bernat Artolà Castelló 1904 no poètic 

4.6.3 B. Rosselló-Pórcel Palma 1913 no poètic 

4.6.4 Joan Puig i Ferreter La Selva 1882 no narratiu 

4.6.5 Francesc Almela I Vives Vinaròs 1903 no poètic 

4.6.6 Carles Soldevilla Barcelona 1892 sí narratiu 

4.6.7 Miquel Llor Barcelona 1894 no narratiu 

4.6.8 B. Rosselló-Pórcel Palma 1913 no poètic 

4.7.1 Carles Soldevila Barcelona 1892 sí narratiu 

4.7.2 Josep Maria de Sagarra Barcelona 1894 no narratiu 

4.7.3 Josep Pla Palafrugell 1897 sí narratiu 

4.7.4 Josep Maria de Sagara Barcelona 1894 no poètic 

4.7.5 Josep Maria de Sagarra Barcelona 1894 sí narratiu 

4.7.6 Josep Pla Palafrugell 1897 no narratiu 

4.7.7 Josep Pla Palafrugell 1897 no narratiu 

4.8.1 Pere Quart Sabadell 1899 no poètic 

4.8.2 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.8.3 Joan Brossa Barcelona 1919 no poètic 

4.8.4 Salvador Espriu Santa Coloma 1913 no poètic 

4.8.5 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.8.6 Miquel Martí I Pol Roda de Ter 1929 no poètic 

4.8.7 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.8.8 Pere Quart Sabadell 1899 no poètic 

4.8.9 Pere Quart Sabadell 1899 no poètic 

4.9.1 Pere Calders Barcelona 1912 no narratiu 

4.9.2 Llorenç Villalonga Palma 1897 no narratiu 

4.9.3 Enric Valor Castalla 1911 no narratiu 

4.9.4 Pere Calders Barcelona 1912 no narratiu 

4.9.5 Mercè Rodoreda Barcelona 1908 no narratiu 

4.9.6 Enric Valor Castalla 1911 sí narratiu 

4.9.7 Pere Calders Barcelona 1912 no narratiu 

4.9.8 Mercè Rodoreda Barcelona 1908 no narratiu 

4.9.9 Llorenç Villlonga Palma 1897 no narratiu 

4.10.1 Josep Maria de Sagarra Barcelona 1894 sí teatral 

4.10.2 Rodolf Sirera València 1945 sí teatral 

4.10.3 Josep M.Benet i Jornet Barcelona 1940 sí teatral 

4.10.4 Josep M. Benet i Jornet Barcelona 1940 no teatral 

4.10.5 Manuel Molins Montcada 1946 sí teatral 

4.10.6 Rodolf Sirera València 1945 sí teatral 

4.10.7 Josep Maria de Sagarra Barcelona 1894 no teatral 

4.10.8 Rodolf Sirera València 1945 no teatral 

4.11.1 Josep Iborra Benissa 1929 no assaig 

4.11.2 Joan Fuster Sueca 1922 no assaig 

4.11.3 Joan Francesc Mira València 1939 no assaig 

4.11.4 Josep Maria Espinàs Barcelona 1927 no assaig 

4.11.5 Joan Fuster Sueca 1922 no assaig 

4.11.6 Joan Fuster Sueca 1922 no assaig 
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4.11.7 Joan Fuster Sueca 1922 sí assaig 

4.11.8 Josep Maria Espinàs Barcelona 1927 no assaig 

4.12.1 Ferran Torrent Sedaví 1851 no narratiu 

4.12.2 Jaume Pérez Montaner L’Alfàs del Pi 1938 no poètic 

4.12.3 Sergi Belbel Terrassa 1963 sí teatral 

4.12.4 Quim Monzó Barcelona 1952 sí narratiu 

4.12.5 M. Rodríguez-Castelló Alcoi 1958 no poètic 

4.12.6 Carles Alberola Alzira 1964 no teatral 

4.12.7 Isabel-Clara Simó Alcoi 1943 no narratiu 

4.12.8 Ferran Torrent Sedaví 1851 no teatral 

4.12.9 Jaume Pérez Montaner L’Alfàs del Pi 1938 no poètic 

4.12.1 C. Alberola i R. Garcia Alzira 1964 no teatral 

 

Taula 6.216. Classificació autors i autores_20_OXF_4E. 

 

En la taula 6.216, s’hi mostren els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de 

textos adaptats i el gènere al qual pertanyen les obres. 

 

6.27.4 Els gèneres predominants 

 
La mostra de textos literaris proposats en 20_OXF_4E és la que té els resultats més 

elevats (96 textos). Així doncs, «Gènere poètic» obté els resultats més alts (42%) seguit 

de «Gènere narratiu» (33%), mentre que «Assaig» i «Gènere teatral» n’obtenen els més 

baixos (9% i 16%, respectivament). 

 
40 

Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

30 
Assaig 

 
 

20 
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Gràfic 6.166_Gèneres_20_OXF_4E. Taula 6.217. Gèneres_20_OXF_4E 
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6.27.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_20_OXF_4E 

90 

 
 
68 

 
 
45 

 
 
23 

 
 
 

Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 
 

Com veiem en el gràfic 6.167, en 

el LTD 20_OXF_4E, és palès el 

desequilibri entre ambdues 

categories. «Textos no adaptats» 

obté els resultats més elevats 

(84%). 

 

0 

 

Gràfic 6.167_Textos adaptats_20_OXF_4E. 

 

 
6.27.6 Autors 

 
El LTD_20_OXF_4E proposa 53 autors/res per a treballar els continguts literaris, dels 

quals prevalen els escriptors del segle XIX i de la literatura catalana a Catalunya. 

Quant a l’època, la categoria «Autors/res segle XIX» obté els resultats més alts (60%), 

seguida de la categoria «Autors/res segle XX» (38%). No trobem autors/res anteriors als 

s. XIX atés que la programació de 4E s’hi concreta a treballar la Literatura contemporània. 

En el LTD_20_OXF_4E, la categoria «Literatura catalana a Catalunya» supera la resta 

(64%), li segueix «Literatura catalana al PV» (32%). En canvi, «Literatura catalana a les 

Illes» i «Literatura universal» obtenen els resultats més baixos (4 i 0%). 

 

 
Procedència 

geogràfica_20_OXF_4E 

40 
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10 
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Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV    

Literatura catalana a les Illes Procedència geogràfica_20_OXF_4E 
 

 

Literatura universal 0 

Literatura catalana a Catalunya 34 

Literatura catalana al País Valencià 17 

Literatura catalana a les Illes 2 

Gràfic 6.168_Procedència geogràfica_20_OXF_4E. Taula 6.218. Procedència geogràfica_20_OXF_4E. 

Quant al gènere, trobem 51 escriptors i 2 escriptores: 

81 

15 

 34  

17 
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Gènere_ 20_OXF_4E 

Homes (51) Dones (2) 
 

Jacint Verdaguer Mercè Rodoreda 

Teodor Llorente Isabel Clara-Simó 

Bonaventura Carles Aribau 

Vicent Wenceslau Querol 

Joaquim Rubió i Ors 

Narcís Oller 

Àngel Guimerà 

Eduard Escalante 

Josep-Lluís i Rodolf Sirera 

Josep Palomero 

Joan Maragall 

Víctor Català 

Prudenci Bertrana 

Josep Pous i Pagès 

Daniel Martínez Ferrando 

Eugeni D’ors 

Josep Carner 

Joan Fuster 

Francesc Almela i Vives 

Salvador Dalí 

Joan Salvat-Papasseit 

Carles Salvador 

Miquel Duran de Valencia 

Bernat Artolà 

Bartomeu Rosselló-Pórcel 

Joan Puig i Ferreter 

Carles Soldevilla 

Miquel Llor 

Josep Maria de Sagarra 

Josep Pla 

Pere Quart 

Vicent Andrés Estellés 

Joan Brossa 

Salvador Espriu 

Miquel Martí i Pol 

Pere Calders 

Llorenç Villalonga 

Enric Valor 

Josep M.Benet i Jornet 

Manuel Molins 

Josep Iborra 

Joan Fuster 

Joan Francesc Mira 

Josep Maria Espinàs 

Ferran Torrent 

Jaume Pérez Montaner 

Sergi Belbel 

Quim Monzó 

Manel Rodríguez-Castelló 

Carles Alberola 

Isabel-Clara Simó 

 

Taula 6.219. Gènere autors/-res_20_OXF_4E. 
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Gràfic 6.169_Dones escriptores_20_OXF_4E. 

 

 
6.27.7 Recursos multimèdia 

 

Tal com mostra el gràfic, en el 

LTD 20_OXF_4E, la categoria 

«Dones escriptores» obté els 

resultats més baixos (9%), 

enfront de la d’«Homes 

escriptors» (91%). 

 

En 20_OXF_4E, s’inclouen set recursos multimèdia per a treballar els continguts literaris: 

«Icones», «Capes», «Finestres emergents», «Imatge representada», «Fotografia», «Veu 

en off text escrit» i «Enllaç extern». 

 
 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 TOTAL 

Àudio 1. Música             0 

 2. Ef. so usuari             0 

 3. Ef. so no usuari             0 

 4. Veu off tx escrit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

 5. Veu en off             0 

Imatge 1. Fotografia 4 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 76 

fixa 2. Imatge repr. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

 3. C.G. fotogràfica             0 

 4. C.G. pictòrica             0 

 5. C.G. mixta             0 

 6. R.G. Informació             0 

 7. Icones 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 12 12 135 

Imatge en 1.Animació             0 

moviment senzilla              
 2. Animació compl             0 

 3.Dibuixos animats             0 

 4. Audiovisual             0 

 5. Pel·lícula             0 

 6. TV             0 

Altres 1. Enllaç extern 2       1   1 1 5 

elements 2. Capes 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 12 12 138 

multimèdia 3. F. Emer/Pop-up 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 111 

 4. Programes/ Appl             0 

 
Taula 6.220. Recursos multimèdia_20_OXF_4E. 

 

 

6.28. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO Santillana (21_SAT_1E) 

 
Cada unitat del llibre (A. Campos, LL. March, X. Molina, A. Toimil, C. De Val, Llengua 

i Literatura 1r ESO. Sèrie comunica Projecte Saber fer. València, Voramar Santillana, 

2015) s’estructura de la següent manera: 
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ESTRUCTURA LLIBRE SANTILLANA_21_SAT_1E 

UNITAT Lectura Comunicació Lèxic Gramàtic     Ortografia   Llengua Literatura Activitats 
 

 

Unitat 1 La 

literatura i els 

generes 

Saber fer: 

comentar 

un text 

La descripció. Saber 

fer: vendre un objecte 

en internet; descriure 

oralment un objecte 

Els camps 

semàntics 

Els 

substantius 

els sons i les 

grafies 

Comunicac    Literatura i 

gèneres. 

Interpretar 

signatura 

Banc d’activitats 

i textos 

Unitat 2 La 

descripció. La 

poesia 

Saber fer: 

comentar 

un text 

La descripció de llocs. 

Saber fer: Escriure un 

fullet turístic; fer de 

guia turístic 

La 

sinonímia 

Els 

determinats 

Els dígrafs El codi de 

comunicaci 

La poesia: 

estructura text. 

Escriure una 

estrofa 

Banc d’activitats 

i textos; act. 

d’avaluació 

Unitat 3 La 

descripció. La 

poesia 

Saber fer: 

comentar 

un text 

La descripció. Saber 

fer: Escriure un retrat 

Descriure oralment un 

company 

L’antoními     L’adjectiu Els diftongs El context 

comunicaci 

La poesia: figures. 

Saber fer: Crear 

comparacions, 

Banc d’activitats 

i textos; act. 

d’avaluació 

Unitat 4 La 

narració. El 

narrador 

Saber fer: 

comentar 

un text 

La narració. Saber fer: 

escriure una historia a 

partir d’imatges; 

contar un acudit. 

La 

polisèmia 

Els verbs L’accentuaci 

ó 

La variació    La narrativa: el 

narrador. Saber 

fer: Canviar el 

tipus de narrador 

Banc d’activitats 

i textos; act. 

d’avaluació 

Unitat 5 La 

narració: el blog. La 

narrativa: els 

personatges 

Saber fer: 

comentar 

un text 

La narració personal: 

el blog. Saber fer: 

Escriure una entrada 

per a un blog. Contar 

una experiència 

L'homoním 

ia 

Els verbs La dièresi Els usos 

formals i 

informals 

de la 

llengua 

La narrativa: els 

personatges. Saber 

fer: Interpretar una 

contraportada 

Banc d’activitats 

i textos; act. 

d’avaluació 

Unitat 6 La narració 

periodística. Els 

personatges 

Saber fer: 

comentar 

un text 

La narració 

periodística. Escriure 

una notícia. Explicar 

notícies com en la 

ràdio 

La 

paronímia 

L'adverbi Usos 

políticament 

correctes 

Usos 

políticamen 

t correctes 

La narrativa: 

l’espai i el temps. 

Saber fer: Narrar 

en ordre no lineal. 

Banc d’activitats 

i textos; act. 

d’avaluació. 

Unitat 7 El diàleg. 

El text teatral 

Saber fer: 

comentar 

un text 

El diàleg: trets 

generals 

El sentit 

figurat 

Els enllaços      Els signes de 

puntuació. 

L´ús de les 

majúscules 

Les 

llengües 

del món 

El teatre: el text 

teatral. Convertir 

el diàleg d’una 

narració 

Banc d’activitats 

i textos; act. 

d’avaluació 

Unitat 8 El diàleg 

espontani. El teatre 

Saber fer: 

comentar 

un text 

El diàleg espontani. 

Participar en un xat; 

mantenir una 

conversa telefònica 

Els 

vulgarismes 

Els pronoms 

personals 

Els signes de 

puntuació 

Les 

llengües 

romàniques 

El teatre: la 

divisió dels textos 

teatrals 

Banc d’activitats 

i textos; act. 

d’avaluació 

Unitat 9 El diàleg 

planificat. El teatre 

Saber fer: 

comentar 

un text 

El diàleg planificat. 

Escriure una 

entrevista; entrevistar 

algú en directe 

Creació 

neologisme 

L’enunciat i 

l’oració 

Repàs de 

continguts 

ortogràfics 

La 

diversitat 

lingüística 

El teatre: la 

representació 

teatral 

Banc d’activitats 

i textos; act. 

d’avaluació 

 
 

 

Taula 6.221. Organització_21_SAT_1E. 

 

Pàgina d’inici. Cada unitat presenta l’índex de continguts de la unitat i un text introductori 

breu que pretén establir la relació entre tots els coneixements de la unitat i apropar-los a 

la realitat de l’alumne. 

Competència lectora. Proposa la lectura d’un text que pertany al tipus textual que 

s’estudiarà en la unitat i, per tant, serveix per a entrar en matèria. 

Competència lectora. Saber fer. Aquest apartat inicia els alumnes en el comentari de text. 

Són especialment interessants les preguntes de Forma en la mesura que serveixen com a 

introducció de l’apartat de Comunicació. 

Comunicació: el tema central. El fil conductor de la unitat és el tipus de text. En una 

pàgina resumint l’estructura i les característiques que presenta. 

Comunicació: Saber més. Aquesta secció presents en diferents apartats, amplia els 

continguts essencials o presenta curiositats i exemples relacionats amb el tema. 
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Comunicació: Saber fer. Aquest apartat consta de dues parts, una dedicada a l’expressió 

escrita i l’altra dedicada a l’expressió oral. En els dos casos es guien els alumnes perquè 

puguen acabar l’activitat amb èxit. En el cas de l’expressió escrita, els diferents apartats 

que s’hi inclouen estan relacionats amb les tres propietats textuals: adequació, coherència 

i cohesió. 

Coneixement de la llengua. La part de coneixement de la llengua consta de tres apartats: 

Gramàtica, Ortografia i Lèxic, els continguts dels quals solen estar relacionats amb el 

tipus de text de la unitat. 

En aquesta secció es reprén la lectura de la unitat per a analitzar aspectes gramaticals i 

ortogràfics amb unes qüestions que exploren els coneixements previs dels alumnes. 

Llengua en ús. L’apartat comença amb una escena il·lustrada que es pot comentar amb 

l’ajuda de les preguntes de Claus per a començar que ajudaran a obrir un debat sobre el 

tema. 

Literatura. Saber. L’apartat conté dos textos literaris d’autors de la literatura infantil i 

juvenil: el primer és d’un autor valencià i el segon, d’un autor estranger. L’apartat de 

Saber fer permet treballar de manera pràctica els coneixements literaris. 

Activitats complementàries. 

Banc d’activitats. La unitat es completa amb dos bancs d’activitats, un de nivell bàsic i 

un altre de nivell avançat. 

Banc de textos. Presenta uns quants textos pertanyents al tipus textual i al gènere literari 

treballat en la unitat, acompanyats d’activitats que es marquen en color blau, si exploren 

continguts de Comunicació, o en morat, si tracten continguts de Literatura. 

Resums i esquemes. Aquesta pàgina resulta molt útil per a l’estudi dels diferents apartats 

de la unitat i per a mostrar als alumnes les tècniques d’elaboració de resums i esquemes. 

Activitats d’avaluació. La unitat es tanca amb un text seguit d’unes activitats, a partir de 

les quals es repassaran tots els continguts de la unitat. 

Els continguts es divideixen en nou unitats didàctiques, tres per trimestre. Les unitats 

corresponents al mateix trimestre se centren en l’estudi del mateix tipus de text i el mateix 

gènere literari des de diferents punts de vista. 

 

6.28.1 Espai dedicat a la literatura 

 
El  LTD  21_SAT_1E  s’hi  organitza  en  vuit  apartats:  «Competència  lectora (1  pàg.), 

«Comunicació (4 pàg.), «Lèxic» (1 pàg.), «Gramàtica» (2 pàg.), «Ortografia» (2   pàg.), 

«Llengua en ús» (2 pàg.), «Literatura» (3 pàg.), «Activitats complementàries» (6 pàg.) 

Així és que l’espai dedicat a la «Literatura» ocupa un 16% del total de la unitat. Per tant, 

16 pàgines se centren en la resta d’apartats, un 84 % del total de la unitat. 

De manera gràfica observem l’espai dedicat a la literatura en cada unitat: 
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Espai dedicat a la literatura_ 21_SAT_1E 

 Lectura Comunicaci Lèxic Gramàtica Ortografia Llengua Literatura Activitats 

U1 1 4 1 2 2 2 3 6 

U2 1 4 1 2 2 2 3 6 

U3 1 4 1 2 2 2 3 6 

U4 1 4 1 2 2 2 3 6 

U5 1 4 1 2 2 2 3 6 

U6 1 4 1 2 2 2 3 6 

U7 1 4 1 2 2 2 3 6 

U8 1 4 1 2 2 2 3 6 

U9 1 4 1 2 2 2 3 6 

 
Taula 6.222. Espai dedicat a la literatura_21_SAT_1E. 

 

 

 

 
 

 

Gràfic 6.170_Espai dedicat a la literatura_21_SAT_1E. Taula 6.223_Espai 21_SAT_1E. 

 

 

6.28.2 Tractament contingut literari 

 
Els continguts literaris s’organitzen de la següent manera: 

 
 

Contingut literari_21_SAT_1E 
 

U1 Literatura i gèneres. Saber fer: Interpretar signatura d’un llibre 

U2 La poesia: estructura text. Saber fer: escriure una estrofa de quatre versos 

U3 La poesia: figures. Saber fer: Crear comparacions, imatges i metàfores 

U4 La narrativa: el narrador. Saber fer: Canviar el tipus de narrador 

U5 La narrativa: els personatges. Saber fer: interpretar una contraportada 

U6 La narrativa: l’espai i el temps. Saber fer: Narrar en ordre no lineal. 

U7 El teatre: el text teatral. Saber fer: Convertir el diàleg d’una narració en un text teatral 

U8 El teatre: la divisió dels textos teatrals. Saber fer: escriure l’acotació inicial d’un acte 

U9 El teatre: la representació teatral. Saber fer: crear un programa de mà 
 

 

Taula 6.224. Tractament del contingut literari_21_SAT_1E. 

 

Els continguts literaris es programen partint d’una visió segons els gèneres literaris. S’hi 

dediquen 9 unitats: en la U1 es fa una introducció a la Literatura «Què és la literatura?» 

als quatre gèneres literaris bàsics. La U2 i U3 se centra en la poesia. D’una banda, explica 

l’estructura del text poètic, d’altra banda, les figures literàries. Tres unitats (U4, U5, U6) 

dediquen els seus continguts a treballar el gènere narratiu: les figures literàries, el narrador 

i els personatges. Les tres darreres unitats (U7, U8, U9) se centren en el gènere teatral: el 

Espai_21_SAT_ 1E 

Competència lectora 9 

Comunicació 36 

Lèxic 9 

Gramàtica 18 

Ortografia 18 

Llengua-ús 18 

Literatura 27 

Activitats 54 
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text teatral, la divisió dels textos teatrals i la representació teatral respectivament. Així, a 

grans trets, observem que els continguts literaris s’organitzen de la següent manera: 

Unitat 1: La literatura i el gèneres literaris. Saber fer: Interpretar la signatura d’un llibre. 

Unitat 2: La poesia: estructura del text poètic. Saber fer: Escriure una estrofa de quatre 

versos. 

Unitat 3: La poesia: les figures literàries. Saber fer: Crear comparacions i metàfores. 

Unitat 4: La narrativa: el narrador. Saber fer: Canviar el narrador d’un fragment. 

Unitat 5: La narrativa: els personatges. Saber fer: Interpretar una contraportada. 

Unitat 6: La narrativa: l’espai i el temps. Saber fer: Narrar un ordre no lineal. 

Unitat 7: El teatre: el text teatral. Saber fer: Convertir el diàleg d’una narració en un 

teatral. 

Unitat 8: El teatre: la divisió dels textos teatrals. Saber fer: Escriure l’acotació inicial d’un 

acte. 

Unitat 9: El teatre: la representació teatral. Saber fer: Crear un programa de mà. 

Les unitats corresponents al mateix trimestre se centren en l’estudi del mateix tipus de 

text i el mateix gènere literari des de diferents punts de vista. El primer trimestre (unitats 

1, 2, 3) se centra en la poesia. En el segon trimestre es desenvolupa la narrativa (unitats 

4, 5, 6) i en el tercer trimestre (unitats 7, 8, 9) el teatre. 

En cada unitat se segueix la mateixa estructura: un text de literatura infantil i juvenil d’un 

autor valencià, continguts teòrics, activitats relacionades amb els continguts teòrics i amb 

el text inicial, altre text d’un autor estranger i, finalment, l’apartat Saber fer on es treballa 

de manera pràctica els coneixements literaris. Tots els apartats contenen dos textos 

literaris d’autors de la literatura infantil i juvenil: el primer sempre és d’un autor valencià 

i el segon, d’un autor estranger. 

 

6.28.3 Classificació textos 

 
En 21_SAT_1E, els textos classificables com a literaris són: 

1.1.1 http://bibliopoemes.blogspot.com.es/2012/04/llegir-per-ser-lliures-poesia- 

danna.html, Anna Ballester Marco. 

1.1.2 Spot, Roberto Alberola, Carles García. 

1.1.3 Faules, Isop. 

1.1.4 Diccionari per a ociosos, (adaptació), Joan Fuster. 

1.2.1 «Impossible la rialla» dins Versos de tres sabors, M. Dolors Pellicer. 

1.2.2 «El país del “ní”» dins Poesies amb suc. Antologia per a infants (adaptació), Gianni 

Rodari. 

1.3.1 «Les ciutats» dins L’illa amb llunes, Marc Granell. 

1.3.2 «Una ampolla» dins Poesies amb suc. Antologia de poesia per a infants. (adaptació), 

Roberto Piumini. 

1.4.1 El secret de l’alquimista. (adaptació), Francesc Gisbert. 

1.4.2 Els Culdolla. (adaptació), Roald Dahl. 

http://bibliopoemes.blogspot.com.es/2012/04/llegir-per-ser-lliures-poesia-
http://bibliopoemes.blogspot.com.es/2012/04/llegir-per-ser-lliures-poesia-
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1.4.3 Manolito quatre ulls (adaptació), Elvira Lindo. 

1.5.1 La fàbrica (adaptació), Gemma Pasqual. 

1.5.2 La història interminable (adaptació), Michael Ende. 

1.6.1 Collidors de neu (adaptació), Pepa Guardiola. 

1.6.2 Vola, borinot! (adaptació), Christine Nöstlinger. 

1.7.1 Alícia (adaptació), Pasqual Alapont. 

1.7.2 Un barret de palla d’Itàlia, dins Fem teatre (adaptació), Eugène Labiche. 

1.8.1 No puges a l’andana (adaptació), Teresa Broseta. 

1.8.2 La filla del mar (adaptació), Àngel Guimerà. 

1.8.3 No hi ha lladre que per bé no vinga (adaptació), Dario Fo. 

1.8.4 Tom Sawyer (adaptació), Mark Twain. 

1.9.1 Joan, el Cendrós (adaptació), Carles i Garcia, Roberto Alberola. 

1.9.2 Reacció (adaptació), Lutz Hübner. 
 
 

Classificació autors/-res en el LTD_21_SAT_1E 

 Autor/-ra Procedència Època Adaptat Gènere  
1.1.1 Ballester Marco Anna Borbotó XX no poètic  
1.1.2 Alberola C. i Garcia Alzira 1964 no teatral  
1.1.3 Isop Grècia VII a C no narratiu  

1.1.4 Fuster Joan Sueca 1922 sí assaig  

1.2.1 Pellicer M. Dolors Oliva 1956 no poètic  

1.2.2 Rodari Gianni Itàlia 1920 sí poètic  

1.3.1 Granell Marc València 1954 no poètic  

1.3.2 Piumini Roberto Itàlia 1947 sí poètic  

1.4.1 Gisbert Francesc Alcoi 1976 sí narratiu  

1.4.2 Dahl Roald Regne Unit 1916 sí narratiu  

1.4.3 Lindo Elvira Cadis 1962 sí narratiu  

1.5.1 Pasqual Gemma Almoines 1967 sí narratiu  
1.5.2 Ende Michael Alemanya 1929 sí narratiu  

1.6.1 Guardiola Pepa Xàbia 1953 sí narratiu  

1.6.2 Nöstlinger Christine Àustria 1936 sí narratiu  

1.7.1 Alapont Pasqual Catarroja 1963 sí teatral  

1.7.2 Labiche Eugène París 1815 sí teatral  

1.8.1 Broseta Teresa València 1963 sí teatral  

1.8.2 Guimerà Àngel Tenerife 1845 sí teatral  
1.8.3 Fo Dario Itàlia 1926 sí teatral  
1.8.4 Twain Mark Estats Units 1835 sí narratiu  
1.9.1 Alberola C. I Garcia R. Alzira- 1964- 1968 sí teatral  
1.9.2 Hübner Lutz Alemanya 1964 sí teatral  

 
Taula 6.225. Classificació autors/-res del LTD 21_SAT_1E. Font: elaboració pròpia. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 
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6.28.4 Els gèneres predominants 

 
El patró que mostra el gràfic és una mica diferent dels vistos anteriorment. Per primera 

vegada, tal com es presenta en el gràfic, els resultats de «Gènere teatral» (39%) superen 

la resta, no només a «Gènere poètic» (22%), sinó també a «Gènere narratiu». De fet, s’hi 

dediquen 3 unitats a treballar cada gènere menys al poètic que només es desenvolupa en 

2 unitats. «Gènere assagístic» hi és absent. 

 
 

9 

 
 
 

6,75 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig literari 

 
 

 
 

4,5 

Gèneres_21_SAT_1E 

 

 
2,25 

 
 
 

0 

 

Gràfic 6.171_Gèneres_21_SAT_1E. Taula 6.226. Gèneres_21_SAT_1E 

 

 

 

Així, destaquem: 

5 textos poètics: 

- http://bibliopoemes.blogspot.com.es/2012/04/llegir-per-ser-lliures-poesia- 

danna.html, Anna Ballester Marco. 

- «Impossible la rialla», dins Versos de tres sabors, M. Dolors Pellicer (2007). 

- «El país del “ní”» dins Poesies amb suc, Gianni Rodari (2007). 

- «Les ciutats» dins L’illa amb llunes, Marc Granell (1993). 

- « Una ampolla» dins Poesies amb suc, Roberto Piumini (2007). 

8 textos narratius: 

- Faules, Isop. 

- El secret de l’alquimista, Francesc Gisbert (2001). 

- Els Culdolla, Roald Dahl (2010). 

- Manolito Quatre Ulls, Elvira Lindo (2003). 

- La fábrica, Gemma Pasqual (2006). 

- La història interminable, Michael Ende (2007). 

- Collidors de neu, Pepa Guardiola (2003). 

- Vola, borinot!, Christine Nöstlinger (1988). 

9 textos teatrals: 

- Spot, Carles I García, Roberto Alberola (2004). 

- Alícia, Pasqual Alapont (1999). 

- Un barret de palla d’Itàlia, Eugène Labiche (1995). 

 

 

   

 

Gènere narratiu 8 

Gènere poètic 5 

Gènere teatral 9 

Assaig literari 1 

 

http://bibliopoemes.blogspot.com.es/2012/04/llegir-per-ser-lliures-poesia-
http://bibliopoemes.blogspot.com.es/2012/04/llegir-per-ser-lliures-poesia-
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- No puges a l’andana, Teresa Broseta (2008). 

- La filla del mar, Àngel Guimerà (2001). 

- No hi ha lladre que per bé no vinga, Dario Fo (1984). 

- Joan, el Cendrós, Carles I Garcia, Roberto Alberola (2004). 

- Reacció, Lutz Hübner. 

1 text assaig: 

- Diccionari per a ociosos, Joan Fuster (2000). 

 

6.28.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_21_SAT_1E 

18 

 

 
14 

 

 
9 

 

 
5 

 
 
 

Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 
 

En el gràfic 6.172, «Textos adaptats» 

és la categoria que obté la puntuació 

més alta (74%) enfront de «Textos 

no adaptats» que n’obté la més baixa 

(26%). 

 

0 
 

Gràfic 6.172_Textos adaptats_21_SAT_1E. 

 

 
6.28.6 Autors 

 
Els autors analitzats presenten, en termes generals, un cànon més plural i extens, que sol 

repetir-se, a grans trets, en tots els manuals consultats de primer cicle de secundària, en 

concret en 21_SAT_1E tenim a: Ballester Marco Anna, Pellicer M. Dolors Rodari Gianni, 

Granell Marc, Piumini Roberto, Isop, Gisbert Francesc, Dahl Roald, Lindo Elvira, 

Pasqual Gemma, Ende Michael, Guardiola Pepa, Nöstlinger Christine, Alberola Carles i 

García Roberto, Alapont Pasqual Labiche Eugène, Broseta Teresa, Guimerà Àngel, Fo 

Dario, Twain Mark, Alberola Carles I Garcia Roberto, Hübner Fuster Joan. 

Corpus general d’autors classificats per gèneres: 

- Narratiu: Isop, Gisbert Francesc, Dahl Roald, Lindo Elvira, Pasqual Gemma, Ende 

Michael, Guardiola Pepa, Nöstlinger Christine. 

- Líric: Ballester Anna, Pellicer M. Dolors, Rodari Gianni Granell Marc, Piumini Roberto. 

- Teatral: Alapont Pasqual, Labiche Eugène, Broseta Teresa, Guimerà Àngel, Fo Dario, 

Twain Mark, Alberola Carles i Garcia Roberto, Hübner Fuster Joan. 

- Assaig: Fuster Joan. 

17 

 6  
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12 
11 

0 0 

Tal com veiem en el gràfic, la categoria «Autors/res del segle XX» obté els resultats més 

alts (83%) a diferència de la resta de categories n’obtenen els més baixos (13% i 4%). 

 

 
Autors/-res per 

èpoques_21_SAT_1E 

20 

 
 

15 

 
 

 
Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
 

10 Època_21_SAT_1E 

 
 

5 

 
 

0 

 

Gràfic 6.173_Èpoques_21_SAT_1E Taula 6.227. Èpoques_21_SAT_1E. 

 

El LTD_21_SAT_1E proposa només autors/-res de literatura universal i del PV. No s’hi 

detecta cap de literatura catalana a Catalunya ni de les Illes. 

 

 
Procedència 

geogràfica_21_SAT_1E 

12 

 
 
 
 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV    

9 Literatura catalana a les Illes Procedència geogràfica_21_SAT_1E 

Literatura universal 12 
6 

Literatura catalana a Catalunya 0 

3 Literatura catalana al País 11 

Valencià 

0 Literatura catalana a les Illes 0 

Gràfic 6.174_Procedència geogràfica_21_SAT_1E. Taula 6.228. Procedència geogràfica_21_SAT_1E. 

 

Quant al gènere, distingim setze homes i 7 dones: 
 

Homes (16) Dones (7) 
 

Alberola Carles Ballester Marco Anna 

Garcia Roberto Pellicer M. Dolors 

Isop Pasqual Gemma 

Fuster Joan Guardiola Pepa 

Rodari Gianni Nöstlinger Christine 

Granell Marc Broseta Teresa 

Piumini Roberto Lindo Elvira 

Gisbert Francesc 

Dahl Roald 

Ende Michael 

Autors/-res segle XX 19 

Autors /-res segle XIX 3 

Autors/-res anteriors al XIX 1 
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Alapont Pasqual 

Labiche Eugène 

Guimerà Àngel 

Fo Dario 

Twain Mark 

Hübner Lutz 

 

Taula 6.229. Gènere escriptors/-res_21_SAT_1E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 6.175. Dones escriptores_21_SAT_1E. 

 

 
6.28.7 Recursos multimèdia 

 

 

 

 

 

Tal    com    veiem,    la  categoria 

«Dones escriptores» obté la 

puntuació més baixa (20%) enfront 

d’«Homes escriptores» que 

n’obtenen la més alta (80%). 

 

En 21_SAT_1E, s’inclouen quatre recursos multimèdia per a treballar els continguts 

literaris: «R.G. Mixta», «Finestres emergents», «Icones», «Fotografia». 

 
Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

 

Àudio 

 

 

 

 
Imatge 

fixa 

1. Música 

2. Ef. so usuari 

3. Ef. so no usuari 

4. Veu off tx escrit 

5. Veu en off 

1. Fotografia 

2. Imatge repr. 

3. C.G. fotogràfica 

4. C.G. pictòrica 

5. C.G. mixta 

6. R.G. Informació 

7. Icones 

1.Animació senzilla 

2. Animació compl 

3.Dibuixos animats 

4. Audiovisual 

5. Pel·lícula 

6. TV 

1 1 1 

1 

1 1 1 

1 1 1 

2 2 2 2 3 2 2 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Imatge en 

moviment 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

4 

0 

0 

21 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Altres 1. Enllaç extern          0 

elements 2. Capes          0 

multimèdia 3. F. Emer/Pop-up 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 4. Programes/ Appl          0 

 

Taula 6.230. Recursos multimèdia_21_SAT_1E. 

 

 

6.29. Valencià: Llengua i Literatura 2n ESO Santillana (22_SAT_2E) 

 
Els continguts de 22_SAT_2E (Beltran, J., March, Ll., Sarrià, R., Tortosa, E. (2016). 

Llengua i Literatura 2. Sèrie COMUNICA. Edicions Voramar, S.A.) es divideixen en nou 

unitats didàctiques, tres per trimestre. Les unitats corresponents al mateix trimestre se 

centren en l’estudi del mateix tipus de text i el mateix gènere literari des de diferents punts 

de vista. Així mateix, cada unitat didàctica es divideix en nou apartats: pàgina d’inici, 

Competència lectora, Comunicació, Lèxic, Gramàtica, Ortografia, Llengua en ús, 

Literatura i Activitats complementàries: 

Pàgina d’inici. Cada unitat presenta l’índex de continguts de la unitat i un text introductori 

breu que pretén establir la relació entre tots els coneixements de la unitat i apropar-los a 

la realitat de l’alumne. 

Competència lectora. Proposa la lectura d’un text que pertany al tipus textual que 

s’estudiarà en la unitat i, per tant, serveix per a entrar en matèria. 

Competència lectora. Saber fer. Aquest apartat inicia els alumnes en el comentari de text. 

Són especialment interessants les preguntes de Forma en la mesura que serveixen com a 

introducció de l’apartat de Comunicació. 

Comunicació: el tema central. El fil conductor de la unitat és el tipus de text. En una 

pàgina resumint l’estructura i les característiques que presenta. 

Comunicació: Saber més. Aquesta secció presents en diferents apartats, amplia els 

continguts essencials o presenta curiositats i exemples relacionats amb el tema. 

Comunicació: Saber fer. Aquest apartat consta de dues parts, una dedicada a l’expressió 

escrita i l’altra dedicada a l’expressió oral. En els dos casos es guien els alumnes perquè 

puguen acabar l’activitat amb èxit. En el cas de l’expressió escrita, els diferents apartats 

que s’hi inclouen estan relacionats amb les tres propietats textuals: adequació, coherència 

i cohesió. 

Coneixement de la llengua. La part de coneixement de la llengua consta de tres apartats: 

Gramàtica, Ortografia i Lèxic, els continguts dels quals solen estar relacionats amb el 

tipus de text de la unitat. En aquesta secció es reprén la lectura de la unitat per a analitzar 

aspectes gramaticals i ortogràfics amb unes qüestions que exploren els coneixements 

previs dels alumnes. 

Llengua en ús. L’apartat comença amb una escena il·lustrada que es pot comentar amb 

l’ajuda de les preguntes de Claus per a començar que ajudaran a obrir un debat sobre el 

tema. 
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Literatura. Saber. L’apartat conté dos textos literaris d’autors de la literatura infantil i 

juvenil: el primer és d’un autor valencià i el segon, d’un autor estranger. L’apartat de 

Saber fer permet treballar de manera pràctica els coneixements literaris. 

Activitats complementàries. 

Banc d’activitats. La unitat es completa amb dos bancs d’activitats, un de nivell bàsic i 

un altre de nivell avançat. 

Banc de textos. Presenta uns quants textos pertanyents al tipus textual i al gènere literari 

treballat en la unitat, acompanyats d’activitats que es marquen en color blau, si exploren 

continguts de Comunicació, o en morat, si tracten continguts de Literatura. 

Resums i esquemes. Aquesta pàgina resulta molt útil per a l’estudi dels diferents apartats 

de la unitat i per a mostrar als alumnes les tècniques d’elaboració de resums i esquemes. 

Activitats d’avaluació. La unitat es tanca amb un text seguit d’unes activitats, a partir de 

les quals es repassaran tots els continguts de la unitat. 
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Taula 6.231. Organització 22_SAt_2E. 
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6.29.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En LTD_22_SAT_2E, tal com mostra el gràfic, les categories que obtenen el resultat més 

elevat són «Comunicació» (19%), «Activitats» (29%) i «Literatura» (14%). La resta de 

categories dedica entre un 5% i un 10%. Però si agrupem les estructures lingüístiques – 

Morfosintaxi, Lèxic i Ortografia– el resultat canvia ja que passa a ocupar-ne un 25%, és 

a dir, el segon resultat més eleva. 

 

 

Espai Literatura en cada unitat_22_SAT_2E 

 C.lectora Comunica Lèxic Gramàtica Ortografia Ll. en úss Literatura Activi 

U1 1 4 1 2 2 2 3 6 

U2 1 4 1 2 2 2 3 6 

U3 1 4 1 2 2 2 3 6 

U4 1 4 1 2 2 2 3 6 

U5 1 4 1 2 2 2 3 6 

U6 1 4 1 2 2 2 3 6 

U7 1 4 1 2 2 2 3 6 

U8 1 4 1 2 2 2 3 6 

U9 1 4 1 2 2 2 3 6 

 
Taula 6.232. Espai dedicat a la literatura_22_SAT_2E 

 

 

 

Espai en tot el manual_22_SAT_2E 

Competència lectora 9 

Comunicació 36 

Lèxic 9 

Gramàtica 18 

Ortografia 18 

Llengua-ús 18 

Literatura 27 

Activitats 54 

 

Gràfic 6.176_Espai_22_SAT_2E Taula 6.233. Espai_22_SAT_2E. 

 

 

6.29.2 Tractament contingut literari 

 
El LTD_22_SAT_2E programa els continguts literaris partint d’una visió segons els 

gèneres i subgèneres –narració mitològica, d’aventures, de ciència ficció, la comèdia, la 

tragèdia, el drama, la literatura d’idees, la cançó i l’auca–. En cada unitat es desglossen 

els diferents subgèneres, s'hi expliquen les seues característiques i es mostren alguns 

textos a partir dels quals es proposen activitats de comprensió, de focalització sobre 

aspectes formals. En l’apartat «Saber fer» s’hi proposen exercicis de creació literària que 

focalitzen l’atenció en l’educació literària. S’hi presenten exercicis com: participar en un 

club de lectura, escriure una escena per a una comèdia musical, recitar el text d’una 

tragèdia, elaborar una antologia, analitzar la lletra d’una cançó o crear poemes amb 

imatges. 
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Contingut literari 22_SAT_2E 

U1 La narració mitològica. els tòpics literaris. SABER FER: identificar tòpics en altera disciplines 

U2 La narració d’aventures. SABER FER: Participar en un club de lectura 

U3 La narrativa de ciència ficció SABER FER: analitzar adaptacions cinematogràfiques de relata de ficció 

U4 La comèdia. SABER FER: Escriure una escena per a una comèdia musical 

U5 La tragèdia. SABER FER: Recitar el text d’una tragèdia 

U6 El drama. SABER FER: Elaborar el guió cinematogràfic de l’escena d’un drama 

U7 La literatura d’idees. Els aforismes. SABER FER: Elaborar una antologia 

U8 El text poètic. SABER FER: Analitzar la lletra d’una cançó 

U9 Poesia i imatge: L’auca, el cal·ligrama i el poema visual. SABER FER: crear poemes amb imatges 

 

Taula 6.234. Contingut literari_22_SAT_2E. Font: elaboració pròpia. 

 

 

6.29.3 Classificació textos 

 
En 22_SAT_2E, els textos classificables com a literaris són: 

2.1.1 Obra profana (adaptació), Joan Roís de Corella. 

2.1.2 Popol-Vuh (adaptació). 

2.2.1 Pell-roja, rostre pàl·lid (adaptació), Maria Jesús Bolta. 

2.2.2 Robinson Crusoe (adaptació), Daniel Defoe. 

2.3.1 Mecanoscrit del segon origen (adaptació), Manuel de Pedrolo. 

2.3.2 The Martian Chronicles (adaptació), Ray Bradbury. 

2.4.1 Setge jutges... (adaptació), Josep Antoni Martínez. 

2.4.2 Le Tartuffe ou l’imposteur (adaptació), Moliere. 

2.5.1 Mar i cel (adaptació), Angel Guimerà. 

2.5.2 Hamlet, Prince of Denmark (adaptació), Williams Shakespeare. 

2.6.1 Rellotge de cucut (adaptació), Teresa Broseta. 

2.6.2 Un enemic del poble (adaptació), Henrik Ibsen. 

2.7.1 Judicis finals (aforismes), Joan Fuster. 

2.7.2 Literatura instantània (adaptació) (aforismes), Josep Ballester. 

2.8.1 El color del blat (adaptació), Eva Dénia. 

2.8.2 Poesies amb suc (adaptació), Gianni Rodari. 

2.9.1 La paret de les auques (adaptació), Joan Vilamala. 

2.9.2 Cal·ligrames (adaptació), Guillaume Apollinaire. 
 
 

Classificació Autors/-Res_21_Sat_1e 

 Autor/-Ra Procedència Època Adaptat Gènere 

2.1.1 Joan Roís De Corella València 1435 Sí Narratiu 
2.1.2 Popol-Vuh Civilitz. Maia XVI Sí Narratiu 

2.2.1 Maria Jesús Bolta Meliana 1958 Sí Narratiu 

2.2.2 Daniel defoe Londres 1660 Sí Narratiu 

2.3.1 Manuel de Pedrolo Barcelona 1918 Sí Narratiu 

2.3.2 Ray Bradbury Estats Units 1920 Sí Narratiu 

2.4.1 Josep Antoni Martínez   Sí Teatral 

2.4.2 Moliere França 1622 Sí Teatral 
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2.5.1 Angel Guimerà Barcelona 1845 Sí Teatral 

2.5.2 Williams Shakespeare Regne Unit 1564 Sí Teatral 

2.6.1 Teresa Broseta València 1963 Sí Teatral 

2.6.2 Henrik Ibsen Noruega 1828 Sí Teatral 

2.7.1 Joan Fuster Sueca 1922 No Assaig 

2.7.2 Josep Ballester Alzira 1961 Sí Assaig 

2.8.1 Eva Dénia Gandia 1960 Sí Poètic 

2.8.2 Gianni Rodari Itàlia 1920 Sí Poètic 

2.9.1 Joan Vilamala Folgueroles 1949 Sí Poètic 

2.9.2 Gillaume Apollinaire Roma 1949 Sí Poètic 

 

Taula 6.235. Classificació autors/-res del LTD_22_SAT_2E. Font: elaboració pròpia. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 

 

6.29.4 Els gèneres predominants 

 
Tal com es mostra en el gràfic, els resultats de «Gènere teatral» (33%) presenta uns 

resultats  equivalents  als  de  «Gènere  narratiu»  (33%).  En  canvi,  «Gènere  poètic» i 

«Assaig» obtenen els resultats més baixos (22% i 11%). 
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Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 
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Gèneres 22_SAT_2E 

Gènere narratiu 6 

Gènere poètic 4 

Gènere teatral 6 

Assaig 2 
 

 

 

Gràfic 6.177_Gèneres_22_SAT_2E. Taula 6.236. Gèneres_22_SAT_2E. 

 

Textos narratius: 

 
Joan Roís De Corella, Obra Profana (Adaptació) 

Joan Roís De Corella, Obra Profana (Adaptació) 

Maria Jesús Bolta, Pell-Roja, Rostre Pàl·Lid (Adaptació 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe (Adaptació) 

Manuel De Pedrolo. Mecanoscrit Del Segon Origen (Adaptació) 

Ray Bradbury, The Martian Chronicles (Adaptació) 

  

 

 2  



386  

Textos teatrals: 

 
2.4.1 Josep Antoni Martínez, Setge Jutges (Adaptació) 

2.4.2 Moliere, Le Tartuffe Ou L’imposteur (Adaptació) 

2.5.1 Angel Guimerà, Mar I Cel (Adaptació) 

2.5.2 Williams Shakespeare, Hamlet, Prince Of Denmark (Adaptació) 

2.6.1.   Teresa Broseta, Rellotge De Cucut (Adaptació) 

2.6.2 Henrik Ibsen Un Enemic Del Poble (Adaptació) 

Textos poètics: 

Eva Dénia, El Color Del Blat (Adaptació) 

Gianni Rodari, Poesies Amb Suc (Adaptació) 

Joan Vilamala, La Paret De Les Auques (Adaptació) 

Guillaume Apollinaire, Cal·Ligrames (Adaptació) 

 
Assaig 

 
Joan Fuster, Judicis Finals 

Josep Ballester, Literatura Instantània 

 
 

6.29.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_22_SAT_2E 

18 

 
 

14 

 
 

9 

 
 

5 

 
 

 
Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 

Tal com mostra el gràfic 6.178, en el 

LTD_22_SAT_2E, la categoria 

«Textos adaptats» obté la puntuació 

més   elevada   (94%).   Per   contra, 

«Textos no adaptats» obté un resultat 

inferir (6%). 

 

 
0 

 

Gràfic 6.178_Textos adaptats_22_SAT_2E. 

 

 
6.29.6 Autors 

 
El LTD_22_SAT_2E proposa 18 autors/res per a treballar els continguts literaris, dels 

quals prevalen els escriptors/res del segle XX, de la literatura universal i catalana al PV. 

17 
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La categoria «Autors/res segle XX» avantatja la resta (56%). «Autors/res anteriors al 

XIX» i «Autors/res anteriors al XIX» obtenen uns resultats més baixos (28% i 17%). 
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Gràfic 6.179_Èpoques_22_SAT_2E Taula 6.237. Èpoques_22_SAT_2E 

 

Tal com podem veure en el gràfic 6.180, hi ha dos categories que prevalen sobre la resta: 

«Literatura universal» i «Literatura catalana al PV» (44% i 39%). Uns resultats bastant 

més baixos obtenen la resta de categories (11% i 6%). 

 
Procedència 

geogràfica_22_SAT_2E 

8 

 
 

6 

 
 
 
 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

 
 

Procedència geogràfica_22_SAT_2E 

Literatura universal 8 

Literatura catalana a 2 

4 
Catalunya 

Literatura catalana al País 7 

2 Valencià 

Literatura catalana a les Illes 1 

0 

Gràfic 6.180_Procedència geogràfica_22_SAT_2E. Taula 6.238. Procedència geogràfica_22_SAT_2E. 

 

 
 

Tal com veiem en el gràfic 6.181, 

s’hi proposa un total de tres dones 

escriptores: Maria Jesús Bolta, 

Teresa Broseta i Eva Dénia, en total 

suposa un 17%, mentre que un 83% 

pertany a la categoria d’«Homes 

escriptors». 

 

 
Gràfic 6.181_Dones escriptores_22_SAT_2E. 

10 

 

 

 3  
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6.29.7 Recursos multimèdia 

 
En 22_SAT_2E, s’hi afegeixen quatre recursos multimèdia per a treballar els 

continguts literaris: «Fotografia», «Imatge representada», «Icones», «Finestres 

emergents». 

 
 

Recursos multimèdia  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 
Àudio 1. Música         1  0 

 2. Ef. so usuari           0 

 3. Ef. so no usuari           0 

 4. Veu off tx escrit           0 

 5. Veu en off           0 
Imatge fixa 1. Fotografia  1 1 2 1 1 1 2 2  11 

 2. Imatge repr.  2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 

 3. C.G. fotogràfica           0 

 4. C.G. pictòrica           0 

 5. C.G.mixta          1 1 

 6. R.G. Informació           0 

 7. Icones 1  1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Imatge en 

moviment 

1. Animació senzilla 

2. Animació compl 
          0 

0 

 3.Dibuixos animats           0 

 4. Audiovisual           0 

 5. Pel·lícula           0 

 6. TV           0 
Altres 

elements 

multimèdia 

1. Enllaç extern 

2. Capes 

3. F. Emer/Pop-up 

         

 

1 

 

 

1 

0 

0 

2 

 4. Programes/ Appl           0 

 
Taula 6.239. Recursos multimèdia_22_SAT_2E. 

 

 

6.30. Valencià: Llengua i Literatura 3r ESO Santillana (23_ SAT_3E) 

 

Els continguts de 23_SAT_3E (Campos, M. Coves, T. Grence, I. Gregori, L. March, X. 

Molina, I. Moral, C. de Val, Llengua i Literatura 3r ESO, Sèrie Comunica, Santillana 

Voramar, 2015) es divideixen en nou unitats didàctiques, tres per trimestre. Les unitats 

corresponents al mateix trimestre se centren en l’estudi de gèneres pertanyents al mateix 

àmbit: periodístic, acadèmic i virtual. Cada unitat presenta l’índex dels continguts de la 

unitat i un text breu introductori que pretén establir relació entre tots els coneixements de 

la unitat i apropar-los a la realitat de l’alumne: 

Competència lectora. La segona pàgina proposa la lectura d’un text que tracta del gènere 

que s’estudiarà en la unitat. Saber fer. Comentar un text: Aquest apartat inicia els alumnes 

en el comentari de textos. 

Comunicació. El tema central. El fil conductor de la unitat és el gènere textual. En una 

pàgina resumint l’estructura i les característiques que presenta. Model: En aquesta pàgina 

es presenta un text del gènere que s’explica en la pàgina anterior. S´hi marca l’estructura 

i les característiques principals perquè servisca de model. Banc de textos: Aquesta secció 

recull dos o tres textos corresponents al gènere textual estudiat, acompanyats d’activitats 

pràctiques per a l’anàlisi. 

Saber fer: L’apartat Saber fer consta de dues parts, una dedicada a l’expressió escrita i 

l’altra dedicada a l’expressió oral. 
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Coneixement de la llengua. La part de Coneixement de la llengua consta de tres apartats: 

Gramàtica, Ortografia i Lèxic, els continguts dels quals solen estar relacionats amb el 

gènere estudiat en la unitat. Claus per començar: En aquesta secció es reprén la lectura de 

la unitat per a analitzar aspectes gramaticals i ortogràfics amb unes qüestions que 

exploren els coneixements previs dels alumnes. Saber fer: En aquest apartat s’aporten 

curiositats i informació addicional. Procurem relacionar els diferents continguts 

gramaticals amb les tres propietats textuals: adequació, coherència i cohesió. Activitats i 

competències: Tots els apartats s’acompanyen d’un quadre d’activitats, algunes de les 

quals contenen una icona de competències. 

Llengua en ús: L’apartat de Llengua en ús es dedica a la història de la llengua i serveix 

per a presentar el context social de l’època que es tractarà en la Literatura. Comença amb 

la imatge d’un edifici del període que comentem i unes preguntes que ajudaran a entrar 

en matèria. Línia del temps i text original: L’apartat es completa amb una línia del temps 

de cada període, que recull els aspectes més destacats i un text en què es pot anar 

observant l’evolució de la llengua al llarg dels segles. 

Literatura. L’apartat estudia diferents períodes de la història de la literatura. Les 

explicacions teòriques s’acompanyen de tres textos que permeten observar-hi les 

característiques. Saber fer: És una proposta pràctica que permet aplicar els coneixements 

de la literatura a la vida diària de l’estudiant: a l’anàlisi literària, a les obres d’art... 

Banc d’activitats. La unitat es completa amb dos bancs d’activitats, un de nivell bàsic 

(Nivell I) i un altre de nivell avançat (Nivell II), classificades segons l’apartat a què es 

refereixen. Activitats d’avaluació: La unitat es tanca amb un text seguit d’unes quantes 

activitats, a partir de les quals es repassaran tots els continguts de la unitat. Treball 

cooperatiu: Aquesta activitat, proposada al final de l’apartat Saber fer d’expressió oral, 

pretén que cada alumne aporte al grup les seues habilitats i els seus coneixements per 

reforçar el seu propi aprenentatge i alhora fer millorar els companys. 

Dossier d’aprenentatge. Proposem als alumnes que preparen una carpeta (digital o física) 

per a arxivar-hi les activitats marcades amb la icona de carpeta. No és únicament una 

tasca d’emmagatzematge, sinó que es tracta que reflexionen sobre el seu aprenentatge. 

 
 

Lectura Comunicació Lèxic Gramàtica Ortograf. Ll. en ús Literatura Activitat 
 

 

U1 Comentar 

un text 

 

U2 Comentar 

un text 

La crònica periodística. 

Banc de textos. 

 

L’article d’opinió: banc de 

textos. 

La polisèmia i 

l’homonímia 

 

Els mecanismes 

lèxics de 

cohesió: 

Els substantius: 

gènere i nombre 

 

Els 

determinants: 

La essa 

sonora i la 

essa sorda 

Les 

consonants 

palatals 

Els orígens de la 

nostra llengua 

 

La llengua en 

l’època 

medieval: 

Els primers textos 

literaris: la llengua 

trobadoresca. 

La literatura religiosa 

medieval. 

Activitats 

d’avaluació 

 

. Activitats 

d’avaluació 

U3 Comentar 

un text 

L’entrevista indirecta. Les paraules 

tabú 

Els verbs Les 

consonants 

laterals 

La llengua en 

l’època 

medieval: 

Les cròniques 

medievals. 

Activitats 

d’avaluació 

U4 : Comentar 

un text 

La presentació en 

diapositives 

La formació del 

lèxic 

Els verbs: 

irregulars 

La b i la v La llengua en 

els segles XIV i 

XV: 

La literatura 

humanista. 

Activitats 

d’avaluació 

U5 Comentar 

un text 

La ressenya. Els 

neologismes: 

recursos propis 

L’oració 

estructura bàsica 

L´ús del 

guionet 

La llengua en 

els segles XIV i 

XV 

La novella 

cavalleresca. 

Activitats 

d’avaluació 
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U6 Comentar 

un text 

La definició científica. 

Banca de textos. 

Els 

neologismes: 

calcs i manlleus 

L’oració L’apostrofaci 

ó i la 

contracció. 

La llengua en 

els segles XIV i 

XV 

La poesia del segle 

XV. 

Activitats 

d’avaluació 

 

U7 Comentar 

un text 

 

El correu electrònic: Les 

interferències 

lèxiques 

 

L'oració simple: 

tipus i anàlisi 

 

L’accentuaci 

i la dièresi. 

Remarques 

 

La llengua en 

l'època moderna 

 

La literatura de l’edat 

moderna. 

 

Activitats 

d’avaluació 

U8 Comentar 

un text 

El fòrum de discussió. Els llatinismes L'oració 

composta 
Els signes de 

puntuació 

La llengua en el 

segle XIX 

La literatura del segle 

XIX. 

Activitats 

d’avaluació 
 

U9 Comentar 

un text 

 

El tutorial. El canvi 

semàntic 

 

L’oració 

composta 

 

Els signes de 

puntuació 

 

Situacions de 

contacte 

 

La literatura universal   Activitats 

d’avaluació 

 
 

 

Taula 6.240. Organització_23_SAT_3E. 

 

 

6.30.1 Espai dedicat a la literatura 

 
Cada unitat segueix la mateixa estructura: un text d’introducció, aspectes teòrics dividits 

en dos o tres punts, 3 activitats, text, activitats, i saber fer 2 activitats. El manual conté 9 

unitats formades pels apartats següents: Competència lectora: 1 pàg., Comunicació: 6 

pàg., Lèxic: 1 pàg., Gramàtica: 4 pàg., Ortografia: 2 pàg., Llengua en ús: 2 pàg., 

Literatura: 4 pàg., Activitats complementàries: 3 pàg. «Comunicació» és la categoria a la 

qual s’hi dedica més espai (26%), seguit de «Gramàtica» i «Literatura» (17%). 

 
       Espai Literatura en cada unitat_23_SAT_3E  

 C. Lectora Comunica Lèxic Gramàtica Ortografia Ll. Ús Literatura Activitats 

U1 1 6 1 4 2 2 4 3 

U2 1 6 1 4 2 2 4 3 

U3 1 6 1 4 2 2 4 3 

U4 1 6 1 4 2 2 4 3 

U5 1 6 1 4 2 2 4 3 

U6 1 6 1 4 2 2 4 3 

U7 1 6 1 4 2 2 4 3 

U8 1 6 1 4 2 2 4 3 

U9 1 6 1 4 2 2 4 3 

 9 54 9 36 18 18 36 27 

 
Taula 6.241. Espai dedicat a la literatura per unitats_23_SAT_3E. 
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Espai literatura 23_SAT_3E 

Competència lectora 9 

Comunicació 54 

Lèxic 9 

Gramàtica 36 

Ortografia 18 

Llengua-ús 18 

Literatura 36 

Act. complementàries 27 

 
Taula 6.242. Espai_23_SAT_3E. Gràfic 6.182_Espai_23_SAT_3E. 

 

 

6.30.2 Tractament contingut literari 

 
El LTD_23_SAT_3E programa els continguts literaris partint d’una visió historicista, 

d’una banda, i d’altra, una per gèneres. Així mateix, en l’apartat «Saber fer», introdueixen 

exercicis que focalitzen l’atenció en exercicis força innovadors que, fins i tot, proposen 

exercicis que tenen més a veure en la història i en la plàstica que amb l’educació literària. 

A tall d’exemple, trobem exercicis com: reconeix un edifici gòtic civil, identifica una 

pintura barroca, elabora una línia del temps o representa gràficament la societat. 
 

Contingut literari_23_SAT_3E 
 

U1 Els primers textos literaris: la llengua trobadoresca. SABER FER: representar gràficament la societat 

U2 La literatura religiosa medieval. SABER FER: Explicar un concepte amb un exemplum 

U3 Les cròniques medievals. SABER FER: consultar diferents fonts historiogràfiques 

U4 La literatura humanista. SABER FER: reconèixer un edifici gòtic civil 

U5 La novella cavalleresca. SABER FER: Elaborar un tríptic amb l’itinerari de Curial i Tirant 

U6 La poesia del segle XV. SABER FER: Analitzar la mètrica d’un poema 

U7 La literatura de l’edat moderna. SABER FER: Identificar una pintura barroca 

U8 La literatura del segle XIX. SABER FER: Elaborar una línia del temps 

U9 La literatura universal: poetes, dramaturgs i assagistes. SABER FER: fer un esquema de la historia lit. 

 

Taula 6.243. Contingut literari_23_SAT_3E. 

 

 

6.30.3 Classificació textos 

 
En conjunt, els textos literaris que recull 27_SAT_3E són els següents: 

 
3.1.1 Guillem de Cabestany (adaptació). 

3.1.2 Cerverí de Girona (adaptació). 

3.1.3 Jofre de Foixà. 

3.2.1 Llibre de les bèsties, Ramon Llull. 

3.2.2 Lo Crestià (adaptació) «Astúcia d’una vídua», Francesc Eiximenis. 

3.2.3 Sermons, Vicent Ferrer. 

3.3.1 Llibre dels fets, Jaume I. 

3.3.2 Crònica, Ramon Muntaner. 
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3.4.1 Lo somni, Bernat Metge. 

4.4.2 Vita Christi (adaptació), Isabel de Villena. 

4.4.3 Història de Josef, Joan Roís de Corella. 

3.5.1 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 

3.5.2 Curial e Güelfa, Anònim. 

3.5.3 Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 

3.6.1 Poemes d’Ausiàs Marc, Ausiàs Marc. 

3.6.2 Les veus del temps. Antologia, Jaume Roig. 

3.6.3 Poemes d’Ausiàs Marc, Ausiàs March. 

3.7.1 Flor d’enamorats, Joan Timoneda. 

3.7.2 Misteri d’Elx. 

3.7.3 Rondalla de Rondalles (adaptació), Lluís Galiana. 

3.8.1. Nou llibret de versos, Teodor Llorente. 

3.8.2 Tres forasters de Madrid (adaptació), Eduard Escalante. 

3.8.3 Pilar Prim, Narcís Oller. 

3.9.1 El Temps, núm.1459, 29/05/2012, Joan Francesc Mira. 

3.9.2 Divina Comèdia, Dante Alighieri. 

3.9.3 Macbeth, William Shakespeare. 
 
 

Classificació autors/res 23_SAT_3E 
 

Autor/-a Procedència Època Adaptat Gènere 

3.1.1 Guillem de Cabestany França 1162 si poètic 

3.1.2 Cerverí de Girona Girona 1259 sí poètic 

3.1.3 Jofre de Foixà català 1300? no poètic 

3.2.1 Ramon Llull Palma 1232 no narratiu 

3.2.2 Eiximenis Francesc Girona 1330 sí narratiu 

3.2.3 Vicent Ferrer València 1350 no narratiu 

3.3.1 Jaume I Aragó 1208 no narratiu 

3.3.2 Ramon Muntaner Cor Aragó-Eivissa 1265 no narratiu 

3.4.1 Bernat Metge Barcelona 1340 no narratiu 

3.4.2 Isabel de Villena València 1430 sí narratiu 

3.4.3 Joan Roís de Corella Regne de València 1435 no narratiu 

3.5.1 Joanot Martorell Gandia 1413 no narratiu 

3.5.2 Ausiàs Marc Beniarjó 1400 no poètic 

3.5.3 Jaume Roig València 1400 no poètic 

3.6.1 Ausiàs Marc Beniarjó 1400 no poètic 

3.6.2 Jaume Roig València 1400 no poètic 

3.6.3 Ausiàs Marc Beniarjó 1400 no poètic 

3.7.1 Joan Timoneda València 1518- no teatral 

3.7.2 Misteri d’Elx Elx ----- no teatral 

3.7.3 Lluís Galiana Ontinyent 1740 sí narratiu 

3.8.1 Teodor Llorente València 1836 no poètic 

3.8.2 Eduard Escalante el Cabanyal 1834 sí teatral 

3.8.3 Narcís Oller Valls 1846 no narratiu 

3.9.1 Francesc Joan Mira València 1939 no assaig 

3.9.2 Dante Alighieri Itàlia 1265 no poètic 

3.9.3 William Shakespeare Regne Unit 1564 no teatral 

 
Taula 6.244. Classificació escriptors/res del LTD 23_SAT_3E. 
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En la taula 6.272, s’hi mostren els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de 

textos adaptats i el gènere al qual pertanyen les obres. 

 

6.30.4 Els gèneres predominants 

 
El LTD_23_SAT_3E proposa 26 textos per a treballar els continguts literaris. «Gènere 

narratiu» i «Gènere poètic» obtenen els resultats més alts, 42% i 38%. En canvi, Gènere 

teatral i Assaig, obtenen els més baixos, 15% i 4%. 

 

 

 

 
12 

 
 
 

9 

 
 
 

6 

 
 
 

3 

 
 
 

0 

Gràfic 6.183_Gèneres_23_SAT_3E . 

 
 

Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig 

 
 

 

Gèneres 23_SAT_3E 
 

Gènere narratiu 11 

Gènere poètic 10 

Gènere teatral 4 

Assaig 1 

 
Taula 6.245. Gèneres_23_SAT_3E . 

 
 

6.30.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_23_SAT_3E 

20 

 
 

15 

 
 

10 

 
 

5 

 
 

 
Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 

 
D’entrada, veiem en el gràfic una 

superfície en què «Textos no 

adaptats» obté la puntuació més 

alta (77%), enfront de «Textos 

adaptats» que n’obté la més baixa 

(23%). 

 

 
0 

 

Gràfic 6.184_Textos adaptats_23_SAT_3E. 

 

 
6.30.6 Autors 

 
Un corpus de 22 autors/-res s’hi fa servir per a treballar els continguts literaris. Prevalen, 

sobretot, autors/-res d’abans del XIX que pertanyen a la literatura catalana al País 

Valencià. Només s’inclou una dona escriptora. 

20 

 6  

11 

 10  

 4  
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En el LTD_SAT_3E, la categoria «Autors/-res abans del XIX» obté la puntuació més alta 

(86%) enfront de la resta (9% i 5%). 

 

Autors/-res per 

èpoques_23_SAT_3E 

20 

 
 

15 

 
 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
 

10 Època_23_SAT_3E 

Autors/-res segle XX 1 

5 Autors /-res segle XIX 2 

Autors/-res anteriors al XIX 19 
0 

 
Gràfic 6.185_Èpoques_23_SAT_3E. Taula 6.246. Èpoques_23_SAT_3E. 

 

Un tret comú que comparteixen tots els LTD_SAT és el predomini de la categoria 

«Literatura catalana al PV». Observem que obté la puntuació més alta (55%) enfront de 

la resta que obté una puntuació inferior (23, 9 i 14%). 

 
 

Procedència 
geogràfica_23_SAT_3E 

12 

 
 

9 

 
 

6 

 
 

3 

 
 

0 

 
 
 
 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

 
 
 
 

 

Procedència geogràfica_23_SAT_3E 

Literatura universal 3 

Literatura catalana a Catalunya 5 

Literatura catalana al País Valencià 12 

Literatura catalana a les Illes 2 
 

 

 

Gràfic 6.186_ Procedència_23_SAT_3E. Taula 6.247. Procedència_23_SAT_3E 
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En el LTD_23_SAT_3E, s’hi proposa 21 homes i 1 dona per a treballar els continguts 

literaris. 

 

Homes (21) Dones (1) 
 

 

Guillem de Cabestany Isabel de Villena 

Cerverí de Girona 

Jofre de Foixà 

Ramon Llull 

Eiximenis Francesc 

Vicent Ferrer 

Jaume I 

Ramon Muntaner 

Bernat Metge 

Joan Roís de Corella 

Joanot Martorell 

Ausiàs Marc 

Jaume Roig 

Ausiàs Marc 

Jaume Roig 

Ausiàs Marc 

Joan Timoneda 

Misteri d’Elx 

Lluís Galiana 

Teodor Llorente 

Eduard Escalante 

Narcís Oller 

Francesc Joan Mira 

Dante Alighieri 

William Shakespeare 

Taula 6.248. Gènere escriptors/res_23_SAT_3E 

 

 

 

 

 

Tal com mostra el gràfic, el 

LTD_23_SAT_3E només 

incorpora una dona (5%): 

Isabel de Villena. Per contra, 

el 95% són homes escriptors. 

 

 

Gràfic 6.187. Dones escriptores_23_SAT_3E 
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6.30.7 Recursos multimèdia 

 
El LTD 23_SAT_3E fa servir vuit recursos multimèdia en l’apartat de continguts literaris: 

«Imatge  representada»,  «R.G.  informació»,  «Icones»,  «Fotografia»,   «Audiovisual», 

«Enllaç extern». 
 
 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 
Àudio 1. Música          0 

 2. Ef. so usuari          0 

 3. Ef. so no usuari          0 

 4. Veu off tx escrit          0 

 5. Veu en off          0 

Imatge fixa 1. Fotografia   1 1  1 1   4 

 2. Imatge repr. 5 5 4 4 4 4 3 3 3 35 

 3. C.G. fotogràfica          0 

 4. C.G. pictòrica          0 

 5. C.G.mixta          0 

 6. R.G. Informació 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 7. Icones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Imatge en 1.Animació senzilla          0 

moviment 2. Animació compl          0 

 3.Dibuixos animats          0 

 4. Audiovisual      1    1 

 5. Pel·lícula          0 

 6. TV          0 

Altres 1. Enllaç extern 1         1 

elements 

multimèdia 
2. Capes 

3. F. Emer/Pop-up 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

9 

 4. Programes/ Appl          0 

 
Taula 6.249. Recursos multimèdia_23_SAT_3E. 

 

 

6.31. Valencià: llengua i Literatura 4t ESO Santillana (24_SAT_4E) 

 

Els continguts de 24_SAT_4E (Campos, A., Coves, M., Molina, X., Sarrià, R. (2016). 

Llengua i Literatura 4. Sèrie COMUNICA. Edicions Voramar, S.A.) es divideixen en nou 

unitats didàctiques, tres per trimestre. Les unitats corresponents al mateix trimestre se 

centren en l’estudi de gèneres pertanyents al mateix àmbit: periodístic, acadèmic i virtual. 

Cada unitat presenta l’índex dels continguts de la unitat i un text breu introductori que 

pretén establir relació entre tots els coneixements de la unitat i apropar-los a la realitat de 

l’alumne: Competència lectora, en què es comenta un text; Comunicació, aquesta secció 

recull dos o tres textos corresponents a la tipologia textual estudiada; Coneixement de la 

llengua, la part de Coneixement de la llengua consta de tres apartats: Gramàtica, 

Ortografia i Lèxic, Llengua en ús; Literatura, l’apartat estudia el períodes de la literatura 

que abasta des del segle XIX fins al XXI; Banc d’activitats, la unitat es completa amb 

dos bancs d’activitats. 
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Contingut Santillana 4ESO 

UNITAT Lectura Comunicació    Lèxic Gramàtica   Ortograf   Ll. ús Literatura Activit 
 

 

U1.El currículum. 

La literatura del 

segle XIX 

SABER FER: 

Comentar un 

text 

El currículum Banc 

de textos. 

El lèxic 

procedent 

del llatí 

El text: 

l’adequació 

Les síl·labes, 

l’accentuació 

i la dièresi 

La variació 

lingüística i 

l’estàndard 

La literatura del 

segle XIX: 

Activitats 

d’avaluació 

U2 La carta La 

poesia de la 

Renaixença 

SABER FER: 

Comentar un 

text 

La carta de 

presentació. Banca 

de textos 

La 

composici 

El text: la 

coherència 

Les 

consonants 

oclusives 

Les varietats 

diafàsiques: 

els registres 

La poesia de la 

Renaixença. 

. Activitats 

d’avaluació 

 
U3 La sol·licitud. 

La narrativa del 

segle XIX 

 
SABER FER: 

Comentar un 

text 

 
La sol·licitud: Banc 

de textos. 

 
La 

derivació 

 
El text: la 

cohesió 

 
Les grafies 

j/g 

 
les varietats 

diatòpiques: 

 
La narrativa del 

segle XIX. 

 
. Activitats 

d’avaluació 

U4 La proposta de 

projecte. El teatre 

del segle XIX 

SABER FER: 

Comentar un 

text 

La proposta de 

projecte. 

La precisió 

lèxica 

Els pronoms 

personals forts 

La grafia X Els dialectes 

valencians 

El teatre del segle 

XIX. 

Activitats 

d’avaluació 

 

U5 La literatura 

dels segles XX i 

XXI 

 

SABER FER: 

Comentar un 

text 

 

El treball 

monogràfic. 

 

Els termes 

científica: 

 

Els pronoms 

personals febles 

 

Les grafies x, 

tx, ig 

 

Les varietats 

diastràtiques 

 

La literatura dels 

segles XX i XXI: 

 

Activitats 

d’avaluació 

U6 La poesia dels 

segles XX i XXI 

SABER FER: 

Comentar un 

text 

El treball 

monogràfic. 

Els termes 

científics 

L’oració 

composta 

subordinada 

Les grafies s, 

c i ç 

Les varietats 

diacròniques 

La poesia dels 

segles XX i XXI. 

Activitats 

d’avaluació 

U7 La fotonotícia. 

La narrativa dels 

segles XX i XXI 

SABER FER: 

Comentar un 

text 

La fotonotícia; Les 

abreviacio 

ns 

L’oració 

composta 

subordinada 

Les 

consonants 

que no sonen 

Els conceptes 

bàsics 

La narrativa dels 

segles XX i XXI. 

Activitats 

d’avaluació 

U8 La crítica. El 

teatre dels segles 

XX i XXI 

SABER FER: 

Comentar un 

text 

La crítica: Banc de 

textos. 

Camps 

semàntics 

Les oracions 

coordinades i 

juxtaposades 

L´ús de 

majúscules: 

El procés de 

normativitza 

El teatre dels 

segles XX XXI. 

Activitats 

d’avaluació 

U9 L’assaig dels 

segles XX i XXI 

SABER FER: 

Comentar un 

text 

El publireportatge. El canvi 

semàntic 

Recapitulació de 

continguts 

gramatical 

L’ús de 

majúscules 

Les 

polítiques 

lingüístiques. 

L’assaig dels 

segles XX i XXI. 

Activitats 

d’avaluació 

 
 

 

Taula 6.250. Organització 24_SAT_4E. 

 

 

6.31.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En el gràfic 6.210, observem que «Comunicació» és la que obté el resultat més elevat 

(26%), en segon i tercer lloc trobem l’apartat de «Gramàtica» i «Literatura» amb un 18% 

i 17%, respectivament. En canvi, si agrupem els apartats pertanyents a estructures 

lingüístiques –«Gramàtica», «Lèxic» i «Ortografia»– els resultats de l’anàlisi canvien 

(21%), tot i això, la categoria «Comunicació» segueix sent la més elevada i la de 

«Literatura» segueix ocupant un tercer lloc quant a l’espai ocupat. 
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Espai literatura en cada unitat_24_SAT_4E 

 Lectura Comunic Lèxic Gramàtic Ortografi Ús Literatura Activitats 

1 1 6 1 4 2 2 4 3 

2 1 6 1 4 2 2 4 3 

3 1 6 1 4 2 2 4 3 

4 1 6 1 4 2 2 4 3 

5 1 6 1 4 2 2 4 3 

6 1 6 1 4 2 2 4 3 

7 1 6 1 4 2 2 4 3 

8 1 6 1 4 2 2 4 3 

9 1 6 1 4 2 2 4 3 

 
Taula 6.251. Espai dedicat a la literatura en cada unitat_24_SAT_4E. 

 

 

 

 

 
 

Espai en tot manual_ 24_SAT_4E 

Competència 9 

lectora 

Comunicació 54 

Lèxic 9 

Gramàtica 36 

Ortografia 18 

Llengua-ús 18 

Literatura 36 

Activitats 27 

Taula 6.252. Espai_24_SAT_4E Gràfic 6.188_Espai_24_SAT_4E 

 

 

6.31.2 Tractament contingut literari 

 
En el LTD_24_SAT_4E, s’hi treballa la literatura des del segle XIX fins al XXI. A 

diferència d’altres LTD s’hi centra, sobretot, a treballar la narrativa, el teatre, la poesia i 

l’assaig del segle XX i XXI. Novament, tal com hem vist en els LTD 1E, 2E i 3E, l’apartat 

de «Saber fer», proposa exercicis diferents als que trobem en altres LTD com: crear un 

projecte escenogràfic, escriure un aforisme, crear un projecte escenogràfic, etc. 

 

Contingut literari_24_SAT_4E 
 

U1 La literatura del segle XIX: moviment i tendències. distingir la pintura realista de la impressionista 

U2 La poesia de la Renaixença. SABER FER: Analitzar la rima d’un poema 

U3 La narrativa del segle XIX. SABER FER 

U4 El teatre del segle XIX. SABER FER: Analitzar els personatges d’una obra 

U5 La literatura dels segles XX i XXI: moviment i tendències. comentar un objecte d’avantguarda 

U6 La poesia dels segles XX i XXI. SABER FER: Crear figures retòriques fòniques 

U7 La narrativa dels segles XX i XXI. reconèixer com s’introdueixen en una narració les veus 

U8 El teatre dels segles XX XXI. SABER FER: crear un projecte escenogràfic 

U9 L’assaig dels segles XX i XXI. SABER FER: escriure un aforisme 

 

Taula 6.253. Contingut literari_24_SAT_4E. 

Act. complementàries 

Competència lectora 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació 

  

  

Ortografia 
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6.31.3 Classificació textos 

 
En 24_SAT_4E, els textos classificables com a literaris són: 

4.1.1 Los miserables (adaptació), Víctor Hugo. 

4.1.2 Les flors del mal (adaptació), Charles Baudelaire. 

4.1.3 Germinal, Émile Zola. 

4.1.4 Mar i cel, Àngel Guimerà. 

4.2.1 Canigó, Jacint Verdaguer. 

4.2.2 Antologia poètica mínima, Teodor Llorente. 

4.2.3 La copa d’argent, Costantí Llombart. 

4.3.1 L’estany del diable, George Sand. 

4.3.2 L’orfeneta de Menargues, Antoni Bofarull. 

4.3.3 L’Escanyapobres, Narcis Oller. 

4.4.1 L’agüelo pollastre, Bernat i Baldoví. 

4.4.2 Bufar en caldo gelat, Eduard Escalante. 

4.4.3 Terra Baixa, Angel Guimerà. 

4.5.1 Tot esperant Godot (adaptació), Samuel Beckett. 

4.5.2 Günter Grass (adaptació). 

4.5.3 Els homes que no estimaven les dones (adaptació), Stieg Larsson. 

4.6.1 Tard o d’hora, Marc Granell. 

4.6.2 L’irradiador del port i les gavines, Joan-Salvat-Papasseit. 

4.6.3 Llibre de meravelles, Vicent Andrés Estellés. 

4.7.1 No hi ha terceres persones (adaptació), Empar Moliner. 

4.7.2 La plaça del diamant (adaptació), Mercè Rodoreda. 

4.7.3 Sense la terra promesa (adaptació), Enric Valor. 

4.8.1 El verí del teatre (adaptació), Rodolf Sirera. 

4.8.2 L’auca del senyor Esteve (adaptació), Santiago Rusiñol. 

4.8.3 Homes i No (adaptació), Manuel de Pedrolo. 

4.9.1 En el curs del temps, Enric Sòria. 

4.9.2 Homenots (adaptació), Josep Pla. 

4.9.3 Diccionari per a ociosos, Joan Fuster. 
 
 

Classificació autors/-res LTD_24_SAT_4E 

 Autor Procedència Època Adaptat Gènere 

4.1.1 Víctor Hugo París 1885 Sí Narratiu 

4.1.2 Charles Baudelaire París 1821 Sí Narratiu 

4.1.3 Émile Zola París 1840 No Narratiu 

4.1.4 Àngel Guimerà Tenerife 1845 No Narratiu 

4.2.1 Jacint Verdaguer Folgueroles 1845 No Poètic 

4.2.2 Teodor Llorente València 1836 No Poètic 

4.2.3 Costantí Llombart València 1893 No Poètic 

4.3.1 George Sand França 1804 No Narratiu 

4.3.2 Antoni Bofarull Reus 1821 No Narratiu 

4.3.3 Narcis Oller Valls 1846 No Narratiu 
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4.4.1 Bernat I Baldoví Sueca 1809 No Teatral 

4.4.2 Eduard Escalante València 1834 No Teatral 

4.4.3 Angel Guimerà Tenerife 1845 No Teatral 

4.5.1 Samuel Beckett Irlanda 1906 Sí Teatral 

4.5.2 Günter Grass Alemanya 1927 Sí Teatral 

4.5.3 Stieg Larsson Suècia 1954 Sí Narratiu 

4.6.1 Marc Granell València 1954 No Poètic 

4.6.2 Joan-Salvat-Papasseit Barcelona 1894 No Poètic 

4.6.3 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 No Poètic 

4.7.1 Empar Moliner Catalunya 1966 Sí Narratiu 

4.7.2 Mercé Rodoreda Barcelona 1908 Sí Narratiu 

4.7.3 Enric Valor Castalla 1911 Sí Narratiu 

4.8.1 Rodolf Sirera València 1948 Sí Teatral 

4.8.2 Santiago Rusiñol Barcelona 1861 Sí Teatral 

4.8.3 Manuel De Pedrolo Barcelona 1918 Sí Teatral 

4.9.1 Enric Sòria Oliva 1958 No Assaig 

4.9.2 Josep Pla Palafrugell 1897 Sí Assaig 

4.9.3 Joan Fuster Sueca 1922 No Assaig 

 

Taula 6.254. Classificació autors/-res 24_SAT_4E. Font: elaboració pròpia. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. 

 

6.31.4 Els gèneres predominants 

 
En 24_SAT_4E, s’hi proposen 28 textos literaris per a treballar els continguts literaris. Com es 

presenta en el gràfic, «Gènere narratiu» obté els resultats més alts (39%), seguit de «Gènere 

teatral» (29%), de «Gènere poètic» (21%) i d’«Assaig» (11%). Els LTD_SAT concorren en 

una mateixa distribució, diferent a la resta, en què la categoria «Gènere teatral» sobreïx i 

avantatja a «Gènere poètic». 
 

11 

 
 
 

8,25 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig 

 
 

Gèneres_24_SAT_4E 
 

Gènere narratiu 11 

Gènere poètic 
 

Gènere teatral 

6 
 

8 

Assaig 3 

 
5,5 

 
 
 

2,75 

 
 
 

0 

 

Taula 6.255. Gèneres_24_SAT_4E. Gràfic 6. 189_Gèneres_24_SAT_4E. 
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15 

12 

 

6.31.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_24_SAT_4E 

16 

 
 

12 

 
 

8 

 
 

4 

 
 

 
Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 

 
D’entrada, veiem en el gràfic 6.190 

una superfície en què «Textos no 

adaptats» obtenen la puntuació 

més alta (60%), enfront de «Textos 

adaptats» (40%). 

 

 
0 

 

Gràfic 6.190_Textos adaptats_24_SAT_4E. 

 

 
6.31.6 Autors 

 
El LTD_24_SAT_4E proposa 27 escriptors/-res per a treballar els continguts literaris. 

S’imposen els autors de literatura catalana al PV del segle XX i XIX. Només s’hi 

proposen textos de dos dones: Mercè Rodoreda i Empar Moliner. 

En el LTD_24_SAT_4E, les categories «Autors/res s. XX» i «Autors/-res s. XIX» 

obtenen les puntuacions més altes (56% i 44%). No s’hi proposa cap autors-ra d’abans 

del XIX. 

 

 
Autors/-res per 

èpoques_24_SAT_4E 

16 

 
 

12 

 
 
 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del  XIX 

 
 

8 
Època_24_SAT_4E 

 
4 

 
 

0 

Gràfic 6.191_Èpoques_24_SAT_4E. Taula 6.256. Èpoques_24_SAT_4E. 

 

Tal com hem vist en els anteriors LTD_SAT, la categoria «Literatura catalana al PV» 

avantatja la resta (55%). «Literatura universal», «Literatura catalana a Catalunya» i 

«Literatura catalana a les Illes» obtenen els resultats més baixos (23,14 i 9%). 

16 

12 

Autors/res segle XX 12 

Autors /res segle XIX 15 

Autors/res anteriors al XIX 0 
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Procedència 

geogràfica_24_SAT_4E 

12 

 

 
9 

 
 
 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

 
 

Procedència geogràfica_24_SAT_4E 
6 

 

 
3 

 

 
0 

 
 

Gràfic 6.192_Procedència geogràfica_24_SAT_4E. Taula 6.257. Procedència geogràfica_24_SAT_4E. 

 
Homes (25) Dones (2) 

 

Víctor Hugo Mercé Rodoreda 
 

Charles Baudelaire Empar Moliner 

Émile Zola 

Àngel Guimerà 

 

Jacint Verdaguer 
 

Teodor Llorente 

Costantí Llombart 

George Sand 

Antoni Bofarull 

Narcis Oller 

Bernat i Baldoví 

Eduard Escalante 

Angel Guimerà 

Samuel Beckett 

Günter Grass 

Stieg Larsson 

Marc Granell 

Joan-Salvat-Papasseit 

Vicent Andrés Estellés 

Enric Valor 

Rodolf Sirera 

Santiago Rusiñol 

Manuel de Pedrolo 

Enric Sòria 

Josep Pla 

Joan Fuster 

 

Taula 6.258. Gènere escriptors/-res_24_SAT_4E. 

 

 

 

 

Literatura universal 9 

Literatura catalana a Catalunya 8 

Literatura catalana al País Valencià 10 

Literatura catalana a les Illes 2 
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Gràfic 6.193_Dones escriptores_24_SAT_4E. 

 

 
6.31.7 Recursos multimèdia 

 

En   24_SAT_4E,   la   categoria 

«Dones escriptores» obté la 

puntuació més baixa (7%), 

mentre que la d’homes n’obté la 

més alta (93%). 

 

El LTD 24_SAT_4E fa servir nou recursos multimèdia en l’apartat de continguts literaris: 

«Fotografia»,  «Imatge  representada»,  «R.G.  informació»,  «Icones»,   «Audiovisual», 

«Enllaç extern», «Capes», «Programes», «QR code». 
 

 
 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 
Àudio 1. Música          0 

 2. Ef. so usuari          0 

 3. Ef. so no usuari          0 

 4. Veu off tx escrit          0 

 5. Veu en off          0 
Imatge fixa 1. Fotografia 1 2        3 

 2. Imatge repr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

 3. C.G. fotogràfica          0 

 4. C.G. pictòrica          0 

 5. C.G.mixta          0 

 6. R.G. Informació 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 7. Icones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Imatge en 

moviment 

1. Animació senzilla 

2. Animació compl 
         0 

0 

 3.Dibuixos animats          0 

 4. Audiovisual          0 

 5. Pel·lícula          0 

 6. TV          0 
Altres 

elements 

multimèdia 

1. Enllaç extern 

2. Capes 

3. F. Emer/Pop-up 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

9 

9 

 4. Programes/ Appl 1         1 

 5. QR code  1        1 

 
Taula 6.259. Recursos multimèdia_24_SAT_4E. 

 

 

6.32. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO SM (25_ESM_1E) 

 
Els continguts de (25_ESM_1E Climent, V., Santacreu, L. (2015). Llengua i literatura, 

1ESO. Editorial SM) es divideixen en nou unitats didàctiques, tres per trimestre. Les 

unitats corresponents al mateix trimestre se centren en l’estudi de diferents tipus de text i 

de diferents gèneres literari des de diferents punts de vista. Així doncs, cada unitat 

presenta nou apartats: «Comprensió lectora, «Comunicació, «Taller de    comunicació», 
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«Ortografia», «Gramàtica/Lèxic, «Llengua i societat», «Literatura», «Comentari de text» 

i «Què has aprés». 

 
 

 

UNIT 
AT 

Comprensió 
lectora 

Comunicació     Taller Ortografia   Gramàtica/ 

Lèxic 
Llengua i 
societat 

Literatura Comentari de 

text 

U1 Una barca al 

bosc, 

La 

comunicació 

El diari 

d’aula 

Les lletres i 

l’alfabet 
Les classes de 
paraules. El 
substantiu. 

La 
sociolingüís 
tica. 

La literatura 
comunicació 
literària 

Poemes sense 

diminutius 

U2 De nom, Emili,     Les 

propietats 

textuals. 

U3 El planeta i tu, Els tipus de 
textos 

El diàleg Les vocals. 

vocals 

 

El conte La síl·laba, 

els diftongs 

i els hiats 

L’adjectiu: les 

formes. 

 

Els determinants. 

Els quantificadors 

Les 

llengües 

d’Europa 

Les 
llengües 

d'Espanya 

La literatura 

infantil i 

juvenil 

El vers i la 
prosa. 

A l’ombra del 

Pedraforca, 

 

La Calderona és 

nostra 

U4 Vint mil llegües 

de viatge 

submarí, de 

El text 

periodístic: 

la notícia 

La notícia    Les normes 

generals 

d’accentuac 

Els pronoms 

personals. 

Pronom febles 

La variació 

lingüística 

El gènere 

narratiu 

Xiques 

U5 L’Esclafamunta 

yes 

El text 

descriptiu 

El retrat La dièresi El verb. La 

conjugació verbal 

Els àmbits 

d’ús 

Els 

subgèneres 

Rondalles de la 

Ribera 

U6 El poble, El text 

instructiu 
Les 
normes 
d’un joc 

L’apostrofa 
ció i la 
contracció 

Les formes del 

verb 

Els registres    El gènere 

poètic 

Deixa’m de 

U7 Per que no puc 

menjar patates 

fregides 

El text 

expositiu 

La 

infografia 

Les grafies 

b/v 

Els adverbis i les 

locucions 

adverbials. 

Consciènció 

lingüística. 

Els 

subgèneres 

poètics 

El romancer 

valencià 

U8 E diari d’Anna 

Frank, 
adaptació teatral 

U9 El meu nom no 

és Irina 

El text 

dialogat 

 

El text 
argumenta 

L'entrevist   Les grafies 

de la s 
sorda. 

L’anunci Les grafies 
g, j, x 

Les preposicions 

i les locucions 
preposicionals. 

El grup de 

paraules 

Els 

prejudicis 
lingüístics 

Els usos no 

discrimina 

El gènere 

dramàtic 

 

El gènere 
assagístic 

El llibre de la 

selva, adaptació 
teatral 

L’Albufera de 

Valencia 
 

 

Entrena’t 

ÀNNEX La conjugació verbal 
 

 

Taula 6.260. Organització 25_ESM_1E. 

 

 

6.32.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En 25_ESM_1E, les categories de «Gramàtica» i «Lèxic» són les que obtenen els resultats 

més alts (21%), d’altra banda, l’espai que s’hi centra a introduir i presentar la unitat obté 

el segon resultat més elevat (16%). En canvi, a «Literatura» s’hi dedica el mateix espai 

que a «Ortografia» i «Llengua i societat» (11%). Ara bé, si agrupem les categories que 

pertanyen a les estructures lingüístiques –Gramàtica, Lèxic i Ortografia els resultats que 

se n’obtenen són diferents: 32% estructures lingüístiques enfront de 11% corresponent a 

l’espai dedicat a la literatura. 

 

Espai dedicat a la literatura per unitats_25_ESM_1E 

 Títol Comprensió 

lectora 

Comunicació Taller de 

comunicació 

Ortografia Gramàtica 

Lèxic 

Llengua 

societat 

Literatura Comentari 

de text 

U1 3 1 2 2 2 4 2 2 1 

U2 3 1 2 2 2 4 2 2 1 

U3 3 1 2 2 2 4 2 2 1 

U4 3 1 2 2 2 4 2 2 1 

U5 3 1 2 2 2 4 2 2 1 

U6 3 1 2 2 2 4 2 2 1 
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U7 3 1 2 2 2 4 2 2 1 

U8 3 1 2 2 2 4 2 2 1 

U9 3 1 2 2 2 4 2 2 1 

 

Taula 6.261. Espai dedicat a la literatura per unitats_25_ESM_1E. 

 

 

 

 
Espai en tot manual_ 25_ESM_1E 

Títol de la unitat 27 

Comprensió lectora 9 

Comunicació 18 

Taller comunicació 18 

Ortografia 18 

Gramàtica/Lèxic 36 

Llengua i societat 18 

Literatura 18 

Comentari text 9 

 

Taula 6.262. Espai_25_ESM_1E Gràfic 6.194. Espai dedicat a literatura_25_ESM_1E. 

 

 

6.32.2 Tractament contingut literari 

 
El LTD 25_ESM_1E programa els continguts literaris segons els gèneres: les tres 

primeres unitats serveixen d’introducció, dos unitats treballen el gènere i subgènere 

narratiu, dos el gènere i subgènere poètic, una el gènere dramàtic i altra l’assagístic. 

Altrament, convé assenyalar que la literatura infantil i juvenil i l’assaig s’hi afegeix en la 

programació en el darrer capítol. 

L’apartat de «Literatura» es complementa amb el de «Comentari de text». També, cal 

destacar la incorporació d’un únic text a analitzar i comentar per tal de treballar l’educació 

literària. 

 

Contingut literari_25_ESM_1E 

 Literatura Comentari de text 

U1 La literatura i la comunicació literària Poemes sense diminutius, de CARLES CANO 

U2 La literatura infantil i juvenil A l’ombra del Pedraforca, d’ENRIC LLUCH 

U3 El vers i la prosa. Els gèneres literaris La Calderona és nostra, de MANEL ALONSO 

U4 El gènere narratiu Xiques, d’AGUSTIN FERNÀNDEZ 

U5 Els subgèneres narratius populars Rondalles de la Ribera, de LLEONARD TORRES 

U6 El gènere poètic Deixa’m de VICENT ANDRÉS ESTELLÉS 

U7 Els subgèneres poètics El romancer valencià, d’ÀLVAR MONFERRER 

U8 El gènere dramàtic El llibre de la selva, adaptació teatral de CARLES PONS 

U9 El gènere assagístic L’Albufera de Valencia, de JOAN FUSTER 

 
Taula 6.263. Contingut literari_25_ESM_1E. 

Comentari text 

Títol de la unitat 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

 
 

Comprensió lectora 

Literatura Comunicació 

Llengua i societat   Ta ller comunicació 

Gramàtica/Lèxic Ortografia 
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6.32.3 Classificació textos 

 
En 25_ESM_1E, els textos classificables com a literaris són: 

1.1.1 Matèria de Bretanya, Carmelina Sánchez-Cutillas. 

1.1.2 Poemes sense diminuts, Carles Cano. 

1.1.3 Curial i Güelfa, Anònim. 

1.2.1 Charlie i la fàbrica de xocolate, Roal Dahl. 

1.2.2 El zoo d’en Pitus, Sebastià Sobirras. 

1.2.3 La selva en vers, Maria Dolors Pellicer. 

1.2.4 Oda als peus, Marc Granell. 

1.2.5 A l’ombra del Pedraforca, Enric Lluch. 

1.3.1 «L’amant de tota la vida», V. Andrés Estellés. 

1.3.2 Collidors de neu, Pepa Guardiola. 

1.3.3 El guardià de l’anell, Vicent Pascual. 

1.3.4 «Tot passa» en El domador de línies, Marc Granell. 

1.3.5 Diari 1918, J.V. Foix. 

1.3.6 L’Odissea, Homer (Traducció de Carles Riba). 

1.3.7 Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand. 

1.3.8 www.diccionaricultural.wordpress.com-a, Jose Saramago. 

1.3.9 www.joanfmira.info/articles, Joan Francesc Mira. 

1.3.10 «GR-10, sender internacional valencià», La Calderona és nostra, Manel Alonso. 

1.4.1 De teves a meves, Pere Calders. 

1.4.2 Totes les cançons parlen de tu, Xavi Sarrià. 

1.4.3 Quinzemons, Teresa Duran. 

1.4.4 Rimes i rialles, Maria Dolors Pellicer. 

1.4.5 Harry Potter i la pedra filosofal, J.R. Rowling. 

1.4.6 Si puges al Sagarmatha, Josep Francesc Delgado. 

1.4.7 Xiques, Agustin Fernàndez Paz. 

1.4.8 Cartes d’hivern, Agustín Fernàndez Paz. 

1.5.1 Contalles populars valencianes, Josep Bataller. 

1.5.2 Les millors llegendes populars, Joan Amades. 

1.5.3 Les desgràcies de Camot, Llegendes valencianes, Josep Franco. 

1.5.4 El dragó del Patriarca, Llegendes valencianes, Josep Franco. 

1.5.5 «Els set corbs», Rondalles de la Ribera, Lleonard Torres i Llorenç Giménez. 

1.5.6 «El remei», Rondalles de la Ribera, Lleonard Torres i Llorenç Giménez. 

1.6.1 Cançons de rem i vela, Josep Maria de Segarra. 

1.6.2 Els arbres a la poesia catalana, Jaume Bru i Vidal. 

1.6.3 Cançons de la lluna al barret, Miquel Desclot. 

1.6.4 Nit de Sant Joan, Jaume Sisa. 

1.6.5 «Deixa’m», La vida contada a un nen del veïnat, Vicent Andrés Estellés. 

1.6.6 Horacianes, Vicent Andrés Estelles. 

1.6.7 «L’ofici», Llibre de meravelles, Vicent Andrés Estellés. 

http://www.diccionaricultural.wordpress.com-a/
http://www.joanfmira.info/articles
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1.6.8 L’Illa amb llunes, Marc Granell. 

1.7.1 «Oda a Santorini» en Maremar, Josep Piera. 

1.7.2 Oda a Guynemer» en Poesia, Josep Maria Junoy. 

1.7.3 «A la vorera del mar» Popular. 

1.7.4 «Elegia d’una rosa», en La paraula en el vent, Josep Carner. 

1.7.5 «Agulleta i fil» Popular. 

1.7.6 El cant dels maulets, Al Tall. 

1.7.7 Vicent Andrés Estelles. 

1.7.8 «Festes dolces», El romancer valencià, Àlvar Monferrer. 

1.7.9 «Arròs amb fesols i naps», Poesia valenciana completa, Teodor Llorente. 

1.8.1 Joan, el Cendrós, Carles Alberola I Roberto Garcia. 

1.8.2 Cròniques de la veritat oculta, Pere Calders. 

1.8.3 Deesses per nassos, Antoni Torreño. 

1.8.4 El llibre de la selva, Carles Pons. 

1.8.5 Merlí i el jove Artús, Carles Pons. 

1.9.1 El llenguatge, Jesús Tusón. 

1.9.2 www.lletra.uoc.edu, Ferran Torrent. 

1.9.3 El quadern gris, Josep Pla. 

1.9.4 Aforismes, Joan Fuster. 

1.9.5 «Llegiu, llegiu, maleïts!» www.laveupv.com, Xavier Aliaga. 

1.9.6 L’Albufera de València, Joan Fuster. 

1.9.7 Aforismes, Joan Fuster. 

http://www.lletra.uoc.edu/
http://www.laveupv.com/
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Classificació Autors/-res_25_ESM_1E 

48 Autor Procedència Època Adaptat Gènere 

1.1.1 Carmelina Sánchez-Cutillas Madrid 1927 No Narratiu 

1.1.2 Carles Cano València 1957 No Poètic 

1.1.3 Anònim ----- ----- No Narratiu 

1.2.1 Roal Dahl Regne Unit 1916 No Narratiu 

1.2.2 Sebastià Sorribas Barcelona 1928 No Narratiu 

1.2.3 Maria Dolors Pellicer Oliva 1956 No Poètic 

1.2.4 Marc Granell València 1954 No Poètic 

1.2.5 Enric Lluch Algemesí 1949 No Poètic 

1.3.1 V.Andrés Estellés Burjassot 1924 No Poètic 

1.3.2 Pepa Guardiola Xàbia 1953 No Narratiu 

1.3.3 Vicent Pascual Silla 1944 No Narratiu 

1.3.5 J.V. Foix Barcelona 1893 No Poètic 

1.3.6. Homer Grec ---- No Narratiu 

1.3.7 Edmond Rostand França 1868 No Teatral 

1.3.8 Jose Saramago Portugal 1922 No Assaig 

1.3.9 Joan Francesc Mira València 1939 No Assaig 

1.3.10 Manel Alonso Puçol 1962 No Narratiu 

1.4.1 Pere Calders Barcelona 1912 No Narratiu 

1.4.2 Xavi Sarrià Barcelona 1977 No Narratiu 

1.4.3 Teresa Duran Barcelona 1949 No Narratiu 

1.4.5 J.R. Rowling Regne Unit 1965 No Narratiu 

1.4.6 Josep Francesc Delgado Barcelona 1960 No Narratiu 

1.4.7 Agustin Fernàndez Paz Vilalba 1947 No Narratiu 

1.5.1 Josep Bataller València 1972 No Narratiu 

1.5.2 Joan Amades Barcelona 1890 No Narratiu 

1.5.4 Josep Franco Sueca 1955 No Narratiu 

1.5.5 Ll. Torres I Ll. Giménez Alfafar 33-54 No Narratiu 

1.6.1 Josep Maria De Segarra Barcelona 1984 No Poètic 

1.6.2 Jaume Bru I Vidal Sagunt 1921 No Poètic 

1.6.3 Miquel Desclot Barcelona 1952 No Poètic 

1.6.4 Jaume Sisa Barcelona 1948 No Poètic 

1.6.5 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 No Poètic 

1.6.8 Marc Granell València 1954 No Poètic 

1.7.1 Josep Piera Beniopa 1947 No Poètic 

1.7.2 Josep Maria Junoy Barcelona 1887 No Poètic 

1.7.4 Josep Carner Barcelona 1884 No Poètic 

1.7.8 Àlvar Monferrer Useres 1940 No Poètic 

1.7.9 Teodor Llorente València 1836 No Poètic 

1.8.1 C. Alberola I R. Garcia Alzira-València 64-68 No Teatral 

1.8.2 Pere Calders Barcelona 1912 No Teatral 

1.8.3 Antoni Torreño València 1963 No Teatral 

1.8.4 Carles Pons Lleida 1965 No Teatral 

1.9.1 Jesús Tusón València 1939 No Assaig 

1.9.2 Ferran Torrent Sedaví 1951 No Assaig 

1.9.3 Josep Pla Palafrugell 1897 No Assaig 

1.9.4 Joan Fuster Sueca 1922 No Assaig 

1.9.5 Xavier Aliaga Xàtiva 1970 No Assaig 

1.9.6 Joan Fuster Sueca 1922 No Assaig 

 
Taula 6.264. Classificació textos_25_ESM_1E. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. 
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6.32.4 Els gèneres predominants 

 
En 25_ESM_1E, s’hi proposa una mostra de 48 textos literaris per a treballar la literatura. 

Tal com mostra el gràfic 6.218, se segueix una distribució gràfica en què en la categoria 

«Assaig» (17%) s’hi obté uns resultat superior a «Gènere teatral» (10%). 
 

 
 

18 

 
 

 
13,5 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig 

 
 

 

9 

 
 
 

4,5 

 
 
 

0 

Gèneres 25_ESM_1E 

Gènere narratiu 18 

Gènere poètic 17 

Gènere teatral 5 

Assaig 8 

Gràfic 6.195. Gèneres 25_ESM_1E. Taula 6.265. Gèneres_25_ESM_1E 

6.32.5 Textos adaptats 

 
Textos 

adaptats_25_ESM_1E 

50 

 
 

38 

 
 

25 

 
 

13 

 
 
 

 
Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 

 
Com es presenta en el gràfic 6.196, 

la categoria «Textos no adaptats» 

és la que té el resultat més alt 

(100%). Mentre que no s’hi 

aprecia cap de la categoria «Textos 

adaptats». 

 

 
0 

Gràfic 6.196. Textos adaptats_25_ESM_1E. 

 

 
6.32.6 Autors 

 
En el LTD_25_ESM_1E, trobem 45 autors/-res. S’inclouen autors/-res de la literatura 

catalana al PV i a Catalunya del segle XX, 4 textos de dones escriptores i 37 d’homes 

escriptors. 

Com es presenta en el gràfic, la categoria «Autors/-res s. XX» obté els resultats més alts 

(84%), mentre que la resta de categories n’obtenen els més baixos (13% i 2%). 
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38 
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Autors/-res per 
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Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 
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Gràfic 6.197. Èpoques_25_ESM_1E. Taula 6.266. Èpoques_25_ESM_1E. 

 

En  el  gràfic  6.198,  veiem  que  les  categories  «Literatura  catalana  a  Catalunya»    i 

«Literatura catalana al PV» obté els resultats més alts (42% i 44%). Li segueix «Literatura 

universal» i «Literatura catalana a les Illes» que obté uns resultats inferiors (13% i 0%). 

 

 

Procedència 

geogràfica_25_ESM_1E 
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Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

 
 
 
 
 

Procedència geogràfica_25_ESM_1E 

Literatura universal 6 

Literatura catalana a Catalunya 20 

Literatura catalana al País Valencià 19 

Literatura catalana a les Illes 0 

Gràfic 6.198. Procedència geográfica_25_ESM_1E. Taula 6.267. Procedència geogràfica_25_ESM_1E. 

Pel que fa al gènere dels escriptors, distingim: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 6.199_Gènere escriptors/-res_25_ESM_1E. 

 

 
 
Tal com veiem en el gràfic, la 

categoria «Dones escriptores» 

obté els resultats més baixos 

(9%), mentre que la  categoria 

«Homes escriptors» n’obté els 

més alts (91%). 
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    6  

 
 

Autors/-res segle XX 38 

Autors /-res segle XIX 6 

Autors/-res anteriors al XIX 1 
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Homes (39) Dones (4) 

Carles Cano Carmelina Sánchez-Cutillas 

Anònim Maria Dolors Pellicer 

Roal Dahl Pepa Guardiola 

Sebastià Sorribas Teresa Duran 

Marc Granell 

Enric Lluch 

Vicent Pascual 

J.V. Foix 

Homer (Traducció De Carles Riba) 

Edmond Rostand 

Jose Saramago 

Joan Francesc Mira 

Manel Alonso 

Pere Calders 

Xavi Sarrià 

J.R. Rowling 

Josep Francesc Delgado 

Agustin Fernàndez Paz 

Josep Bataller 

Joan Amades 

Josep Franco 

Lleonard Torres I Llorenç Giménez 

Josep Maria De Segarra 

Jaume Bru I Vidal 

Miquel Desclot 

Jaume Sisa 

Vicent Andrés Estellés 

Marc Granell 

Josep Piera 

Josep Maria Junoy 

Josep Carner 

Àlvar Monferrer 

Teodor Llorente 

Carles Alberola I Roberto Garcia 

Pere Calders 

Antoni Torreño 

Carles Pons 

Jesús Tusón 

Ferran Torrent 

Josep Pla 

Joan Fuster 

Xavier Aliaga 

Joan Fuster 
 

 

Taula 6.268. Dones escriptores 25_ESM_1E 
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6.32.7 Recursos multimèdia 

 
El   LTD_25_ESM_1E   proposa   dotze   recursos:   «Icones»,   «Imatge representada», 

«Animació senzilla», «Veu en off», «Fotografia», «Música», «Ef. so no usuari», «R.G. 

informació», «Enllaç extern», «Finestres emergents», «Programes», «Veu en off text 

escrit» 

 
Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música   1       1 

 2. Ef. so usuari          0 

 3. Ef. so no usuari        1  1 

 4. Veu off tx escrit 1 1 1 1 1 1 2 1  9 

 5. Veu en off     1     1 

Imatge fixa 1. Fotografia 1 1 1      1 4 

 2. Imatge repr. 2 4 2 3 3 5 2   21 

 3. C.G. fotogràfica          0 

 4. C.G. pictòrica          0 

 5. C.G.mixta          0 

 6. R.G. Informació   1 1      2 

 7. Icones 4 1 5 2 6 4 3 3 2 30 

Imatge en 1.Animació senzilla 2 2 1 1 2 2 3 2 1 16 

moviment 2. Animació compl      1    0 

 3.Dibuixos animats          0 

 4. Audiovisual          0 

 5. Pel·lícula          0 

 6. TV          0 

Altres 1. Enllaç extern  1   3  1  1 6 

elements 2. Capes          0 
multimèdia 3. F. Emer/Pop-up 3 1 4 2 3 3 2 2 1 21 

 4. Programes/ Appl  1        1 

 
Taula 6.269. Recursos multimèdia_25_ESM_1E. 

 

 

6.33. Valencià: Llengua i Literatura 2n ESO SM (26_ESM_2E) 

 
Els continguts de 26_ESM_2E (Climent, V., Vidal-Abarca, E., Serrano, A., Mañez, I., 

Rodrigo, M.A., Galarza, C. (2016). Llengua i literatura. 2 ESO. Editorial SM) es 

divideixen en nou unitats didàctiques, tres per trimestre. Les unitats corresponents al 

mateix trimestre se centren en l’estudi de les propietats del text, dels diferents tipus de 

text i de diferents gèneres literari des de diferents punts de vista. Així doncs, cada unitat 

presenta nou apartats: «Comprensió lectora, «Comunicació, «Taller de    comunicació», 

«Ortografia/Ortografia», «Lèxic, «Llengua i societat», «Literatura», «Comentari de text» 

i «Què has aprés». 

 
 

UNITAT Comprensió 

lectora 

Comunicació  Taller de 

comunicació 

Gramàtica/Ortografia Lèxic Llengua i 

societat 

Literatura Cometari de 

text 

Què 

 

U1 Mites grecs, 

de MARIA 

ANGELIDOU 

 

Les propietats 

textuals. La 

coherència 

 

La narració 

amb finalitat 

didàctica 

 

La síl·laba i la 

separació 

 

Les classes de 

paraules 

 

Les llengües 

d’Europa 

 

La literatura: 

l’art de la 

paraula. 

 

llegendes del 

Sol i la Lluna, 

 

Posa’t 

a 

prova 

 

U2 Herències L’adequació La descripció 

tècnica 

 

Les normes 

d’accentuació. 

 

els grups de 

paraules 

 

El contacte 

entre llengües 

 

La funció 

poètica 

 

Drap de la 

pols, 

 

U3 Nadal de 

fantasmes 

 

La cohesió La conversa 

per correu 

electrònic 

 

L’accent diacrític. 

Casos especials 

d’accentuació 

 

Les modalitats 

oracionals. 

l’oració simple 

 

La variació 

lingüística. 

 

La poesia en 

vers. La poesia i 

la música 

 

De 

sobretaula, 
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U4 Famílies 

d’arreu del 

món 

El text 

expositiu 

L’article 

divulgatiu 

L’apostrofació. La 

contracció 

El subjecte. 

Tipus 

d’oracions 

Les varietats 

socials o 

diastràtiques 

La prosa 

poètica. 

Nocturn 

 

U5 La idea de 

l’emigrant, 

 

L’estructura 

dels textos 

expositius 

 

El plànol 

d’evacuació 

 

La essa sorda i la essa 

sonora 

 

El predicat/ Els 

préstecs 

 

Les varietats 

geogràfiques o 

diatòpiques 

 

La narrativa en 

prosa. 

 

Mil cretins 

 

U6 Què és l’amor, 

sinó…? 

 

Dos tipus de 

textos 

expositius 

 

La 

convocatòria 

d’un concurs 

 

Les grafies g i j i els 

dígrafs tg i tj 

 

L’atribut. PVO/ 

Les frases fetes 

i els refranys 

 

Les varietats 

funcionals o 

diafàsiques 

 

La narrativa en 

vers. 

 

Mocador de 

seda fina 

 

U7 Novel·la 

d’escacs 

 

El text 

instructiu 

 

Les 

instruccions 

 

La grafia x i els dígrafs 

tx i ig 

 

El complement 

directe 

 

Els àmbits d’ús    El teatre. el 

teatre i la ràdio 

 

Olors 

 

U8 La sopa de 

lletres 

 

Dos tipus de 

textos 

instructius 

 

Les normes 

d’una 

competició 

 

Les lletres compostes El complement 

de règim 

verbal. 

 

Els usos no 

discriminatoris 

 

El teatre en vers    Mar i cel 

 

U9 Això no és un 

conte 

 

El text 

argumentatiu 

 

Els debats Els signes de puntuació    Les oracions 

passives 

 

El valencià en 

la xarxa 

 

La literatura i la 

tecnologia 

 

En línia 

 
 

Entrena’t 

ÀNNEX La conjugació verbal Combinació binària de pronoms febles Connectors textuals 
 

 

Taula 6.270. Organització_26_ESM_2E. 

 

 

6.33.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En 26_ESM_2E, en el patró que mostra el gràfic 6.271, trobem que «Literatura/ Comenta 

el text/ Taller literari» obté un resultat de 22% A més, destaquem les categories «Lectura 

i comprensió», «Taller de comunicació», «Gramàtica» i «Què has aprés», que obtenen un 

resultat elevat, 14 % i 15% del total. En canvi, si agrupem les categories que pertanyen a 

les estructures lingüístiques –«Gramàtica», «Lèxic», «Ortografia»– veiem una superfície 

molt semblant a l’obtinguda en «Literatura». 

 
Literatura en cada unitat _26_ESM_2E 

 Lectura 

comprensió 

Comunicació Ortografia Gramàtica Lèxic Llengua i 

societat 

Literatura 

Comenta el text 

Què 

aprés? 

U1 2 2 1 3 1 2 3 2 

U2 2 3 1 2 0 1 3 2 

U3 2 2 1 3 0 1 3 2 

U4 2 2 1 2 1 1 3 2 

U5 2 2 1 2 0 1 3 2 

U6 2 2 1 1 0 1 3 2 

U7 2 2 2 1 1 2 3 2 

U8 2 2 1 2 0 1 3 2 

U9 2 2 1 3 0 2 3 2 

 
Taula 6.271. Espai dedicat literatura per unitats_26_ESM_2E. 
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Taula 6.272. Espai_26_ESM_2E. Gràfic 6.200. Espai dedicat a la literatura_26_ESM_2E. 

 

 

6.33.2 Tractament contingut literari 

 
El LTD 26_ESM_2E programa el contingut literari partint d’una visió per gèneres. En 

concret, s’hi dediquen tres unitats a treballar el gènere poètic, dos el narratiu, altres dos 

el teatral, i com a novetat, una s’hi centra en la literatura i la tecnologia. Cal fer esment a 

la incorporació de la música, la ràdio, les arts plàstiques i cinematogràfiques en l’apartat 

de «Literatura». D’altra banda, tal com hem comentat en LTD_25_ESM_1E, es proposa 

un únic text en l’apartat de «Comentari literari» per tal de treballar els continguts literaris; 

cada text té a veure amb els continguts i gèneres literaris de l’apartat anterior, per 

exemple, la unitat 8 sobre teatre en vers i la representació teatral s’hi reforça en l’apartat 

de «Cometari de text» amb l’obra En línia de Jaume Monzó. 

 
CONTINGUT LITERARI_26_ESM_2E 

 

Literatura Comentari de text 

U1 La literatura: l’art de la paraula. La literatura i les arts llegendes del Sol i la Lluna, de CARLES CANO 

U2 La funció poètica i els recursos literaris Drap de la pols, escombra, espolsadors, de M. MARÇAL 

U3 La poesia en vers. La poesia i la música De sobretaula, de JOAN BROSSA 

U4 La prosa poètica. El gènere poètic i les arts plàstiques Nocturn, de JOSEP PIERA 

U5 La narrativa en prosa. La narrativa cinematogràfica Mil cretins, de QUIM MONZÓ 

U6 La narrativa en vers. La poesia popular, la música Mocador de seda fina, de FRANESC ALMELA I VIVES 

U7 El teatre. El teatre i la ràdio Olors, de JOSEP MARIA BENET I JORNET 

U8 El teatre en vers. La representació teatral Mar i cel, adaptació per a un musical de DAGOLL DAGON 

U9 La literatura i la tecnologia En línia, de JAUME MONZÓ 
 

 

Taula 6.273. Tractament contingut literari_26_ESM_2E. Font: elaboració pròpia. 

 

 

6.33.3 Classificació textos 

 
En 26_ESM_2E, els textos classificables com a literaris són: 

2.1.1 De foc i danses, Manel Rodríguez Castelló. 

2.1.2 Ruta literària i historicoartística guiada per la ciutat de València (part 2) 

http://roderic.uv.es/handle/10550/24240 

2.1.3 Antologia general de la poesia catalana, Josep Palau i Fabre. 

2.1.4 «Què és el Pop Art?». 

2.1.5 Llegendes del Sol i de la Lluna, Carles Cano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

http://roderic.uv.es/handle/10550/24240
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2.2.1 La plaça del diamant, Mercè Rodoreda. 

2.2.2 Antologia general de la poesia catalana, Víctor Balaguer. 

2.2.3 «Són fets les paraules» en De secreta vida, Ricard Garcia. 

2.2.4 Versos per a Anna, Marc Granell. 

2.2.5 Contes amb tinta blava, Ferran Bataller. 

2.2.6 Cau de llunes, Maria-Mercè Marçal. 

2.2.7 Bruixa de dol, Maria-Mercè Marçal. 

2.3.1 Antologia poètica, Vicent Andrés Estellés. 

2.3.2 Música poemes de Salvat-Papasseit, Ovidi Montllor. 

2.3.3 Quan l’aigua es queixa, RCA/ Canta poemes de Salvador Espriu, Raimon. 

2.3.4 Poesies, Màrius Torres. 

2.3.5 De teves a meves, Pere Calders. 

2.4.1 Flors a casa, Maria Josep Escrivà. 

2.4.2 «L’Estranger» dins de Petits poemes en prosa, Charles Baudelaire. 

2.4.3 Poemes de l’alquimista, Josep Palau i Fabre. 

2.4.4 «Nocturn»El temps trobat, Josep Piera. 

2.4.5 «A taula» El temps trobat, Josep Piera. 

2.5.1 «Abella» Rondalles valencianes, Enric Valor. 

2.5.2 Sherlock Holmes i el constructor de Norwood, Arthur Conan Doyle. 

2.5.3 Les aventures de Tadeu Jones. 

2.5.4 «Una altra nit» Mil cretins, Quim Monzó. 

2.5.5 «Cicle de terror» en Tots els contes, Pere Calders. 

2.6.1 Jo... i les circumstàncies, Enric Lluch. 

2.6.2 Odissea, versió de Joan Francesc Mira, Homer. 

2.6.3 Canigó, Jacint Verdaguer. 

2.6.4 «Si em pose a cantar cançons», Pep Gimeno «Botifarra» 

2.6.5 València Dia del Cant d’estil Albaes. 

2.6.6 «Mocador de seda fina» en 66 poemes imprescindibles. Poesia per a joves, Francesc 

Almela i Vives. 

2.6.7 «Botifarra» en Te’n cantaré més de mil, Pep Gimeno. 

2.7.1 El verí del teatre, Rodolf Sirera. 

2.7.2 Èdip rei, Sòfocles. 

2.7.3 Mirall trencat, Mercè Rodoreda. 

2.7.4 «Una escena de ciutat» Olors, Josep Maria Bernet i Jornet. 

2.8.1 Misteri d’Elx, Patronat del Misteri d’Elx, Anònim. 

2.8.2 Un grapat i prou, Edicions Alfons el Magnànim, Eduard Escalante. 

2.8.3 Terra Baixa, Àngel Guimerà. 

2.8.4 Mar i cel, Àngel Guimerà. 

2.8.5 Mar i cel, adaptació Dagoll Dagom, Àngel Guimerà. 

2.9.1 Rondalles, Enric Valor. 

2.9.2 Biblioteques virtuals. 

2.9.3 Un monstre em ve a veure, Patrick Ness. 
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2.9.4 En línia, Jaume Monzó. 

 
Classificació autors/-res del LTD_26_ESM_2E 

 Autor Procedència Època Adaptat Gènere 

2.1.1 Manel Rodríguez Castelló Alcoi 1958 No Narratiu 

2.1.3 Josep Palau I Fabre Barcelona 1917 No Narratiu 

2.1.5 Carles Cano València 1957 No Narratiu 

2.2.1 Mercé Rodoreda Barcelona 1908 No Narratiu 

2.2.2 Víctor Balaguer Barcelona 1892 No Poètic 

2.2.3 Ricard Garcia Llorenç Hortons 1962 No Poètic 

2.2.4 Marc Granell València 1954 No Poètic 

2.2.5 Ferran Bataller València 1977 No Poètic 

2.2.6 Maria-Mercé Marçal Ivars d’Urgell 1952 No Poètic 

2.3.1 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 No Poètic 

2.3.2 Ovidi Montllor Alcoi 1942 No Poètic 

2.3.3 Raimon Xàtiva 1940 No Poètic 

2.3.4 Màrius Torres Lleida 1910 No Poètic 

2.3.5 Pere Calders Barcelona 1912 No Narratiu 

2.4.1 Maria Josep Escrivà Gandia 1968 No Poètic 

2.4.2 Charles Baudelaire França 1821 No Poètic 

2.4.3 Josep Palau i Fabre Barcelona 1917 No Poètic 

2.4.4 Josep Piera Beniopa 1947 No Poètic 

2.5.1 Enric Valor Castalla 1911 No Narratiu 

2.5.2 Arthur Conan Doyle Regne Unit 1859 No Narratiu 

2.5.4 Quim Monzó Barcelona 1952 No Narratiu 

2.5.5. Pere Calders Barcelona 1912 No Narratiu 

2.6.1 Enric Lluch Algemesí 1949 No Narratiu 

2.6.2 Homer Grècia VII Ac Sí Poètic 

2.6.3 Jacint Verdaguer Folgueroles 1845 No Poètic 

2.6.4 Pep Gimeno Xàtiva 1960 No Poètic 

2.6.6 Francesc Almela i Vives Vinaròs 1903 No Poètic 

2.6.7 Pep Gimeno Xàtiva 1960 No Poètic 

2.7.1 Rodolf Sirera València 1948 No Teatral 

2.7.2 Sóflocles Grècia 406 Ac No Teatral 

2.7.3 Mercé Rodoreda Barcelona 1908 No Narratiu 

2.7.4 Josep Maria Bernet i Jornet Barcelona 1940 No Teatral 

2.8.1 Anònim: Misteri d’Elx Elx XV No Teatral 

2.8.2 Eduard Escalante Cabanyal 1834 Sí Teatral 

2.8.5 Àngel Guimerà Tenerife 1845 Sí Teatral 

2.9.3 Patrick Ness Estats Units 1971 No Narratiu 

2.9.4 Jaume Monzó La Font Carròs 1971 No Teatral 

 
Taula 6.274. Classificació autors/-res 26_ESM_2E. 

 

La taula 6.305 presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos 

adaptats i el gènere al qual pertanyen els fragments les obres. Basant-nos en les dades 

obtingudes s’hi poden extraure els següents resultats: 

 

6.33.4 Els gèneres predominants 

 
En 26_ESM_2E, s’hi proposa una mostra de 37 textos literaris per a treballar la literatura. 

Tal com mostra el gràfic 6.225, la categoria «Gènere poètic» obté els resultats més alts 

(49%). 
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Gèneres_26_ESM_2E 
 

Gènere narratiu 12 

Gènere teatral 18 

Gènere poètic 7 

Assaig 0 

18 

 
 
 

13,5 

 
 
 

9 

 
 
 

4,5 

 
 
 

0 

 

Gènere narratiu 

Gènere teatral 

Gènere poètic 

Assaig 

 

Taula 6.275. Gèneres_ESM_2E. Gràfic 6.201. Gèneres_ESM_2E. 

 

 

 

 

 

6.33.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_26_ESM_2E 

40 
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Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 
 

Com es presenta en el gràfic 

6.202, la categoria «Textos 

adaptats» és la que té el resultat 

més   alt   (92%).   Mentre   que 

«Textos adaptats» n’obté 8%. 

 

 
0 

Gràfic 6.202. Textos adaptats_26_ESM_2E. 

 

 
6.33.6 Autors 

 
La mostra del LTD_26_ESM_2E per a treballar els continguts literaris és de 33 autors/- 

res. Sobreïxen els autors/-res del segle XX que formen part de la literatura catalana al PV. 

S’inclouen 3 dones escriptores, enfront de 30 homes escriptors. 

Tal com veiem en el gràfic la categoria «Autors/-res s. XX» obté els resultats més alts 

(77%), enfront de la resta que n’obtenen resultats més baixos (18% i 9%). 

 

 

 

 

34 
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30 

 
 
 

22,5 

Autors/-res per 

èpoques_26_ESM_2E 

 
 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 
Autors/-res abans del XIX 

 
 

15 

 
 
 

7,5 

 
 
 

0 

Època_26_ESM_2E 

Autors/-res segle XX 24 

Autors /-res segle XIX 6 

Autors/-res anteriors al XIX 3 

Gràfic 6.203. Èpoques_26_ESM_2E. Taula 6.276. Èpoques_26_ESM_2E. 

Tal com hem vist en els LTD_SAT, la categoria «Literatura catalana al PV» obté els 

resultats més alts (48%), li segueix «Literatura catalana a Catalunya» (33%) i, amb els 

resultats més baixos, «Literatura universal» (18%) i «Literatura a les Illes» (0%). 

Procedència 
geogràfica_26_ESM_2E 

16 

 
 

12 

 
 

8 

 
 

4 

 
 

0 

 
 
 
 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes    

Procedència geogràfica_26_ESM_2E 

Literatura universal 6 

Literatura catalana a Catalunya 11 

Literatura catalana al País Valencià 16 

Literatura catalana a les Illes 0 
 

 

 
Gràfic 6.204. Procedència_26_ESM_2E. Taula 6.277. Procedència geogràfica_26_ESM_2E. 

 

Com veiem en la taula 6.278, novament la categoria «Dones escriptores» obté la 

puntuació més baixa (9%), mentre que la d’«Homes escriptors» la més alta (91%). 

Sobresurten les 3 escriptores: Mercè Rodoreda, Maria Mercè Marçal i Maria Josep 

Escrivà, enfront de 30 homes escriptors que s’hi fa servir per a treballar els continguts 

literaris. 

 
Homes (30) Dones (3) 

 

Manel Rodríguez Castelló Mercè Rodoreda 

Josep Palau I Fabre Maria Mercè Marçal 

Carles Cano Maria Josep Escrivà 

Víctor Balaguer 

Ricard Garcia 

Marc Granell 

Ferran Bataller 

Vicent Andrés Estellés 

Ovidi Montllor 
 

16 

11 

 

 

  24  

6 

3 
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Raimon 

Màrius Torres 

Pere Calders 

Charles Baudelaire 

Josep Palau i Fabre 

Josep Piera 

Enric Valor 

Arthur Conan Doyle 

Quim Monzó 

Pere Calders 

Enric Lluch 

Homer 

Jacint Verdaguer 

Pep Gimeno 

Francesc Almela i Vives 

Pep Gimeno 

Rodolf Sirera 

Sóflocles 

Josep Maria Bernet i Jornet 

Anònim: Misteri d’Elx 

Eduard Escalante 

Àngel Guimerà 

Patrick Ness 

Jaume Monzó 
 

 

Taula 6. 278. Gènere escriptors/-res_26_ESM_2E. 

 

 

 

Gràfic 6.205. Dones escriptores_26_ESM_2E. 

 

 
6.33.7 Recursos multimèdia 

 

El LTD_26_ESM_2E proposa vuit recursos: «Icones», «Enllaç extern», «Finestres 

emergents»,  «Imatge  representada»,  «Animació  senzilla»,  «Veu  en  off  text escrit», 

«Fotografia», «R.G. informació», «Audiovisual». 
 
 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

 

Àudio 1. Música 

2. Ef. so usuari 

3. Ef. so no usuari 
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 4. Veu off tx escrit 1 2  1 1 2 2 4 1 14 

5. Veu en off          0 

Imatge fixa 1. Fotografia    1 1 1 2   5 

 2. Imatge repr. 1 1 2 3 2 1 1 5 2 18 

 3. C.G. fotogràfica          0 

 4. C.G. pictòrica          0 

 5. C.G.mixta          0 

 6. R.G. Informació        1  1 

 7. Icones 5 5 3 5 7 8 5 10 5 65 

Imatge en 1.Animació senzilla    1 1 1 1  1 5 

moviment 2. Animació compl  1        0 

 3.Dibuixos animats          0 

 4. Audiovisual 3 1      2  6 

 5. Pel·lícula          0 

 6. TV          0 

Altres 1. Enllaç extern 4 1 6 3 4 4 3 3 4 32 

elements 2. Capes          0 

multimèdia 3. F. Emer/Pop-up  2  3 2 2 2 4 2 17 

 4. Programes/ Appl          0 

 

Taula 6.279. Recursos multimèdia_26_ESM_2E. 

 
 

Enllaços web (Enllaç extern): 

Cançó https://www.youtube.com/embed/vWFJLUBwpSY 

Ruta literària http://roderic.uv.es/handle/10550/24240 

Pop Art: http://lestobadapopart.blogspot.com 

Vídeo “La Panderola https://www.youtube.com/embed/BEsjydLfZuk 
 

https://www.youtube.com/embed/kI0LUkxknqQ. Sonata de Mozart 
 

Música de poetes: 
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Inici 

 

hora en punt: https://www.youtube.com/embed/juD_JokZsCs 

Viasona. Tota la música en català: https://www.viasona.cat/grup/judit-neddermann/cancons-de-la-veritat- 
oculta/hora-en-punt 

 

http://rodamots.cat/escreix/pere-calders-lhora-en-punt/ 

Etapes artístiques de Picasso: http://www.geocities.ws/ciclesuperiorllor/epoques.html 

Poemes objecte de Joan Brossa. 

http://www.fundaciojoanbrossa.cat/obra.php?idmenu=3&menu2=7&submenu=1 
 

Rondalla d’Enric Valor https://www.vilaweb.cat/noticia/3914416/20110808/enric-valor-abella.html 

Tràiler de Tadeu Jones https://www.youtube.com/embed/yEsxFalJ8Ak 

productora de Tadeu Jones http://www.ikirufilms.com/portfolio_page/les-aventures-de-tadeu-jones/ 
 

Festival a Cabina https://lacabina.es/la-cabina/?lang=ca 
 

Coneix Malala Yousafzai: http://www.ccma.cat/324/Nobel-de-la-Pau-per-a-la-pakistanesa-Malala- 
Yousafzai-i-per-a-lactivista-indi-Kailash-Satyarthi/noticia/2498892/ 

Recitat de Canigó. https://www.youtube.com/embed/76OdXpnp9ms 

Lletra en PDF de Canigó: http://www.canigo125.cat/veus/Canigo_en_pdf.html 

El romanç de Senyera https://www.youtube.com/embed/GAL76QAqZRw 

Vídeo del dia del Cant d’estil. https://www.youtube.com/embed/AegJq6QJzhs 

Una obra de teatre sobre Estellés: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Una-obra-de-teatre-sobre- 

la-vida-dEstelles/video/2750950/# 

Radionovel·la de “Mirall trencat”: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Una-obra-de-teatre-sobre- 

la-vida-dEstelles/video/2750950/# 

http://www.youtube.com/embed/vWFJLUBwpSY
http://roderic.uv.es/handle/10550/24240
http://lestobadapopart.blogspot.com/
http://www.youtube.com/embed/BEsjydLfZuk
http://www.youtube.com/embed/kI0LUkxknqQ
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Inici
http://www.youtube.com/embed/juD_JokZsCs
http://www.viasona.cat/grup/judit-neddermann/cancons-de-la-veritat-
http://rodamots.cat/escreix/pere-calders-lhora-en-punt/
http://www.geocities.ws/ciclesuperiorllor/epoques.html
http://www.fundaciojoanbrossa.cat/obra.php?idmenu=3&amp;menu2=7&amp;submenu=1
http://www.vilaweb.cat/noticia/3914416/20110808/enric-valor-abella.html
http://www.youtube.com/embed/yEsxFalJ8Ak
http://www.ikirufilms.com/portfolio_page/les-aventures-de-tadeu-jones/
http://www.ccma.cat/324/Nobel-de-la-Pau-per-a-la-pakistanesa-Malala-
http://www.youtube.com/embed/76OdXpnp9ms
http://www.canigo125.cat/veus/Canigo_en_pdf.html
http://www.youtube.com/embed/GAL76QAqZRw
http://www.youtube.com/embed/AegJq6QJzhs
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Una-obra-de-teatre-sobre-
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Una-obra-de-teatre-sobre-
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“la guerra dels mons” (àudio) https://www.ara.cat/premium/opinio/guerra-dels-mons_0_1018698172.html 
 

El misteri d’Elx: https://www.misteridelx.com/va/misteri/#formbsc 

Tràiler de Terra baixa, de la Fura dels Baus: https://www.youtube.com/embed/UmfeeXOppkI 

Tràiler de Mar i cel, de Dagoll Dagom: https://www.youtube.com/embed/areSxRB6i3M 

Presentació d’un llibre-disc 

https://mesdemil.bandcamp.com/album/vol-de-n-vol-en-ric-rap-rondalles 
 

Catalogo de la red electrònica de lectura publica valenciana 

Biblioteca valenciana Digital: http://bivaldi.gva.es/es/cms/elemento.cmd?id=estaticos/paginas/inicio.html 

Biblioteca valenciana Nicolau Primitiu 

comparteixen el que han llegit amb altres. https://www.youtube.com/embed/D48JD8_DlLY 

 

 

6.34. Valencià: Llengua i Literatura 3r ESO SM (27_ESM_3E) 

 
Els continguts de 27_ESM_3E (Guerrero, J., Greus, A., Ribes, J.L. (2015). Llengua i 

literatura. 3 ESO. Saba. Editorial SM) es presenten en nou unitats didàctiques, tres per 

trimestre. Les unitats corresponents al mateix trimestre se centren en l’estudi de diferents 

tipus de text i de diferents èpoques, des de l’edat Mitjana fins a l’Edat Moderna. Cada 

unitat es divideix nou apartats: «Comprensió lectora, «Comunicació, «Taller de 

comunicació»,  «Ortografia»,  «Gramàtica/Lèxic,  «Llengua  i  societat»,   «Literatura», 

«Comentari de text» i «Què has aprés». 
 

 
 

UNITAT Comprensió 

lectora 

Comunicació Taller de 

comunica 

Ortografia Lèxic/Gram Llengua i 

societat 

Literatura Comentari 

de text 

 

U1-Cada 

llibre un 

mon 

 

Ulisses i el 

fantasma foraster, 

de TONI 

CUCARELLA 

 

El text narratiu 

L’estructura 

del text 

narratiu 

 

El 

microrrelat 

 

Els sons i les 

grafies. els 

diftongs i els 

hiats 

 

Les classes de 

paraules. El 

substantiu. 

L’adjectiu 

 

Les llengües 

constitucional. 

La legislació 

lingüística 

 

L’edat mitjana. Els 

primers textos. 

 

Crònica, 

U2- Creem 

i vivim 

L’Ocell de Foc, El text poètic El 

cal·ligram 

L’accentuació 

i la dièresi 

Els 

determinats. els 

pronoms 

l’origen de la 

llengua 

La poesia 

trobadoresca. 

Llibre de 

meravelles 

U3- 

Estimat 

planeta 

Àfrica, de JOAN 

MANUEL 

MATOSES 

El text teatral El monòleg 

d’humor 

L’apòstrof i 

la contracció 

La preposició. 

L’adverbi//La 

composició 

De la llengua 

medieval als 

nostres dies 

La literatura 

religiosa i 

moralitzant. 

Lo Crestià, 

U4 -Llaços 

d’amistat 

(La 

col·laborac 

Els tres 

mosqueters, 

d’ALEXANDER 

DUMAS 

El text 

periodístic 

La notícia 

radiofònica 

Les grafies 

p/b, t/d i c/g 

en posició 

final. 

El verb: 

morfemes 

verbals i les 

conjugacions 

La 

sociolingüística 

i el contacte de 

llengües 

La prosa 

humanística.Antoni 

Canals i Bernat 

Metge 

El somni, 

de 

BERNAT 

METGE 

U5- La 

mesura de 

la ciència 

Hi ha cap animal 

que mengi vespes? 

El reportatge. 

La crònica 

La crònica 

de viatges 

Les grafies de 

la s sorda i la 

s sonora 

Les formes no 

personal del 

verb. Les 

perífrasis. 

el bilingüisme i 

la diglòssia 

El segle XV. 

Jaume Roig. Isabel 

de Villena. 

Espill, de 

JAUME 

ROIG 

U6- 

Treballar és 

un dret 

L’ofici que més 

m’agrada 

El text 

argumentatiu 

L’assaig Les grafies 

g,j,tg,tj 

Les parts de 

l’oració. Els 

tipus d’oració 

el conflicte 

lingüístic 

La poesia del segle 

XV. 

Cant 76, 

d’AUSÀS 

MARCH 

U7- 

Intercanvis 

Sang a les pedres L’entrevista. 

Els tipus 

d’entrevistes 

L'enquesta Les grafies x, 

tx, ig 

La substitució 

pronominal 

Les varietats de 

la llengua 

El llibre de 

cavalleria. curial i 

Güelfa. 

El cavaller 

U8- 

Consumidor 

“Neuromàrqueting    El text 

expositiu 

L'acta Les 

consonants 

laterals 

L’oració 

composta 

La variació 

estructural 

L'edat moderna. 

Els segles 

D’un 

desesperat 

amor, de 

http://www.ara.cat/premium/opinio/guerra-dels-mons_0_1018698172.html
http://www.misteridelx.com/va/misteri/#formbsc
http://www.youtube.com/embed/UmfeeXOppkI
http://www.youtube.com/embed/areSxRB6i3M
http://www.youtube.com/embed/D48JD8_DlLY


422  

U9- Iguals 

en la 

diversitat 

Política per a 

joves inquiets, 

El text 

cientificotècnic 

L’article 

divulgatiu 

Els signes de 

puntuació 

L'oració 

composta els 

neologismes 

La variació 

d´ús. els 

registres 

La literatura 

popular. el Misteri 

d’Elx 

Rondalles 

de 

l’Alacantí, 
 

 

Entrena’t 

ÀNNEX Combinació binaria de pronoms febles Recursos literaris Tòpics literaris 

 

 

Taula 6.280. Organització 27_ESM_3E. 

 

 

6.34.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En el LTD_27_ESM_3E, l’apartat de «Literatura. Comenta el text. Taller literari» és el que 

obté el resultat més alt (27%), guanya terreny sobrepassant la resta de categories. En 

canvi, les categories que pertanyen a les estructures lingüístiques –«Gramàtica», «Lèxic», 

«Morfosintaxi»–, ni tan sols agrupades, superen l’apartat dedicat a treballar la literatura, 

n’obtenen un 23%. 

D’altra banda, destaquem les categories «Què has aprés» «Taller de comunicació», i 

«Lectura i comprensió lectora», també guanyen terreny: 18%, 12% i 14%, 

respectivament. 

 
Literatura en cada unitat 27_ESM_3E 

 Lectura 

Comprensió 

Comunicació 

Taller 

Ortografia Gramàtica Lèxic Llengua i 

societat 

Literatura 

Taller 

Què has 

aprés? 

U1 2 3 2 3 0 2 6 3 

U2 2 2 1 3 1 1 4 3 

U3 2 2 2 1 1 1 4 3 

U4 2 3 1 2 0 1 4 3 

U5 2 3 1 2 1 1 6 3 

U6 2 2 1 2 1 1 5 3 

U7 2 3 1 1 0 1 4 3 

U8 2 2 2 2 1 1 4 2 

U9 2 2 1 1 1 1 4 3 

 
Taula 6.281. Espai dedicat a la literatura_27_ESM_3E. 

 

 

 
 

Literatura en conjunt_27_ESM_3E 

Lectura. Comprensió lectora 18 

Comunicació. Taller de comunicació 22 

Ortografia 12 

Gramàtica 17 

Lèxic 6 

Llengua i societat 10 

Literatura. Comentari literari. Taller 41 

literari 

Què has aprés. Posa’t a prova 27 

Taula 6. 282. Espai_27_ESM_3E. Gràfic 6.206. Espai_27_ESM_3E. 

 
 

Lectura.  Comprensió 
lectora 
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6.34.2 Tractament contingut literari 

 
El LTD_27_ESM_3E programa els continguts literaris partint d’una visió historicista i 

per gèneres alhora, de manera que farem una tria dels principals gèneres, autors i 

moviments de la història de la literatura que abasta des de l’Edat Mitjana fins a l’Edat 

moderna. S’hi inclou la poesia trobadoresca, del segle XV, la prosa humanística i de 

cavalleries i autors com Ramon Llull, Antoni Canals, Bernat Metge, Jaume Roig, Isabel 

de Villena, Roís de Corella, Jordi de san Jordi i Ausiàs March. 

Així doncs, el contingut literari s’hi agrupa en dos apartats: «Literatura» i «Comentari de 

text»; d’una banda, s’hi treballen els continguts teòrics i d’altra, els pràctics mitjançant 

un comentari d’un text. 

 
Contingut literari_27_ESM_3E 

 Literatura Comentari de text 

U1 L’edat mitjana. Les quatre grans cròniques Crònica, de RAMON MUNTANER 

U2 La poesia trobadoresca. Ramon Llull Llibre de meravelles. de RAMON LLULL 

U3 La literatura religiosa i moralitzant. Lo Crestià, de FRANCESC EIXIMENIS 

U4 La prosa humanística. Antoni Canals i Bernat Metge El somni, de BERNAT METGE 

U5 El segle XV. Jaume Roig. Isabel de Villena. Roís Corella Espill, de JAUME ROIG 

U6 La poesia del segle XV. Jordi de san Jordi i Ausiàs March Cant 76, d’AUSÀS MARCH 

U7 El llibre de cavalleria. Curial i Güelfa. Tirant lo Blanc El cavaller Tirant lo blanc, de JOANOT MART 

U8 L'edat moderna. Els segles XVI,XVII i XVIII D’un desesperat amor, de PERE SERAFÍ 

U9 La literatura popular. El Misteri d’Elx Rondalles de l’Alacantí, de J. GONZÀLEZ 

 
Taula 6.283. Contingut literaria_27_ESM_3E. 

 

 

6.34.3 Classificació textos 

 
Els textos classificables com a literaris són: 

3.1.1 Temps de conquesta, Enric Lluch. 

3.1.2 El cavaller del Lleó, Chrétien de Troyes. 

3.1.3 L’Aventura del llibre català, Joan Fuster. 

3.1.4 Homilies d’Organyà, Joaquim Miret. 

3.1.5 Llibre dels fets, Jaume I. 

3.1.6 Crònica, Bernat Desclot. 

3.1.7 Crònica, Ramon Muntaner. 

3.2.1 Poesia trobadoresca, Guillem de Cabestany. 

3.2.2 Poesia trobadoresca, Guillem de Cabestany. 

3.2.3 Poesia trobadoresca, Bertran de Born. 

3.2.4 Poesia trobadoresca, Aimeric de Peguilhan. 

3.2.5 Antologia general de la poesia catalana, Ramon Llull. 

3.2.6 Doctrina pueril (adaptat), Ramon Llull. 

3.2.7 Llibre de meravelles, Ramon Llull. 

3.3.1 Antologia general de la poesia catalana, Pere March. 

3.3.2 Inscripció a la tomba del Príncep Negre, a la catedral de Canterbury. 
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3.3.3 Primer del Crestià. Preàmbul III, Lo Crestià (adaptat), Francesc Eiximenis. 

3.3.4 Sermons, Les veus del temps, Vicent Ferrer. 

3.3.5 Sermons, Les veus del temps, Vicent Ferrer. 

3.3.6 «Terç del Crestià» Lo Crestià (adaptat), Francesc Eiximenis. 

3.3.7 Lo Crestià, Les veus del temps, Francesc Eiximenis. 

3.3.8 Sermons, Les veus del temps, Vicent Ferrer. 

3.3.9 «Sermons» Les veus del temps, Vicent Ferrer. 

3.3.11 «Elogi dels diners» Les veus del temps, Anselm Turmeda. 

3.3.12 «Terç del Crestià» Lo Crestià (adaptat), Francesc Eiximenis. 

3.3.13 Lo Crestià, Les veus del temps, Francesc Eiximenis. 

3.4.1 Valeri Màxim (pròleg) (adaptat), Antoni Canals. 

3.4.2 Carta de sant Bernat a sa germana, Arxiu de la Corona d’Aragó, Antoni Canals. 

3.4.3 Lo somni, en Les veus del temps, Bernat Metge. 

3.4.4 El somni, Bernat Metge. 

3.4.5 Apologia, Bernat Metge. 

3.4.6 El somni, Bernat Metge. 

3.5.1 La brama dels llauradors de l’horta de València (adaptació d’Eduard J. Verger), 

Jaume Gassull. 

3.5.2 «El procés de les olives» en Les veus del temps, Bernat Fenollar. 

3.5.3 Spill, adaptació d’Anna Isabel Peirats, Jaume Roig. 

3.5.4 Espill o llibre de les dones (adaptat), Jaume Roig. 

3.5.5 Llibre anomenat «Vita Christi» adaptació a partir de R. Miquel i Planas, Isabel de 

Villena. 

3.5.6 Llibre anomenat «Vita Christi» adaptació a partir de R. Miquel i Planas, Isabel de 

Villena. 

3.5.7 Protagonistes femenines a la «Vita Christi», Rosanna Cantavella. 

3.5.8 Leandre i Hero, Joan Roís de Corella. 

3.5.9 «La balada de la garsa i l’esmerla» en Les veus del temps, Joan Roís De Corella. 

3.5.10 Joan Roís de Corella. Rims i proses, Tomàs Martínez Romero. 

3.5.11 Espill, edició en prosa en Les veus del temps, Jaume Roig. 

3.6.1 «Cant 23» Poemes d’Ausiàs March. Antologia, Ausiàs March. 

3.6.2 Jordi de Sant Jordi. Poesia, Jordi de San Jordi. 

3.6.3 Guia didàctica d’Ausiàs March, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Jordi 

de Sant Jordi. 

3.6.4 «Cant 45» Poesia, Ausiàs March. 

3.6.5 Jo sóc aquest que em dic Ausiàs March, Josep Piera. 

3.6.6 Poemes d’Ausiàs March. Ausiàs March. 

3.6.7 «Cant 3» Poesia, Ausiàs March. 

3.6.8 «Cant 92» Poesia, Ausiàs March. 

3.6.9 «Cant 105» Poemes d’Ausiàs March, Ausiàs March. 

3.6.10 «Cant 113» Poesia, Ausiàs March. 

3.6.11 «Cant 29» Poemes d’Ausiàs March, Ausiàs March. 
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3.6.12 Guia didàctica d’Ausiàs March, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 

Ausiàs March. 

3.7.1 El Cavaller del Lleó, Chrtien de Troyes. 

3.7.2 Curial i Güelfa, Anònim. 

3.7.3 Curial i Güelfa, Anònim. 

3.7.4 Curial i Güelfa, Anònim. 

3.7.5 Els amors de Tirant i Carmesina, Joanot Martorell. 

3.7.6 Don Quixot de la Manxa, Miguel de Cervantes. 

3.7.7 El cavaller Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 

3.8.1 Les veus del temps, Frances Vicent Garcia. 

3.8.2 Les veus del temps, Frances Vicent Garcia. 

3.8.3 Los amors de Melisendra, Francesc Mulet. 

3.8.4 Coses evengudes en la ciutat i regne de València, Institució Pere Joan Porcar. 

3.8.5 Lucrècia, en Teatre barroc i neoclàssic, Joan Ramis i Ramis. 

3.8.6 «Baró de Maldà, 50 anys de dietari» Albert Manent. 

3.8.7 Calaix de sastre, en Les veus del temps, Rafael Amat. 

3.8.8 «D’un desesperat amor» en Poesies catalanes, Pere Serafí. 

3.8.9 Flor d’enamorats, Joan Timoneda. 

3.8.10 Sonets, a cura de G. Grilli, Francesc Vicenç Garcia. 

3.9.1 Llibre de cançons, Anònim, Joaquim Maideu. 

3.9.2 Antologia poètica, Joan Vinyoli. 

3.9.3 Anònim 

3.9.4 «La flor del lilolà» en Rondalles del Baix Vinalopó. Contes populars, Joaquim 

Gonzàlez i Caturla. 

3.9.5 Cant de la Sibil·la, www.conselldemallorca.net, Anònim. 

3.9.6 Patronat del Misteri d’Elx, Anònim. 

3.9.7 «El cullerot» Rondalles de l’Alacantí. Contes populars, Joaquim Gonzàlez Caturla. 

http://www.conselldemallorca.net/
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Classificació d’autors i Autores_27_ESM_3E 

 Autor Procedència Època Adaptat Gènere 

3.1.1 Enric Lluch Algemesí 1949 No Narratiu 

3.1.2 Chrétien de Troyes França 1130 No Narratiu 

3.1.3 Joan Fuster Sueca 1922 No Narratiu 

3.1.4 Joaquim Miret Barcelona 1858 Sí Narratiu 

3.1.5 Jaume I França 1208 No Narratiu 

3.1.6 Bernat Declot França Xiii No Narratiu 

3.1.7 Ramon Muntaner Gerona 1265 No Narratiu 

3.2.1 Guillem de Cabestany Rosselló 1162 No Poètic 

3.2.2 Guillem de Cabestany Rosselló 1162 No Poètic 

3.2.3 Bertran de Born França 1140 No Poètic 

3.2.4 Aimeric de Peguilhan Péguilhan 1175 No Poètic 

3.2.5 Ramon Llull Palma 1232 No Narratiu 

3.2.6 Ramon Llull Palma 1232 Sí Narratiu 

3.2.7 Ramon Llull Palma 1232 No Narratiu 

3.3.1 Pere March València 1336 No Poètic 

3.3.3 Francesc Eiximenis Girona 1330 Sí Narratiu 

3.3.4 Vicent Ferrer València 1350 No Narratiu 

3.3.5 Vicent Ferrer València 1350 No Narratiu 

3.3.6 Francesc Eiximenis Girona 1330 Sí Narratiu 

3.3.7 Francesc Eiximenis Girona 1330 No Narratiu 

3.3.8 Vicent Ferrer València 1350 No Narratiu 

3.3.9 Vicent Ferrer València 1350 No Narratiu 

3.3.11 Anselm Turmeda Palma 1355 No Poètic 

3.3.12 Francesc Eiximenis Girona 1330 Sí Narratiu 

3.3.13 Francesc Eiximenis Girona 1330 No Narratiu 

3.4.1 Antoni Canals València 1352 Sí Narratiu 

3.4.2 Antoni Canals València 1352 No Narratiu 

3.4.3 Bernat Metge Barcelona 1340 No Narratiu 

3.4.4 Bernat Metge Barcelona 1340 No Narratiu 

3.4.5 Bernat Metge Barcelona 1340 No Narratiu 

3.4.6 Bernat Metge Barcelona 1340 No Narratiu 

3.5.1 Jaume Gassull València 1450 Sí Poètic 

3.5.2 Bernat Fenollar València 1438 No Poètic 

3.5.3 Jaume Roig València 1400 Sí Poètic 

3.5.4 Jaume Roig València 1400 Sí Poètic 

3.5.5 Isabel de Villena València 1430 Sí Narratiu 

3.5.6 Isabel de Villena València 1430 Sí Narratiu 

3.5.7 Rosanna Cantavella Vila-Real 1957 No Narratiu 

3.5.8 Joan Roís de Corella Gandia 1435 No Poètic 

3.5.9 Joan Roís de Corella Gandia 1435 No Poètic 

3.5.11 Jaume Roig València 1400 No Narratiu 

3.6.1 Ausiàs March Beniarjó 1400 No Poètic 

3.6.2 Jordi de San Jordi País Valencià 1399 No Poètic 

3.6.3 Jordi de Sant Jordi País Valencià 1399 No Poètic 

3.6.4 Ausiàs March Beniarjó 1400 No Poètic 

3.6.5 Josep Piera Beniopa 1947 No Narratiu 

3.6.7 Ausiàs March Beniarjó 1400 No Poètic 

3.6.8 Ausiàs March Beniarjó 1400 No Poètic 

3.6.9 Ausiàs March Beniarjó 1400 No Poètic 

3.6.10 Ausiàs March Beniarjó 1400 Sí Poètic 

3.6.11 Ausiàs March Beniarjó 1400 No Poètic 

3.6.12 Ausiàs March Beniarjó 1400 No Poètic 

3.7.1 Chrétien De Troyes França 1130 No Narratiu 

3.7.2 Anònim —- —- No Narratiu 

3.7.3 Anònim —- —- No Narratiu 

3.7.4 Anònim —- —- No Narratiu 

3.7.5 Joanot Martorell Gandia 1413 No Narratiu 

3.7.6 Miguel de Cervantes Alcalà De H. 1547 No Narratiu 

3.7.7 Joanot Martorell Gandia 1413 No Narratiu 

3.8.1 Lluís Galiana Ontinyent 1740 No Narratiu 
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47 

3.8.1 Cristòfor Despuig Tortosa 1510 No Narratiu 

3.8.2 Marc Antoni Ortí València 1593 No Narratiu 

3.8.3 Pere Serafí Barcelona 1534 No Poètic 

3.8.4 Joan Ferrandis d’Herèdia Valencia 1480  Teatral 

3.8.5 Frances Vicent Garcia Tortosa 1582 No Poètic 

3.8.6 Frances Vicent Garcia Tortosa 1582 No Poètic 

3.8.7 Francesc Mulet Castelló 1624 No Teatral 

3.8.8 Pere Joan Porcar València 1560 No Narratiu 

3.8.9 Joan Ramis i Ramis Maó 1746 No Teatral 

3.8.10 Albert Manent Maresme 1930 No Narratiu 

3.8.11 Rafael Amat Barcelona 1746 No Narratiu 

3.8.12 Pere Serafí Grècia 1505 No Poètic 

3.8.13 Joan Timoneda València 1518 No Poètic 

3.8.14 Francesc Vicenç Garcia Tortosa 1582 No Poètic 

3.9.1 Anònim —- —— No Poètic 

3.9.2 Joan Vinyoli Barcelona 1914 No Poètic 

3.9.3 Anònim —— —— No Teatral 

3.9.4 J. Gonzàlez i Caturla Alacant 1951 No Narratiu 

3.9.5 Anònim —— —— No Narratiu 

3.9.6 Anònim —— —— No Narratiu 

3.9.7 Joaquim Gonzàlez Caturla Alacant 1951 No Narratiu 

 

Taula 6.284. Classificació autors i autores_27_ESM_2E. Font: elaboració pròpia. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. 

 

6.34.4 Els gèneres predominants 

 

El LTD_27_ESM_3E proposa 81 textos literaris. En el gràfic 6.206, notem que «Gènere 

narratiu» seguit de «Gènere poètic» són les categories que obtenen la puntuació més alta: 

58 i 37%. En canvi, «Gènere teatral» i «Assaig» n’obtenen la més baixa: 5 i 0%. 
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37,5 

 
 
 

25 

 
 
 

12,5 

 
 

Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig    

Generes_27_ESM_3E 

 

 
0    

 

Gràfic 6.207. Gèneres_27_ESM_3E. Taula 6.285. Gèneres_27_ESM_3E. 

30 
 Gènere narratiu 47 

  Gènere poètic 30 

  Gènere teatral 4 

4 0  Assaig 0 
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6 
1 

6.34.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_27_ESM_3E 

70 

 
 

53 

 
 

35 

 
 

18 

 
 

 
Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 

 
Com es presenta en el gràfic 6.208, 

la categoria «Textos adaptats» és la 

que té els resultats més alts (85%), 

mentre que «Textos adaptats» n’obté 

els més baixos (15%). 

 

 
0 

 
Gràfic 6.208. Textos adaptats_27_ESM_3E. 

 

 
6.34.6 Autors 

 
Les dades del LTD_27_ESM_3E donen compte de la presència 42 autors/-res. S’hi fan 

servir, sobretot, autors/-res de la literatura catalana a Catalunya d’abans del XIX. Només 

s’inclouen dos escriptores enfront de 40 homes escriptors. 

Com veiem en el gràfic, en el LTD_27_ESM_3E la categoria «Autors/-res abans del 

XIX» obté els resultats més alts (83%). 

Autors/-res per 

èpoques_27_ESM_3E 

40 
 
 
 

30 

 
 
 

Autors/-res s.XX 

Autors/-res s.XIX 

Autors/-res abans del XIX 

 
 

20 Època_27_ESM_3E 

Autors/-res segle XX 6 
10 

Autors /-res segle XIX 1 

0 Autors/-res anteriors al XIX 35 

Gràfic 6.209_. Èpoques 27_ESM_3E. Taula 6.286. Èpoques_27_ESM_3E. 

Tal com mostra el gràfic, la categoria «Literatura catalana al PV» obté els resultats més 

alts (52%), seguida de «Literatura catalana a Catalunya» (26%) i de «Literatura 

universal» (14%). Els resultats més baixos, els obté la categoria «Literatura catalana a les 

Illes» (14%). 

69 

12 
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22 

 

 
16,5 

 

 
11 

 

 
5,5 

 

 
0 

Procedència 

geogràfica_27_ESM_3E 

 
 

 
Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 

 
 
 
 
 

Procedència geogràfica_27_ESM_3E 

Literatura universal 6 

Literatura catalana a Catalunya 11 

Literatura catalana al País Valencià 22 

Literatura catalana a les Illes 3 

 

Gràfic 6.210. Procedència_27_ESM_3E. Taula 6.287. Procedència_27_ESM_3E. 

 

Tal com mostra el gràfic, la categoria «Dones escriptores» obté els resultats més baixos 

(4%), en comparació a la d’«Homes escriptors» que guanya terreny amb escreix (96%). 

S’hi proposen dos: Isabel de Villena (s. XV) i Rosanna Cantavella (XX). 

 

Gràfic 6.211. Dones escriptores_27_ESM_3E. 

 

 
6.34.7 Recursos multimèdia 

 
El   LTD_26_ESM_2E   proposa   vuit   recursos:   «Música»,   «Veu   off   text  escrit», 

«Fotografia», «Imatge representada», «R.G. informació», «Icones», «Animació 

senzilla», «Enllaç extern», «Capes», «Finestres emergents». 

 
 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música  1    1    2 
2. Ef. so usuari          0 

3. Ef. so no usuari          0 

4. Veu off tx escrit 1 2 2 1 1 1 1 3 1 13 

5. Veu en off          0 

Imatge fixa 1. Fotografia 6 1 7 7 4 2 2 2 2 33 

2. Imatge repr. 1 1 1 2  1 1 7 2 16 

3. C.G. fotogràfica          0 

4. C.G. pictòrica          0 

5. C.G. mixta          0 

6. R.G. Informació 3 1     1   5 

7. Icones 9 7 6 6 2 4 7 4 2 47 

1.Animació senzilla       1 3  4 
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Imatge en 2. Animació compl          0 

moviment 3.Dibuixos animats          0 

 4. Audiovisual          0 

 5. Pel·lícula          0 

 6. TV          0 

Altres 1. Enllaç extern 3 1 2 4 1 3 1  2 17 

elements 2. Capes  1        1 
multimèdia 3. F. Emer/Pop-up 2  1 1   2 3  9 

 4. Programes/ Appl          0 
 

Taula 6.288. Recursos multimèdia_27_ESM_3E. 

 

ENLLAÇOS WEB: 

3.1.2 L’Enciclopèdia: https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0216432.xml 

3.1.5 Homilies d’Organyà: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/homilies-dorganya-manuscrit--0/html/ 

3.2.5 Cant de Ramon: 

http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?titol=26&autor=1 

33 

3.2.5 Música de poetes: 

http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?titol=26&autor=1 

33 

3.3.1 Tòpics literaris: http://blocs.xtec.cat/jmarti45/els-topics-literaris/ 

3.4.2 Bernat Metge: https://www.escriptors.cat/autors/metgeb/pagina.php?id_sec=2801 

3.5.1 Història de la llengua fins al segle XV: 

https://www.youtube.com/embed/Q34dqCendhA?list=PL6kQim6ljTJvvvqTiEAA0DxtZPuO1Oj3Y 

3.5.6 Isabel de Villena: https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0071108.xml 

3.6.1 Ausiàs “Cant 23”: http://www.rialc.unina.it/94.43.htm 

3.6.11 Ausiàs March”Cant 29”: https://www.youtube.com/embed/A5lGCUez3iw 

3.7.6 Tirant: http://www.upv.es/tirant/novela/intro.html 

3.7.7 Cant de la Sibil·la: www.conselldemallorca.net 

3.9.6 Misteri d’Elx: http://www.lafesta.com/?q=node/9 

 
 

6.35. Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO SM (28_ESM_4E) 

 
Els continguts de 28_ESM_4E (Guerrero, J., Greus, A., Santandreu, F., Vidal, E., 

Serrano, A., Mañez, I.(2016). Llengua i literatura. 4 ESO. Editorial SM) es divideixen en 

nou unitats didàctiques, tres per trimestre. Les unitats corresponents al mateix trimestre 

se centren en l’estudi de diferents tipus de text i de diferents èpoques literàries des de 

l’Edat Moderna fins a la literatura actual. Cada unitat presenta nou apartats: «Comprensió 

lectora,  «Comunicació,  «Taller  de  comunicació»,  «Ortografia»,    «Gramàtica/Lèxic, 

«Llengua i societat», «Literatura», «Comentari de text» i «Què has aprés». 
 
 

 

UNITAT Comprensió 

lectora 

Comunicació Taller de 

comunicació 

Ortografia Gramàtica Lèxic Llengua i 

societat 

Literatura Comentari de 

text 

Què has 

après 

 
U1 Reiniciem? 

(La 

sostenibilitat) 

 
on-off, l’anergia 

que you el món. 

 
Les propietats 

textuals: la 

coherència. 

 
L’entrada 

d’enciclopèdia 

 
El sistema 

vocàlic 

 
L’oració Les relaciona 

semàntiques 

 
La diversitat 

lingüística 

 
El romanticisme. 

La Renaixença. 

 
La Pàtria, de 

BONABENTURA 

C.ARIBAU 

 

U2 Allunyar- 

se per a 

trobar-se ( 

 

La filla del 

Ganges, d’ASMA 

MIRÓ 

 

Les propietats 

textuals: la 

cohesió 

 

La 

modalització 

 

el sistema 

consonàntic 

 

el predicat 

nominal 

 

el llenguatge 

denotatiu i 

connotatiu 

 

les actitud i 

els prejudicis 

lingüística 

 

La narrativa del 

segle XIX 

 

La febre d’or, de 

NARCÍS OLLER 

 

U3 L´últim que 

es perd (La 

il·lusió) 

 

Kafka i la nina 

que se’n va anar 

de viatge 

 

La 

comunicació 

personal. 

 

El correu 

electrònic 

 

Els diftongs i 

els hiats. 

l’accentuació 

 

el predicat 

verbal i els 

complements. 

 

Les 

associacions 

semàntiques 

 

La situació 

actual del 

valencià 

 

El teatre del segle 

XIX 

 

Tres forasters de 

Madrid, 

 

U4 Sóc lliure 

(La llibertat) 

 

L´últim roder, de 

JOSEP FRANCO 

 

Els textos 

periodístics 

informatius 

 

La crònica Les 

consonants 

fricatives 

 

el predicat 

verbal i els 

complements 

 

La derivació i 

la composició 

 

Les varietats 

de la llengua 

 

El modernisme La vaca cega, de 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0216432.xml
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/homilies-dorganya-manuscrit--0/html/
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?titol=26&amp;autor=1
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?titol=26&amp;autor=1
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?titol=26&amp;autor=1
http://www.musicadepoetes.cat/app/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Titol?titol=26&amp;autor=1
http://blocs.xtec.cat/jmarti45/els-topics-literaris/
http://www.escriptors.cat/autors/metgeb/pagina.php?id_sec=2801
http://www.youtube.com/embed/Q34dqCendhA?list=PL6kQim6ljTJvvvqTiEAA0DxtZPuO1Oj3Y
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0071108.xml
http://www.rialc.unina.it/94.43.htm
http://www.youtube.com/embed/A5lGCUez3iw
http://www.upv.es/tirant/novela/intro.html
http://www.conselldemallorca.net/
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U5 La 

necessitat de 

saber 

Pren-te la vida 

amb filosofia, 

Els textos 

periodístics 

d’opinió 

La ressenya Les 

consonants 

fricatives i 

l’oració 

composta 

La parasíntesi 

i l’habilitació 

Les varietats 

geogràfiques 

El noucentisme. 

L’avantguardisme 

Jaculatòria i 

Cal·ligrama 

 

U6 És per salut 

(L’alimentació) 

 

Menjar bé, una 

qüestió 

d’intel·ligència, 

 

Els textos 

publicitaris 

 

El fullet 

informatiu 

 

L’apòstrof. 

l’escriptura 

dels pronoms 

febles 

 

La 

subordinació. 

Les oracions 

subordinades 

 

Les locucions 

les frases 

fetes i els 

refranys 

 

el valencià La narració des 

dels anys 30 fins 

las 70. 

 

La plaça del 

diamant, de 

 

U7 Només ho 

has de voler 

(La voluntat) 

 

El cànter, de 

MARIA JOSEP 

ESCRIVÀ 

 

Els textos 

acadèmics 

 

L'abstract Les 

majúscules i 

les 

minúscules 

 

Les oracions 

subordinades 

adjectives 

 

Els mots 

patrimonials i 

els cultismes 

 

La variació 

diacrònica i 

diastràtica 

 

La poesia des de la 

postguerra fins als 

anys 70. 

 

Postal i 

Fundacions de la 

ràbia, d 

 

U8 Veure per a 

creure 

(L’objectivitat) 

 

Hàmlet, de 

WILLIAM 

SHAKESPEARE 

 

Els textos 

administratius 

 

La reclamació       els signes de 

puntuació. 

 

Les oracions 

subordinades 

adverbials 

 

Els 

neologismes. 

Els préstecs 

 

La variació 

diafàsica 

 

El teatre del segle 

XX. el teatre 

actual 

 

El verí del teatre, 

de RODOLF 

SIRERA 

 

U9. Sobren les 

paraules? (La 

comunicació) 

 

Algun dia aquest 

dolor et servirà, 

 

Els textos 

professionals 

 

El currículum        Els signes de 

puntuació 

d’incisos. 

 

Les oracions 

subordinades 

 

Les 

abreviacions 

 

l’estàndard L’assaig del segle 

XX. l’assaig actual 

 

Diccionari per a 

ociosos, de JOAN 

FUSTER 
 

 

ÀNNEX Tòpics literaris Recursos literaris 

 

Taula 6.289. Organització_28_ESM_4E. 

 

 

6.35.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En el LTD_28_ESM_4E, l’apartat de «Literatura. Comenta el text. Taller literari» obté el 

resultat més alt (27%). En canvi, les categories que pertanyen a les estructures 

lingüístiques –«Gramàtica», «Lèxic», «Morfosintaxi»– n’obtenen un 23%. D’altra banda, 

les categories «Què has aprés», «Taller de comunicació», i «Lectura i comprensió 

lectora» presenten: 18%, 12% i 14%, respectivament. 

 
Literatura en cada unitat 28_ESM_4E 

 Lectura 

Comprensió 

Comunicació 

Taller 

Ortografia Gramàtica Lèxic Llengua i 

societat 

Literatura 

Taller 

Què has 

aprés? 

U1 2 3 2 3 0 2 6 3 

U2 2 2 1 3 1 1 4 3 

U3 2 2 2 1 1 1 4 3 

U4 2 3 1 2 0 1 4 3 

U5 2 3 1 2 1 1 6 3 

U6 2 2 1 2 1 1 5 3 

U7 2 3 1 1 0 1 4 3 

U8 2 2 2 2 1 1 4 2 

U9 2 2 1 1 1 1 4 3 

 
Taula 6.290. Espai dedicat a la literatura_28_ESM_4E. 

 

 

 

Literatura en conjunt_28_ESM_4E 

Lectura. Comprensió lectora 18 

Comunicació. Taller de comunicació 22 

Ortografia 12 

Gramàtica 17 

Lèxic 6 

Llengua i societat 10 

Literatura. Comentari literari. Taller 41 

literari 

Què has aprés. Posa’t a prova 27 

Taula 6. 291. Espai_28_ESM_4E. Gràfic 6.212. Espai_28_ESM_4E. 

Què has aprés. Posa’t 
a prova 

Lectura. Comprensió 
lectora 

50 

40 

30 

20 

10 

 

Comunicació. Taller de 
comunicació 

Literatura. Comentari 
literari. Taller literari 

Ortografia 

Llengua i societat Gramàtica 

Lèxic 
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6.35.2 Tractament contingut literari 

 
Els continguts literaris de 28_ESM_4E presenten una programació historicista basada en 

l’etapa del XIX al XX. S’hi fa una tria dels principals autors i moviments: romanticisme, 

Renaixença, Renaixença valenciana, modernisme, noucentisme, avantguardisme, poesia, 

narrativa i teatre de postguerra. En l’apartat de «Comentari de tex» podem trobar obres 

d’autors com Bonabentura Carles Aribau, Narcís Oller, Eduard Escalante, Joan Maragall, 

Joan Salvat-Papasseit, Mercè Rodoreda, Vicent Andrés Estellés, Rodolf Sirera i Joan 

Fuster que complementen i posen en pràctica els continguts teòrics anteriors. 

 

Contingut literari_28_ESM_4E 
 

Literatura Comentari de text 

U1 El romanticisme. La Renaixença. La Renaixença valenciana La Pàtria, de BONABENTURA C.ARIBAU 

U2 La narrativa del segle XIX La febre d’or, de NARCÍS OLLER 

U3 El teatre del segle XIX Tres forasters de Madrid, d’EDUARD ESCALANTE 

U4 El modernisme La vaca cega, de JOAN MARAGALL 

U5 El noucentisme. L’avantguardisme Jaculatòria i Cal·ligrama, de SALVAT-PAPASSEIT 

U6 La narració des dels anys 30 fins a l’actualitat La plaça del diamant, de MERCÈ RODOREDA 

U7 La poesia des de la postguerra fins als anys 70. La poesia dels 

anys 70 fins a l’actualitat. Vicent Andrés Estellés 

Postal i Fundacions de la ràbia, de VICENT 

ANDRÉS ESTELLÉS 

U8 El teatre del segle XX. el teatre actual El verí del teatre, de RODOLF SIRERA 

U9 L’assaig del segle XX. L’assaig actual Diccionari per a ociosos, de JOAN FUSTER 

 

Taula 6.292. Contingut literari_28_ESM_4E. Font. Elaboració pròpia. 

 

 

6.35.3 Classificació textos 

 
Amb tot plegat, els textos classificables com a literaris són: 

4.1.1 «Lo trobador del Túria», El somni d’una pàtria de paraules, Vicent Boix. 

4.1.2 «Mos cantars», Poesia de la Renaixença, Joaquim Rubio i Ors. 

4.1.3 «Pròleg» Lo Gaiter del Llobregat, Joaquim Rubio i Ors. 

4.1.4 «Vora la mar» Antologia poètica, Jacint Verdaguer. 

4.1.5 «Lo crit del Renaixement», Llombart. 

4.1.6 «La barraca»en Antologia poètica, Teodor Llorente. 

4.1.7 «La Pàtria» Les Veus del temps, Bonaventura C. Aribau. 

4.1.8 «Als poetes jóvens», Teodor Llorente. 

4.2.1 Anna Karenina, Lev Tolstoi. 

4.2.2 Madame Bovary, Gustave Flaubert. 

4.2.3 Nana, Émile Zola. 

4.2.4 La bogeria, Narcís Oller. 

4.2.5 Pilar Prim, Narcís Oller. 

4.2.6 L’escanyapobres, Narcís Oller. 

4.2.7 Pilar Prim, www.lletra.uoc.edu, Narcís Oller. 

4.2.8 La febre d’or, Narcís Oller. 

4.2.9 De tots colors, «Nocturn», dins Obres completes de Narcís Oller VIII. 

4.3.1 Teatre I. Obra Completa 1, Afers, Josep Bernat i Baldoví. 

http://www.lletra.uoc.edu/
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4.3.2 «Judith de Welp», Àngel Guimerà. 

4.3.3 «Introducció» Les xiques de l’entresuelo, Lluís V. Aracil. 

4.3.4 Bufar en caldo gelat, Escalante. 

4.3.5 Les xiques de l’entresuelo, Eduard Escalante. 

4.3.6 Mar i cel, Àngel Guimerà. 

4.3.7 La filla del mar, Àngel Guimerà. 

4.3.8 Terra Baixa, Àngel Guimerà. 

4.3.9 Tres forasters de Madrid, Teatre original complet II, Eduard Escalante. 

4.3.10 L’Escaleta del dimoni, Eduard Escalante. 

4.4.1 «Oda infinita» Poemes i Elogis, Joan Maragall. 

4.4.2 «Demà» Guerra, victòria demà, Miquel Duran de València. 

4.4.3 L’auca del senyor Esteve, Santiago Rusiñol. 

4.4.4 Josafat, Prudenci Bertrana. 

4.4.5 Solitud, Víctor Català. 

4.4.6 «La vaca cega» Antologia poètica, Joan Maragall. 

4.4.7 «La vaca suïssa», Pere Quart. 

4.5.1 Els fruits saborosos, Josep Carner. 

4.5.2 Els fruits saborosos, Josep Carner. 

4.5.3 Poemes en ondes hertzianes, Josep Salvat-Papasseit. 

4.5.4 Gertrudis, Josep Vicens Foix. 

4.5.5 Poesies completes, Joan Salvat-Papasseit. 

4.5.6 «Zig-zag» Poemes i cal·ligrames, Josep Maria Junoy. 

4.5.7 «Les formigues» L’Irradiador del poc i les gavines, Joan Salvat-Papasseit. 

4.6.1 La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda. 

4.6.2 «L’esperit guia» Cròniques de la veritat oculta, Pere Calders. 

4.6.3 «Paràlisi» Semblava de seda i altres contes, Mercè Rodoreda. 

4.6.4 L’ambició d’Aleix, Enric Valor. 

4.6.5 Bearn o la sala de les nines, Llorenç Villalonga. 

4.6.6. Jo confesso, Jaume Cabré. 

4.6.7 La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda. 

4.7.1 Ara que és tard, «Escolta’m aquest crits», Joan Vinyoli. 

4.7.2 «XXV» en La pell de brau, Salvador Espriu. 

4.7.3 «L’àmbit de tots els àmbits», Miquel Martí i Pol. 

4.7.4 «Fred de juny a Forés» en Casa de Misericòrdia, Joan Margarit. 

4.7.5 «Divisa»en Cau de llunes, Maria Mercè Marçal. 

4.7.6 «Darrere el vidre» en Cap claredat no dorm, Feliu Formosa. 

4.7.7 «Les nits que van fent la nit» Recomane tenebres, Vicent Andrés Estellés. 

4.7.8. Obra completa, Vicent Andrés Estellés. 

4.7.9. «D’ells ahunits surt amor, d’algun acte», Ausiàs March. 

4.7.10 «Fes-nos haver tanta fe com volem», Ausiàs March. 

4.7.11 Llibre de meravelles, Vicent Andrés Estellés. 

4.7.12 Obres completes VI. Les homilies d’Organyà, Vicent Andrés Estellés. 
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4.8.1 Homes i no, Manuel de Pedrolo. 

4.8.2 Mar i cel, Dagoll Dagom. 

4.8.3 M.U.R.S, La Fura dels Baus. 

4.8.4 Comediants 

4.8.5 Salamandra, Josep Maria Benet I Jornet. 

4.8.6 Companyia Albena Teatre. 

4.8.7 Abú Magrib, Manuel Molins. 

4.8.8 Tres tristos traumes, Pasqual Alapont. 

4.8.9 El verí del teatre, Rodolf Sirera. 

4.9.1 Assaigs. Llibre tercer, Michel de Montaigne. 

4.9.2 «Vida i mort de les claus», Josep M. Espinàs. 

4.9.3 El quadern gris, Josep Pla. 

4.9.4 Combustible per a falles, Joan Fuster. 

4.9.5 Aforismes, Joan Fuster. 

4.9.6 «Envàs de perfum, patapum», Quim Monzó. 

4.9.7 La condició valenciana, Joan Francesc Mira. 

4.9.8 «Covardia» «Mentir» Diccionari per a ociosos, Joan Fuster. 
 
 

Classificació Autors/-res_28_ESM_4E 
 

  Autor Procedència Època Adaptat Gènere  

4.1.1 Vicent Boix Xàtiva 1813 No Poètic 
4.1.2 Joaquim Rubio I Ors Barcelona 1818 No Poètic 

4.1.3 Joaquim Rubio I Ors Barcelona 1818 No Poètic 

4.1.4 Jacint Verdaguer Folgueroles 1845 No Poètic 

4.1.5 Llombart València 1848 No Poètic 

4.1.6 Teodor Llorente València 1836 No Poètic 

4.1.7 B. C. Aribau Barcelona 1798 No Poètic 

4.1.8 Teodor Llorente València 1836 No Poètic 

4.2.1. Lev Tolstoi Rússia 1828 No Narratiu 

4.2.2 Gustave Flaubert França 1821 No Narratiu 

4.2.3 Émile Zola França 1840 No Narratiu 

4.2.4 Narcís Oller Valls 1846 No Narratiu 

4.2.5 Narcís Oller Valls 1846 No Narratiu 
4.2.6 Narcís Oller Valls 1846 No Narratiu 

4.2.7 Narcís Oller Valls 1846 No Narratiu 

4.2.8 Narcís Oller Valls 1846 No Narratiu 

4.2.9 Narcís Oller Valls 1846 No Narratiu 

4.3.1 J. Bernat I Baldoví Sueca 1809 No Teatral 

4.3.2 Àngel Guimerà Tenerife 1845 No Teatral 

4.3.3 Lluís V. Aracil València 1941 No Teatral 

4.3.4 Escalante El Cabanyal 1834 No Teatral 

4.3.5 Eduard Escalante El Cabanyal 1834 No Teatral 

4.3.6 Àngel Guimerà Tenerife 1845 No Teatral 
4.3.7 Àngel Guimerà Tenerife 1845 No Teatral 

4.3.8 Àngel Guimerà Tenerife 1845 No Teatral 

4.3.9 Eduard Escalante El Cabanyal 1834 No Teatral 

4.3.10 Eduard Escalante El Cabanyal 1834 No Teatral 

4.4.1 Joan Maragall Barcelona 1860 No Poètic 
4.4.2 M. Duran De València València 1833 No Poètic 

4.4.3 Santiago Rusiñol Barcelona 1861 No Narratiu 

4.4.4 Prudenci Bertrana Tordera 1867 No Narratiu 

4.4.5 C. Albert (V. Català) L’escala 1869 No Narratiu 

4.4.6 Joan Maragall Barcelona 1860 No Poètic 

4.4.7 Pere Quart Sabadell 1899 No Poètic 

4.5.1 Josep Carner Barcelona 1884 No Poètic 

4.5.2 Josep Carner Barcelona 1884 No Poètic 
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4.5.3 J.Salvat-Papasseit Barcelona 1894 No Poètic 
4.5.4 Josep Vicens Foix Barcelona 1893 No Narratiu 

4.5.5 J.Salvat-Papasseit Barcelona 1894 No Poètic 

4.5.6 Josep Maria Junoy Barcelona 1887 No Poètic 

4.5.7 J.Salvat-Papasseit Barcelona 1894 No Poètic 

4.6.1 Mercè Rodoreda Barcelona 1908 No Narratiu 

4.6.2 Pere Calders Barcelona 1912 No Narratiu 

4.6.3 Mercé Rodoreda Barcelona 1908 No Narratiu 

4.6.4 Enric Valor Castalla 1911 No Narratiu 

4.6.5 Llorenç Villalonga Palma 1897 No Narratiu 
4.6.6 Jaume Cabré Barcelona 1947 No Narratiu 

4.6.7 Mercé Rodoreda Barcelona 1908 No Narratiu 

4.7.1 Joan Vinyoli Barcelona 1914 No Poètic 

4.7.2 Salvador Espriu Santa Coloma 1913 No Poètic 

4.7.3 Miquel Martí I Pol Roda De Ter 1929 No Poètic 
4.7.4 Joan Margarit Sanaüja 1938 No Poètic 

4.7.5 Maria Mercé Marçal Ivars D’urgell 1592 No Poètic 

4.7.6 Feliu Formosa Sabadell 1934 No Poètic 

4.7.7 V.Andrés Estellés Burjassot 1924 No Poètic 

4.7.8 V.Andrés Estellés Burjassot 1924 No Poètic 

4.7.9 Ausiàs March Beniarjó 1400 No Poètic 

4.7.10 Ausiàs March Beniarjó 1400 No Poètic 

4.7.11 V. Andrés Estellés Burjassot 1924 No Poètic 

4.7.12 V. Andrés Estellés Burjassot 1924 No Poètic 

4.8.1 Manuel de Pedrolo L'aranyó 1918 No Teatral 

4.8.2 Dagoll Dagom Catalunya 1974 No Teatral 

4.8.3 La Fura Dels Baus Moià 1979 No Teatral 

4.8.4 Comediants Barcelona 1971 No Teatral 

4.8.5 J. M. Benet I Jornet Barcelona 1940 No Teatral 

4.8.6 Companyia Albena L'alcúdia 1994 No Teatral 

 Teatre     
4.8.7 Manuel Molins València 1946 No Teatral 

4.8.8 Pasqual Alapont Catarroja 1963 No Teatral 

4.8.9 Rodolf Sirera València 1948 No Teatral 
4.9.1 Michel de Montaigne Castell 1533 No Assaig 

  Montaigne    
4.9.2 Josep M. Espinàs Barcelona 1927 No Assaig 

4.9.3 Josep Pla Palafrugell 1897 No Assaig 

4.9.4 Joan Fuster Sueca 1922 No Assaig 
4.9.5 Joan Fuster Sueca 1922 No Assaig 

4.9.6 Quim Monzó Barcelona 1952 No Assaig 

4.9.7 Joan Francesc Mira València 1939 No Assaig 

4.9.8 Joan Fuster Sueca 1922 No Assaig 
 

Taula 6.293. Classificació autors/-res_28_ESM_4E. Font: elaboració pròpia. 

 

La taula 6.293 presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos 

adaptats i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, 

els següents resultats: 

 

6.35.4 Els gèneres predominants 

 
En 28_ESM_4E, s’hi proposen 76 textos literaris per a treballar els continguts literaris. 

Tal com mostra el gràfic 6.239, se segueix una distribució gràfica similar a 26_ESM_2E 

en què la categoria «Gènere poètic» obté els resultats més alts (39%), enfront de «Gènere 

narratiu» i «Gènere teatral», que mantenen resultats inferiors (26 i 25%). 
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Gràfic 6.213. Gèneres_28_ESM_4E. Taula 6.294. Gèneres_28_ESM_4E. 

 

 

6.35.5 Textos adaptats 
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Com es mostra en el gràfic 6.214, la 

categoria «Textos no adaptats» és la 

que té el resultat més alt (100%). 

Mentre que  no  s’hi  aprecia  cap de 

«Textos adaptats». 
 

 
0 

Gràfic 6.214. Textos adaptats_28_ESM_4E. 

 

 
6.35.6 Autors 

 
En LTD_28_ESM_4E, s’hi fan servir 50 autors/-res en qui s’hi posa de manifest un 

predomini d’autors/-res de la literatura catalana a Catalunya del s. XIX. 

Tal com mostra el gràfic, la categoria «Autors/res del s. XIX» obté els resultats més 

elevats (56%), seguit d’«Autors/res del s. XIX» (36%), en canvi «Autors/res abans del 

XIX» obté els resultats més baixos (8%). 
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Gràfic 6.215. Èpoques_28_ESM_4E. Taula 6.295. Èpoques_28_ESM_4E. 

 

En el LTD_28_ESM_4E, la categoria «Literatura catalana a Catalunya» supera la resta 

(53%), li segueix «Literatura catalana al PV» (37%). «Literatura universal» i «Literatura 

catalana a les Illes» obtenen els resultats més baixos (8% i 2%). 
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Literatura universal 4 

Literatura catalana a Catalunya 26 

Literatura catalana al País Valencià 18 

Literatura catalana a les Illes 1 

 

Gràfic 6.216. Procedència geográfica_28_ESM_4E. Taula 6.296. Procedència geogràfica_28_ESM_4E. 

 

Quant al gènere, trobem 3 dones escriptores (6%): Mercè Rodoreda, Mara Mercè Marçal 

i Caterina Albert, i 47 homes escriptors (94%) Crida l’atenció la inclusió de fragments 

adaptats de grups teatrals com Els Comediants, La Fura dels Bous i Dagoll Dagom. 

 
 

Homes (47) Dones (3) 
 

Vicent Boix Mercè Rodoreda 
Joaquim Rubio I Ors Maria Mercé Marçal 

Jacint Verdaguer Caterina Albert (Víctor Català) 

Llombart 

Teodor Llorente 

Bonaventura C. Aribau 

Lev Tolstoi 

Gustave Flaubert 

Émile Zola 

Narcís Oller 

Josep Bernat i Baldoví 

Àngel Guimerà 

Lluís V. Aracil 

Eduard Escalante 

Àngel Guimerà 

   Joan Maragall  
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Miquel Duran de València 

Santiago  Rusiñol 

Prudenci Bertrana 

Joan Maragall 

Pere Quart 

Josep Carner 

Joan Salvat-Papasseit 

Josep Vicens Foix 

Josep Maria Junoy 

Pere Calders 

Enric Valor 

Llorenç Villalonga 

Jaume Cabré 

Joan Vinyoli 

Salvador Espriu 

Miquel Martí I Pol 

Joan Margarit 

Feliu Formosa 

Vicent Andrés Estellés 

Ausiàs March 

Manuel de Pedrolo 

Dagoll Dagom 

La Fura dels Baus 

Comediants 

Josep Maria Benet i Jornet 

Companyia Albena Teatre 

Manuel Molins 

Pasqual Alapont 

Rodolf Sirera 

Michel de Montaigne 

Josep M. Espinàs 

Josep Pla 

Joan Fuster 

Quim Monzó 
   Joan Francesc Mira  

 

Taula 6.297. Gènere escriptors/-res_28_ESM_4E. 

 

Gràfic 6.217. Dones escriptores_28_ESM_4E. 

 

 
6.35.7 Recursos multimèdia 

 
El LTD_28_ESM_4E proposa dotze recursos multimèdia per a treballar els continguts 

literaris: «Música», «Veu off text escrit», «Fotografia», «Imatge representada», «C.G. 

Fotogràfica»,   «R.G.   informació»,   «Icones»,   «Animació   senzilla»,   «Audiovisual» 

«Pel·lícula», «Enllaç extern», «Finestres emergents». 
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Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 
Àudio 1. Música 1    3     4 

 2. Ef. so usuari          0 

 3. Ef. so no usuari          0 

 4. Veu off tx escrit 3 2 2 1 1  3  1 13 

 5. Veu en off          0 
Imatge fixa 1. Fotografia 1   4 1  5  5 16 

 2. Imatge repr. 1 1  1  2 1 4 1 11 

 3. C.G. fotogràfica  5        5 

 4. C.G. pictòrica          0 

 5. C.G. mixta          0 

 6. R.G. Informació   1       1 

 7. Icones 7 4 6 4 4 4 5 7 3 44 
Imatge en 

moviment 

1. Animació senzilla 

2. Animació compl 

1 1 1   1  1  5 

0 

 3.Dibuixos animats          0 

 4. Audiovisual     1     1 

 5. Pel·lícula   1     2 1 4 

 6. TV          0 
Altres 

elements 

multimèdia 

1. Enllaç extern 

2. Capes 

3. F. Emer/Pop-up 

2 

 
 

2 

4 

 
 

2 

2 

 
 

2 

1 

 
 

2 

 

 
 

2 

2 

 
 

2 

3 

 
 

2 

5 

 
 

2 

1 

 
 

2 

20 

0 

18 

 4. Programes/ Appl          0 

 
Taula 6.298. Recursos multimèdia_28_ESM_4E. 

 

 

6.36. Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO Vicens-Vives (29_VIV_1E) 

 

 
Els continguts de 29_VIV_1E (M.M. Canals, J.M. Castellà (coord.), C. Serra, M. 

Torramilans, LLiL1. Llengua i Literatura (aula 3D). Comunitat Valenciana, 2015) es 

divideixen en vuit unitats didàctiques que se centren en l’estudi dels diferents tipus de 

text (expositiu, descriptiu, narratiu, conversacional) i de diferents gèneres literaris 

(poesia, narrativa i teatre) des de diferents punts de vista. Així mateix, cada unitat presenta 

nou apartats: «Entrada», «Lectura», «Tipus de text», «Propietats del text», «Escoltem i 

parlem», «Morfosintaxi», «Ortografia», «Lèxic», «Sociolingüística/Literatura» (gèneres 

literaris), «Apliquem», «Avaluació» (cada dos temes), «Projecte» (un per curs). 

 

 
Imatge 6.14. Organització_29_VIV_1E. 
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6.36.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En el LTD 29_VIV_1E, els continguts s’hi presenten en nou apartats: «Introducció» a la 

unitat, «Lectura», «Tipus de text», «Escoltem i parlem», «Morfosintaxi»,  «Ortografia», 

«Lèxic», «Gèneres/Sociolingüística» i «Apliquem». S’hi posa de manifest l’absència 

d’un apartat dedicat a treballar exclusivament els continguts literaris, aquests s’hi 

inclouen o dins de l’apartat de «Gèneres» o en el de «Tipologia textual», el qual obté els 

resultats  més  elevats  amb  20%  del  total;  també,  els  apartats  «Escoltem  i parlem», 

«Morfosintaxi» i «Generes/sociolingüística» n’obtenen d’elevats: 14%, 15%, 12%, 

respectivament. 

 
Espai dedicat a la literatura_29_VIV_1E 

 Introduc Lectur Tipus t. Escoltem Morfosin Ortog Lèxic Gèneres Aplica 

U1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 
U2 1 3 4 2 3 1 1 1 1 

U3 1 2 6 2 2 1 1 2 1 

U4 1 2 3 2 3 2 1 2 1 

U5 1 2 3 2 2 2 1 4 1 

U6 1 1 4 2 3 3 1 4 1 
U7 1 1 4 2 3 3 1 4 1 

U8 1 1 3 2 2 1 1 2 1 

TOT 8 14 28 16 21 14 8 20 8 

 
Taula 6.299. Espai dedicat a la literatura per unitats_VIV_ESM_1E. 

 
 

Taula 6.300. Espai 29_VIV_1E. Gràfic 6.218. Espai_29_VIV_1E. 

 

 
6.36.2 Tractament contingut literari 

 
El LTD 29_VIV_1E programa els continguts literaris partint d’una visió segons els 

gèneres: dos unitats tracten el gènere poètic, dos els narratiu i dos més el teatral. En el 

gènere poètic, s’hi treballa la mètrica i les figures retòriques, en el narratiu, la narrativa 

breu, de ciència ficció, detectivesca i fantàstica i, en el teatral les característiques i els 

components d’una peça teatral. 
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Taula 6.301. Contingut literari_29_VIV_1E. 

 

 

6.36.3 Classificació textos 

 
Amb tot plegat, en 29_VIV_1E, els textos classificables com a literaris són: 

1.3.1 «L’ocell» Josep Piera. 

1.4.1 «Com un sac ple de pedres i de pluja» Vicent Andrés Estellés. 

1.5.1 El Periódico, 17 de novembre de 2013 (adaptació), Albert Espinosa. 

1.5.2 14 (adaptació), Jean Echenoz. 

1.5.3 Wonder (adaptació), R.J. Palacio. 

1.5.4 Molt lluny de qualsevol altre lloc (adaptació), Úrsula K. Le Guin. 

1.6.1 Cròniques marcianes (adaptació), Ray Bradbury. 

1.6.2 El gos dels Baskerville (adaptació), Arthur Conan Doyle. 

1.6.3 Harry Potter i la pedra filosofal (adaptació), J.K. Rowling. 

1.7.1 El verí del teatre (adaptació), Rodolf Sirera. 
 
 

Classificació textos literaris_ 21_EDB_1E 

10 Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

1.3.1 Josep Piera Beniopa 1947 no poètic 

1.4.1 V. Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 
1.5.1 Albert Espinosa Barcelona 1973 sí narratiu 

1.5.2 Jean Echenoz França 1947 sí narratiu 

1.5.3 R.J. Palacio* Nova York 1963 sí narratiu 

1.5.4 Úrsula K. Le Guin Estats Units 1929 sí narratiu 
1.6.1 Ray Bradbury Estats Units 1920 sí narratiu 

1.6.2 Arthur Conan Doyle Regne Unit 1859 sí narratiu 

1.6.3 J.K. Rowling* Regne Unit 1965 sí narratiu 

1.7.1 Rodolf Sirera València 1948 sí teatral 

 
Taula 6.302. Classificació autors/-res_29_VIV_1E. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. 

 

6.36.4 Els gèneres predominants 

 
En 29_VIV_1E, s’hi proposen 10 textos literaris per a treballar els continguts literaris. 

Quant als gèneres literaris, veiem en el gràfic 6.219 que la categoria «Gènere   narratiu» 
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obté els resultats més alts (70%), mentre que els resultats més baixos els té «Gènere 

poètic» (20%) i «Gènere teatral» (10%). 
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Taula 6.303. Gèneres_29_VIV_1E. Gràfic 6. 219. Gèneres_29_VIV_1E. 

 

 

6.36.5 Textos adaptats 
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adaptats_29_VIV_1E 
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En   el   gràfic   6.220,   veiem que 

«Textos adaptats» és la categoria 

que obté els resultats més alts 

(80%) en comparació amb «Textos 

no adaptats» que obté els més 

baixos (20%). 
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Gràfic 6.220. Textos adaptats 29_VIV_1E 

 

 
6.36.6 Autors 

 

El LTD_29_VIV_1E presenta la mostra més baixa d’autors dels quals la gran majoria 

pertanyen a la literatura universal del s. XX. Quan al gènere, també crida l’atenció que, 

tot i incloure’s un nombre tan reduït d’autors/res per a treballar els continguts literaris, el 

percentatge de dones escriptores és el més alts de tots els LTD analitzats, representa un 

30% del total. 

Tal com veiem en el gràfic, la categoria «Autors/res s. XX» és la que té el resultat més 

elevat (90%), en canvi, «Autors/res s. XIX» és la que té el resultat més baix (10%). 

«Autors/res anteriors al s. XIX» no s’hi troben. 
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Gràfic 6.221. Èpoques_29_VIV_1E. Taula 6.304.Èpoques_29_VIV_1E. 

 

En el LTD_29_VIV_1E, la categoria «Literatura universal» obté els resultats més alts 

(55%) seguida de «Literatura catalana al PV» (27%) i «Literatura catalana a Catalunya» 

(18%). 
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Procedència geogràfica_29_VIV_1E 

 
Gràfic 6.222. Proc. geográfica_29_VIV_1E. Taula 6.305. Proc. geogràfica_29_VIV_1E. 

 

Tal com veiem en el gràfic 6.306, la categoria «Dones escriptores» obté uns resultats de 

30%, mentre que la d’«Homes escriptors» n’obté un 70%. 

 
Gènere_29_VIV_1E 

 

Homes (7) Dones (3) 

Josep Piera J.K. Rowling 

Vicent Andrés Estellés R.J. Palacio 

Albert Espinosa Úrsula K. Guin 

Jean Echenoz 

Ray Bradbury 

Arthur Conan Doyle 

Rodolf Sirera 
 

 

Taula 6.306. Gènere escriptors/-res_29_VIV_1E 
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Autors/-res segle XX 9 

Autors /-res segle XIX 1 

Autors/-res anteriors al XIX 0 

 

Literatura universal 6 

Literatura catalana a Catalunya 1 

Literatura catalana al País Valencià 3 

Literatura catalana a les Illes 0 
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6.36.7 Recursos multimèdia 

 
El  LTD  29_VIV_1E  fa  servir  quatre  recursos  multimèdia:  «Veu  en  off  tx escrit», 

«Fotografia», «Icones» i «Enllaç extern». 
 
 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 TOTAL 

Àudio 1. Música       0 

 2. Ef. so usuari       0 

 3. Ef. so no usuari       0 

 4. Veu off tx escrit 2      2 

 5. Veu en off       0 

Imatge 1. Fotografia  7 1 5 7 3 23 

fixa 2. Imatge repr.       0 

 3. C.G. fotogràfica       0 

 4. C.G. pictòrica       0 

 5. C.G. mixta       0 

 6. R.G. Informació       0 

 7. Icones  4     4 

Imatge en 1.Animació senzilla       0 

moviment 2. Animació compl       0 

 3.Dibuixos animats       0 

 4. Audiovisual       0 

 5. Pel·lícula       0 

 6. TV       0 

Altres 1. Enllaç extern  1     1 

elements 2. Capes       0 
multimèdia 3. F. Emer/Pop-up  4 6 7 7 4 0 

 4. Programes/ Appl       0 

 
Taula 6.307. Recursos multimèdia_29_VIV_1E. 

 

 

6.37. Valencià: Llengua i Literatura 2n ESO Vicens-Vives (30_VIV_2E) 

 
En 30_VIV_2E (M. Canals, J. M. Castellà, A. Martínez, A. Moya, M. Torramilans, F. 

Munar, LLiL2. Llengua i Literatura (aula4D). Comunitat Valenciana, 2016) els 

continguts es divideixen en vuit unitats didàctiques que se centren en l’estudi dels 

diferents tipus de text (narratiu, instructiu...) i de diferents temàtiques pròpies de la 

literatura (l’amor, els viatges, la mitologia...). Així mateix, cada unitat presenta nou 

apartats: «Entrada», «Lectura», «Tipus de text», «Propietats del text», «Escoltem i 

parlem», «Morfosintaxi», «Ortografia», «Lèxic», «Sociolingüística/Literatura», 

«Apliquem», «Avaluació» (cada dos temes), «Projecte» (un per curs). 

 
 

6.37.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En l’anàlisi de 30_VIV_2E, s’hi proposa una apartat estanc per a treballar els continguts 

literaris, ja no els hi trobem inserits en altres categories com hem vist anteriorment. Cal 

remarcar que, no només se li dedica un apartat sinó que, a més, pel que fa a l’espai, n’obté 

el resultat més elevat, és a dir, 25% del total. D’altra banda, cal detallar que «Tipus de 

text» i «Escoltem i parlem» també n’obtenen d’elevats: 18% i 12%, respectivament. 

D’altra banda, tal com ho hem analitzat anteriorment, si agrupem els apartats que 

pertanyen a les estructures lingüístiques, els resultats obtinguts tampoc sobrepassen  els 
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continguts literaris, tal com ocorre en la majoria de LTD analitzats, sinó que s’igualen: 

25% continguts literaris i 25% estructures lingüístiques. 

 

 

Espai dedicat a la literatura_30_VIV_2E 

 Introduc Lectura El text Parlem Morfosint Lèxic Ortografia Literatura Aplica 

U1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 

U2 1 1 3 2 2 1 1 4 1 

U3 1 1 3 2 2 1 2 4 1 

U4 1 1 3 2 2 1 2 4 1 

U5 1 2 3 2 2 1 1 5 1 

U6 1 1 3 2 3 1 1 4 1 

U7 1 1 3 2 1 1 1 4 1 

U8 1 1 3 2 1 1 1 4 1 

TOTAL 8 10 24 16 15 8 10 33 8 

 
Taula 6.308. Espai dedicat a la literatura per unitats_30_VIV_2E. 

 

Espai en conjunt_30_VIV_2E 

Introducció 8 

Lectura 10 

Tipus de text 24 

Escoltem i parlem 16 

Morfosintaxi 15 

Ortografia 10 

Lèxic 8 

Literatura 33 

Apliquem 8 

 
Taula 6.309. Espai conjunt_30_VIV_2E. Gràfic 6.223. Espai dedicat a treballar la literatura_30_VIV_2E. 

 

 

6.37.2 Tractament contingut literari 

 
El LTD_30_VIV_2E presenta una programació literària basada en els tòpics literaris. 

L’amor, el temps, el viatge, el paisatge, la vida i la mort, el misteri, l’amistat conformen 

els eixos temàtics sobre els quals s’articula la tria de textos i els dissenys de les activitats. 

 
Tractament contingut literari_30_VIV_2E 

 

U1 L’amor: el mal d’amor; L’amor incomprès, L’amor feliç. 

U2 La mitologia: el mite tràgic universal; el mite del temps, la permanència dels mites 

U3 El viatge: el viatge com a crònica; el viatge de descoberta; el viatge i les relacions humanes 

U4 L’aventura: l’aventura i el viatge fantàstic; l’aventura i la tecnologia; l’aventura 

U5 El paisatge: la humanització del paisatge; el paisatge com a símbol; el paisatge 

U6 La vida i la mort: la mort omnipresent; la vida com a camí ple de records; el misteri de la mort 

U7 El misteri: detectius que han fet historia; la novel·la negra; històries terrorífiques 

U8 L’amistat: Què és l’amistat?; l’amistat entre homes i dones; la colla d’amics 

 

Taula 6.310. Contingut literari_30_VIV_2E 
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6.37.3 Classificació textos 

 
En 30_VIV_2E, els textos classificables com a 

2.1.1 Tirant lo Blanc (adaptació). 

2.1.2 «Veles e vents» (adaptació de Joan Fuster), Ausiàs March, 

2.1.3 «Dona’m la mà», Joan Salvat-Papasseit, 

2.2.1 Édip Rei (adaptació), Sòfocles. 

2.2.2 Les roques i el mar, el blau (adaptació), Salvador Espriu. 

2.2.3 Un missatge d’Apol·lo (adaptació), Joan F. Mira. 

2.3.1 La ruta blava. Viatge als mars del sud (adaptació), Josep Maria de Sagarra. 

2.3.2 Marco Polo i el llibre de les meravelles (adaptació), David Vilaseca. 

2.3.3 A peu pel Comtat i la Marina (adaptació), Josep Maria Espinàs. 

2.4.1 Les aventures d’Ulisses. La història de l’Odissea (adaptació), Rosemary Sutcliff. 

2.4.2 Crònica (adaptació), Ramon Muntaner. 

2.4.3 Cinc setmanes amb globus (adaptació), Jules Verne. 

2.5.1 «El pi de Formentor» Miquel Costa i Llobera. 

2.5.2 Solitud (adaptació), Víctor Català. 

2.5.3 Les històries naturals, Joan Perucho. 

2.6.1 Llibre d’Evast e Blanquerna (adaptació), Ramon Llull. 

2.6.2 Combray, A la recerca del temps perdutn (adaptació), Marcel Proust. 

2.6.3 Hàmlet (adaptació), William Shakesperare. 

2.7.1 Els últims casos de Miss Marple (adaptació), Agatha Christie. 

2.7.2 La mirada del tafur (adaptació), Ferran Torrent. 

2.7.3 La caiguda de la Casa Usher, dins el llibre El gat negre i altres contes d’horror 

(adaptació), Edgar Allan Poe. 

2.8.1 El petit príncep (adaptació), Antoine de Saint-Exupéry. 

2.8.2 Perfils cruels (adaptació), Isabel Clara-Simó. 

2.8.3 Memòries d’un xiquet innocent (adaptació), Joan Pla. 
 
 

Classificació textos literaris_30_VIV_2E 

 Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

2.1.1 Joanot Martorell Gandia 1413 sí narratiu 

2.1.2 Ausiàs March Beniarjó 1400 sí poètic 

2.1.3 J. Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

2.2.1 Sòfocles Grècia V aC sí narratiu 

2.2.2 Salvador Espriu Santa Coloma 1913 sí narratiu 

2.2.3 Joan F. Mira València 1939 sí narratiu 

2.3.1 J. Maria de Sagarra Barcelona 1849 sí narratiu 

2.3.2 David Vilaseca Barcelona 1964 sí narratiu 

2.3.3 Josep Maria Espinàs Barcelona 1927 sí narratiu 

2.4.1 Rosemary Sutcliff Regne Unit 1920 sí narratiu 

2.4.2 Ramon Muntaner Corona d’Aragó 1265 sí narratiu 

2.4.3 Jules Verne França 1828 sí narratiu 

2.5.1 M. Costa i Llobera Pollença 1854 no poètic 

2.5.2 Víctor Català * L’Escala 1869 sí narratiu 

2.5.3 Joan Perucho Barcelona 1920 no narratiu 
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2.6.1 Ramon Llull Palma 1232 sí narratiu 

2.6.2 Marcel Proust França 1871 sí narratiu 

2.6.3 William Shakespeare Regne Unit 1564 sí teatral 

2.7.1 Agatha Christie Regne Unit 1890 sí narratiu 

2.7.2 Ferran Torrent Sedaví 1951 sí narratiu 

2.7.3 Edgar Allan Poe Estats Units 1809 sí narratiu 

2.8.1 A. de Saint-Exupéry França 1900 sí narratiu 

2.8.2 Isabel Clara-Simó Alcoi 1943 sí narratiu 

2.8.3 Joan Pla Artana 1942 sí narratiu 

 

Taula 6.311. Classificació autors/-res_ 30_VIV_2E. 

 

La taula 6.349 presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos 

adaptats i el gènere al qual pertanyen les obres. 

 

6.37.4 Els gèneres predominants 

 
Les dades de 30_VIV_2E s’han extret d’una mostra de 25 textos literaris. En el gràfic 

6.253, observem que la categoria «Gènere narratiu» obté els resultats més alts (84%) 

enfront de «Gènere poètic» (12%) i «Gènere teatral» (4%) que obtenen els més baixos. 
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Gràfic 6.223. Gèneres_30_VIV_2E. 
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6.37.5 Textos adaptats 
 

 
Textos 

adaptats_30_VIV_2E 

22 
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Textos adaptats 

Textos  no adaptats 

En el gràfic 6.224, «Textos adaptats» 

és la categoria que obté els resultats 

més alts (88%) en comparació  amb 

«Textos no adaptats» que n’obté els 

més baixos (13%). 
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Gràfic 6.224. Textos adaptats_30_VIV_2E 

 

 
6.37.6 Autors 

 
El LTD_30_VLV_2E fa servir 24 autors/res per a treballar els continguts literaris, 

d’aquests, els percentatges més alts pertanyen a autors del s. XX de la literatura catalana 

a Catalunya. S’hi fan servir 20 homes escriptors i 4 dones escriptores. 

D’entrada, veiem en el gràfic una superfície en què preval la categoria «Autors/res s. XX» 

(42%), li segueix «Autors/res del s. XIX» (33%) i «Autors/res abans del XIX» (25%). 
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Època_26_VIV_2E 

Autors/-res segle XX 10 

Autors /-res segle XIX 8 

Autors/-res anteriors al 6 

XIX 
0 

 

 

Gràfic 6.225. Èpoques_30_VIV_2E Taula 6.312. Èpoques_30_VIV_2E 

 

El gràfic mostra una estructura heterogènia en la qual albira un predomini de la categoria 

«Literatura catalana a Catalunya» (42%), seguida de «Literatura universal» (33%), de 

«Literatura catalana al PV» (21%) i de «Literatura catalana a les Illes» (4%). 
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Gràfic 6.226. Procedència geográfica_30_VIV_2E. 

 
Taula 6. 313. Procedència geogràfica_30_VIV_2E. 

En el gràfic 6.314, s’hi deixa veure desequilibri entre les dos categories. Només s’hi fa 

servir a 4 dones (17%) enfront de 20 homes escriptors (83%). 

 
LTD_30_VIV_2E 

 

Homes (20) Dones (4) 

Joanot Martorell Caterina Albert (V. Català) 

Ausiàs March Agatha Christie 

Joan Salvat-Papasseit Isabel Clara-Simó 

Sòfocles Rosemary Sutcliff 

Salvador Espriu 

Joan F. Mira 

Josep Maria de Sagarra 

David Vilaseca 

Josep Maria Espinàs 

Ramon Muntaner 

Jules Verne 

Miquel Costa i Llobera 

Joan Perucho 

Ramon Llull 

Marcel Proust 

William Shakespeare 

Ferran Torrent 

Edgar Allan Poe 

Antoine de Saint-Exupéry 

Joan Pla 
 

 

Taula 6.314. Gènere escriptors/-res_30_VIV_2E. 

 

 

6.37.7 Recursos multimèdia 

 
Distingim dos tipus d’elements multimèdia: d’una banda, les icones dels exercicis, 

introduïts mitjançant finestres emergent o Pop-up, d’altra banda, les icones que indiquen 

elements multimèdia, que en aquest manual es basen sobretot en fotografies. Algunes 

d’aquestes reprodueixen obres d’art, com en la unitat 1, El rapte de Psique, de William- 

Adolphe Bouguereau; en la unitat 2, Narcís a la font, de Caravaggio, Les tres parques, 

de Bernardo Strozzi; en la unitat 3, Quan et cases?, de Paul Gaughin; en la unitat 4, 

Ulisses i les sirenes (mosaic romà) i L’heroïna de Peralata, d’Antoni Caba; en la  unitat 

10 

    8  
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5, Bonneville, Savoia, amb el Mont Blanc, de J.M.W. Turner; en la unitat 6, Ofèlia, de 

John Millais, en la unitat 8, L’amistat, de Pablo Picasso. 

Cal destacar, que només s’inclou la icona de la fotografia com a element multimèdia quan 

aquestes reprodueixen obres d’art. En prémer la icona de la fotografia, aquesta s’amplia. 

 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 TOTAL 

Àudio 1. Música          
 2. Ef. so usuari          
 3. Ef. so no usuari          
 4. Veu off tx escrit          
 5. Veu en off          

Imatge 1. Fotografia          
fixa 2. Imatge repr.      1   1 

 3. C.G. fotogràfica 6 8 8 8 8 5 8 7 58 

 4. C.G. pictòrica          
 5. C.G.mixta          
 6. R.G. Informació          
 7. Icones 21 18 17 13 15 12 12 13 121 

Imatge en 1.Animació senzilla          
moviment 2. Animació compl          

 3.Dibuixos animats          
 4. Audiovisual          
 5. Pel·lícula          
 6. TV          

Altres 1. Enllaç extern          
elements 2. Capes          

multimèdia 3. F. Emer/Pop-up 21 18 17 13 15 11 12 12 119 

 4. Programes/ Appl          
 

Taula 6.315. Recursos multimèdia_30_VIV_2E. 

 

 

6.38. Valencià: Llengua i Literatura 3r ESO Vicens-Vives (31_VIV_3E) 

 
Els continguts de 31_VIV_3E (J. M. Castellà, F. Gadea, E. Guarro, A. Nogueras, A. Sentí, 

R. Soler, LliL3. Llengua i Literatura (aula 3D). Comunitat Valenciana) es divideixen en 

vuit unitats didàctiques que se centren en l’estudi dels diferents tipus de text (la notícia, 

la crònica, el reportatge, l’article d’opinió, la columna, l’entrevista, la publicitat...) i de 

diferents èpoques literàries (des dels trobadors fins al segle XVIII). Així mateix, cada 

unitat presenta nou apartats: «Entrada», «Lectura», «Tipus de text», «Propietats del text», 

«Comunicació     oral»,     «Morfosintaxi»,     «Ortografia»,     «Lèxic/Sociolingüística», 

«Literatura», «Apliquem», «Avaluació» (cada dos temes), «Apèndix» de verbs. 

 
 

6.38.1 Espai dedicat a la literatura 

 
En 31_VIV_3E, s’hi redueix l’espai dedicat a treballar els continguts literaris. De quatre 

pàgines en el LTD de 2E, passa a dos en aquest. Les categories «Tipus de text», «Escoltem 

i parlem», «Morfosintaxi» i «Literatura» són les que més espai ocupen: 18%, 14% i 15%, 

respectivament. S’hi deixa veure, per tant, una reducció en l’espai dedicat a treballar la 

literatura d’un 25% en l’anterior LTD a 15% en aquest. 
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Espai dedicat a la literatura_31_VIV_3E 

 Intro Lectu Text Comunica Morfosint Ortograf Lèxic/Sociol Literatu Apliquem 

U1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 

U2 1 1 3 2 2 2 1 3 1 

U3 1 1 2 2 3 1 1 2 1 

U4 1 1 3 3 1 1 2 2 1 

U5 1 1 5 2 2 1 1 2 1 

U6 1 1 3 2 2 1 1 2 1 

U7 1 1 2 2 3 2 1 3 1 

U8 1 1 2 2 3 2 1 2 1 

U9 1 2 2 2 3 1 2 2 1 

TOTAL 9 10 24 19 21 13 11 20 9 

 
Taula 6.316. Espai dedicat a la literatura_31_VIV_3E. 

 

 

 

Espai_31_VIV_3E 

Introducció 9 

Lectura 10 

Tipus de text 24 

Escoltem i parlem 19 

Morfosintaxi 21 

Ortografia 13 

Lèxic/ 11 

Sociolingüística 

Literatura 20 

Apliquem 9 

 

Taula 6.317. Espai_31_VIV_3E. Gràfic 6. 227. Espai_31_VIV_3E. 

 

 

6.38.2 Tractament contingut literari 

 
Els continguts literaris de 31_VIV_3E presenten una programació historicista basada en 

el coneixement de les característiques generals dels grans autors i períodes de la història 

de la literatura des del segle XIII fins al XVIII: trobadors, Ramon Llull, Cròniques. 

Eiximenis, san Vicent Ferre, Anselm Turmeda, Bernat Metge, Jordi de Sant Jordi, Ausiàs 

March, Roís de Corella, Joanot Martorell, Renaixement, Barroc i el segle XVIII amb la 

Guerra de Successió. 

 
Tractament contingut literari_31_VIV_3E 

 

U1 Els trobadors 

U2 Ramon Llull 

U3 Les quatre grans cròniques 

U4 La prosa moral: Eiximenis, San Vicent Ferrer, Anselm Turmeda. L’humanisme 

U5 La poesia en el segle XV: Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March, Joan Roís de Corella 

U6 La novella cavalleresca. Joanot Martorell i Tirant lo Blanc. Curial e Güelfa 

U7 El Renaixement 

U8 El Barroc 

U9 El segle XVIII: La guerra de successió 
 

Taula 6. 318. Contingut literari_31_VIV_3E. Font: elaboració pròpia. 
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6.38.3 Classificació textos 

 
3.1.1 «A Ponç de Mataplana» Guillem de Berguedà. 

3.2.1 Lo Desconhort (adaptació), Ramon Llull. 

3.2.2 Llibre de les bèsties (adaptació), Ramon Llull. 

3.2.3 Llibre d’Evast e Blanquerna (adaptació), Ramon Llull. 

3.3.1 El Llibre dels fets (adaptació), Jaume I. 

3.3.2 Crònica del rei En Pere (adaptació), Bernat Desclot. 

3.3.3 Crònica de Ramon Muntaner (adaptació), Ramon Muntaner. 

3.3.4 Crònica de Pere el Cerimoniós (adaptació), Pere el Cerimoniós. 

3.4.1 Sermó sobre sant Domènec (adaptació), Vicent Ferrer. 

3.4.2 Disputa de l’ase (adaptació), Anselm Turmeda. 

3.4.3 Lo somni (adaptació), Bernat Metge. 

3.5.1 Regiment de la cosa pública (adaptació), Francesc Eiximenis. 

3.5.2 «Presoner», Jordi de Sant Jordi. 

3.5.3 «Així com cell», Jordi de sant Jordi. 

3.5.4 «Llir entre cards», Ausiàs March. 

3.6.1 Tirant lo Blanc (adaptació), Joanot Martorell. 

3.7.1 Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (adaptació), Cristòfor Despuig. 

3.7.2 Flor d’enamorats, Joan Timoneda. 

3.8.1 Francesc Vicent Garcia. 

3.8.2 Lo desengany, Francesc Fontanella. 

3.8 3 Romancer català, Manuel Milà i Fontanals. 

3.9.1 Lucrècia, Joan Ramis. 

 
La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. 

 
Classificació textos literaris_31_VIV_3E 

 Autors/-res Procedència Època Adaptat Gèneres 

3.1.1 G. de Berguedà Catalunya 1130 no poètic 

3.2.1 Ramon Llull Palma 1232 sí narratiu 

3.2.2 Ramon Llull Palma 1232 sí narratiu 

3.2.3 Ramon Llull Palma 1232 sí narratiu 

3.3.1 Jaume I Montpeller 1208 sí narratiu 

3.3.2 Bernat Desclot V.de Castellnou XIII sí narratiu 

3.3.3 Ramon Muntaner Peralada 1265 sí narratiu 

3.3.4 P. el Cerimoniós Balaguer 1319 sí narratiu 

3.4.1 Vicent Ferrer València 1350 sí narratiu 

3.4.2 Anselm Turmeda Mallorca 1355 sí narratiu 

3.4.3 Anselm Turmeda Mallorca 1355 sí narratiu 

3.5.1 F. Eiximenis Girona 1330 sí poètic 

3.5.2 J.de Sant Jordi País Valencià 1399 no poètic 

3.5.3 Jordi de sant Jordi País Valencià 1399 no poètic 

3.5.4 Ausiàs March Beniarjó 1400 no poètic 

3.6.1 Joanot Martorell Gandia 1413 sí narratiu 
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3.7.1 Cristòfol Despuig Tortosa 1510 sí assaig 

3.7.2 Joan Timoneda València 1490 no poètic 

3.8.1 F. Vicent Garcia Tortosa 1582 no poètic 

3.8.2 F. Fontanella Barcelona 1622 no poètic 

3.8.3 M. Milà i Fontanals Vilafranca 1818 no poètic 

3.9.1 Joan Ramis Maó 1746 no teatral 

 

Taula 6.319. Classificació autors i autores_31_VIV_3E. Font: elaboració pròpia. 

 

 

6.38.4 Els gèneres predominants 

 
En 31_VIV_3E, s’hi proposen 22 textos per a treballar els continguts literaris. En el gràfic 

6.361, la categoria «Gènere narratiu» obté els resultats més alts (52%) enfront de «Gènere 

poètic» (38%), «Gènere teatral» (5%) i Assaig (5%) que n’obtenen els més baixos. 
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Taula 6.320. Gèneres_31_VIV_3E. Gràfic 6.228. Gèneres_31_VIV_3E. 

 

 

6.38.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_31_VIV_3E 
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Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 

 
En el gràfic 6.229, «Textos 

adaptats» és la categoria que obté 

els resultats més alts (59%) en 

comparació amb «Textos no 

adaptats» que n’obté de més baixos 

(41%). 
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Gràfic 6.229. Textos adaptats_31_VIV_3E. 
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Gènere narratiu 11 

Gènere poètic 8 

Gènere teatral 1 

Assaig 1 
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6.38.6 Autors 

 
La mostra en el LTD_31_VIV_3E és de 18 autors/res. Prevalen els autors/res abans  del 

XIX. Altra tret que presenten els LTD_VIV és el predomini d’autors de la literatura 

catalana a Catalunya. D’altra banda, cal posar de relleu l’absència absoluta de dones 

escriptores. 

Tal com veiem en el gràfic 6.230, la categoria «Autors/-res anteriors al s. XIX» obté  

els resultats més elevats (94%). 
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• Època_31_VIV_3E 

Autors/-res segle XX 0 

Autors /-res segle XIX 1 

Autors/-res anteriors al XIX 17 

Gràfic 6.230. Èpoques_31_VIV_3E. Taula 6. 321. Èpoques 31_VIV_3E. 
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Gràfic 6.231. Procedència geogràfica_31_VIV_3E. 

En el LTD_31_VIV_3E, la presència de la categoria «Dones escriptores» és nul·la. 
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LTD_31_VIV_3E 

Homes (18) Dones (0) 
 

Guillem de Berguedà 

Ramon Llull 

Jaume  I 

Bernat Desclot 

Ramon Muntaner 

Pere el Cerimoniós 

Vicent Ferrer 

Anselm Turmeda 

Francesc Eiximenis 

Jordi de Sant Jordi 

Ausiàs March 

Joanot Martorell 

Cristòfol Despuig 

Joan Timoneda 

Francesc Vicent Garcia 

Francesc Fontanella 

Manuel Milà i Fontanals 

Joan Ramis 
 

 

Taula 6.322. Gènere autors/-res_31_VIV_3E. 

 

 

6.38.7 Recursos multimèdia 

 
El LTD 29_VIV_1E fa servir quatre recursos multimèdia: «Enllaç extern», «Fotografia», 

«Icones» i «Enllaç extern». 
 
 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música          0 

 2. Ef. so usuari          0 

 3. Ef. so no usuari          0 

 4. Veu off tx escrit          0 

 5. Veu en off          0 

Imatge 1. Fotografia 4 7 3 6 5 3 3 5 3 39 

fixa 2. Imatge repr.          0 

 3. C.G. fotogràfica          0 

 4. C.G. pictòrica          0 

 5. C.G. mixta           
 6. R.G. Informació          0 

 7. Icones 9 19 12 19 5 11 9 13 8 85 

Imatge en 1.Animació senzilla          0 

moviment 2. Animació compl          0 

 3.Dibuixos animats          0 

 4. Audiovisual          0 

 5. Pel·lícula          0 

 6. TV          0 

Altres 1. Enllaç extern  1        1 

elements 2. Capes          0 
multimèdia 3. F. Emer/Pop-up 5 12 9 13 4 8 7 8 5 61 

 4. Programes/ Appl          0 

 
Taula 6.323. Recursos multimèdia_31_VIV_3E. 
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6.39. Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO Vicens-Vives (32_VIV_4E) 

 
Els continguts de 32_VIV_4E (M.M. Canals, J.M. Castellà (coord.), C. Serra, M. 

Torramilans, Lli14. Llengua i Literatura (aula 3D). Comunitat Valenciana, 2015) 

es divideixen en vuit unitats didàctiques que se centren en l’estudi dels diferents tipus i 

propietats del text i de Grans obres de la literatura catalana. Així mateix, cada unitat 

presenta nou apartats: «Entrada», «Lectura», «Tipus de text», «Propietats del text», 

«Comunicació oral», «Morfosintaxi», «Ortografia», «Lèxic/Sociolingüística», «Grans 

obres de la literatura catalana», «Apliquem», «Avaluació» (cada dos temes), «Apèndix» 

de verbs. 

 

Imatge 6.15. Organització_32_VIV_4E. 

 
 

6.39.1 Espai dedicat a la literatura 

 
Les dades estretes de l’anàlisi de 32_VIV_4E corroboren un predomini de l’apartat dedicat 

a treballar la literatura en relació amb la resta. Igualment, «Tipus de text» i «Escoltem i 

Parlem» i «Morfosintaxi» n’obtenen els resultats més elevats amb 17% i 14% i 13%, 

respectivament. 

 
Espai dedicat a la literatura_32_VIV_4E 

 introd lectura text oral morfo lèxic ortogr literatur aplique 

U1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 
U2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 

U3 1 1 4 3 1 1 1 3 1 

U4 1 1 3 2 3 1 2 3 1 

U5 1 1 5 2 2 1 1 2 1 

U6 1 2 2 2 2 3* 2 2 1 

U7 1 2 2 2 3 1* 2 3 1 
U8 1 1 2 2 1 1* 1 2 1 

U9 1 1 1 2 3 1* 1 3 1 
TOTAL 9 11 23 19 18 12 12 24 9 

 
Taula 6.324. Espai dedicat a la literatura per unitats_32_VIV_4E. 
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Espai_32_VIV_4E 

Introducció 9 

Lectura 11 

Tipus de text 23 

Escoltem i parlem 19 

Morfosintaxi 18 

Ortografia 12 

Lèxic/ Socio 12 

Literatura 24 

Apliquem 9 

 
Taula 6.325. Espai en conjunt_32_VIV_4E. Gràfic 6.232. Espai dedicat a la literatura_32_VIV_4E. 

 

 

6.39.2 Tractament contingut literari 

 
El contingut literari de 32_VIV_4E presenta una programació historicista basada en el 

coneixement de les característiques generals dels grans períodes de la història de la 

literatura des de la Renaixença fins a la literatura catalana actual: Renaixença, 

modernisme, noucentisme, avantguardes, prosa, teatre i poesia del segle XX. S’hi 

proposen 49 obres per a treballar el contingut literari de les quals prevalen les obres 

narratives i poètiques. 

 
Tractament contingut literari_32_VIV_4E 

U1 La Renaixença. Poesia, teatre i narrativa 

U2      El Modernisme 

U3     El Noucentisme 

U4       Les avantguardes 

U5       El teatre del segle XX 

U6       La prosa del segle XX (I) 

U7       La prosa del segle XX (II) 

U8       La poesia a la segona meitat del segle XX 

U9      La literatura catalana actual: teatre, prosa, poesia 

 

Taula 6.326. Contingut literari_32_VIV_4E. Font: elaboració pròpia. 

 

 

6.39.3 Classificació textos 

 

Els textos classificables com a literaris són: 

4.1.1 «Los dos campanars» (epíleg) Canigó, Jacint Verdaguer. 

4.1.2 «Pobresa» Jacint Verdaguer. 

4.1.3 «La barraca» Teodor Llorente. 

4.1.4 Mar i cel, Àngel Guimerà. 

4.1.5 La bogeria, Narcís Oller. 

4.2.1 «Excelsior» Joan Maragall. 

4.2.2 Els sots feréstecs, Raimon Casellas. 

4.2.3 «Cant a la terra nativa», Miquel Duran. 

Apliquem 

Introducció 
25 

20 

15 

10 

 

 

Lectura 

Literatura Tipus de text 

Lèxic/ Sociolingüística   Escol tem i parlem 

Ortografia Morfosintaxi 
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4.2.4 L’auca del senyor Esteve (adaptació), Santiago Rusiñol. 

4.2.5 Aigües encantades (adaptació), Joan Puig i Ferreter. 

4.3.1 «Les nous del berenar», Josep Carner. 

4.3.2 «Elegia segona» Carles Riba. 

4.3.3 «La noia que ve de la mar» Auques i ventalls, Josep Carner. 

4.4.1 «Si anessis lluny», Joan Salvat-Papasseit. 

4.4.2 «Bitllet de quinze» La gesta dels estels, Joan Salvat-Papasseit. 

4.4.3 KRTU (adaptació), J.V. Foix. 

4.4.4 «Idil·li», Carles Salvador. 

4.5.1 El pescador (adaptació), Joan Brossa. 

4.5.2 L’hostal de la glòria, Josep Maria Sagarra. 

4.5.3 Primera història d’Esther, Espriu. 

4.5.4 Civilitzats, tanmateix, Carles Soldevilla. 

4.5.5 Homes i no, Manuel de Pedrolo. 

4.6.1 Valentina (adaptació), Carles Soldevilla. 

4.6.2 Vida privada (adaptació), Josep Maria de Sagarra. 

4.6.3 Contraban (adaptació), Josep Pla. 

4.6.4 Nosaltres els valencians (adaptació), Joan Fuster. 

4.6.5 Diccionari per a ociosos (adaptació), Joan Fuster. 

4.6.6 La península inacabada (adaptació), Gaziel. 

4.6.7 El quadern gris, Josep Pla. 

4.6.8 Raons i paraules, Joan Fuster. 

4.7.1 Mort de dama, Llorenç Villalonga. 

4.7.2 La plaça del diamant, Mercè Rodoreda. 

4.7.3 «A tornajornals» Invasió subtil i altres contes (adaptació), Pere Calders. 

4.7.4 Sense la terra promesa (adaptació), Enric Valor. 

4.7.5 Mirall trencat (adaptació), Mercè Rodoreda. 

4.7.6 Bearn (adaptació), Llorenç Villalonga. 

4.7.7 Aloma (adaptació), Mercè Rodoreda. 

4.7.8 «El problema de l’Índia» dins de Cròniques de la veritat oculta, Pere Calders. 

4.7.9 Les velletes de la Penya Roja, Enric Valor. 

4.7.10 El temps de les cireres (adaptació), Montserrat Roig. 

4.8.1 «Una vaca amb un vedellet als braços» Pere Quart. 

4.8.2 «Cançó de la rosa de paper» Obra completa, Vicent Andrés Estellés. 

4.8.3 «Cants d’Abelone» (IX), Joan Vinyoli. 

4.8.4 «Un dia qualsevol» Miquel Martí i Pol. 

4.9.1 «Quatre gats» dins de Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury (adaptació), Quim 

Monzó. 

4.9.2 «Oda a Santorini» Josep Piera. 

4.9.3 El verí del teatre (adaptació), Rodolf Sirera. 

4.9.4 Crim de Germania (adaptació), Josep Lozano. 

4.9.5 «Flors blanques a la boira», Joan Margarit. 
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Classificació textos literaris_32_VIV_4E 

49 Autors/-res Procedència Època Adaptat Gènere 

4.1.1 Jacint Verdaguer Folgueroles 1845 no poètic 
4.1.2 Jacint Verdaguer Folgueroles 1845 no poètic 

4.1.3 Teodor Llorente València 1836 no poètic 

4.1.4 Àngel Guimerà Tenerife 1845 no poètic 

4.1.5 Narcís Oller Valls 1856 no Narratiu 

4.2.1 Joan Maragall Barcelona 1860 no Poètic 
4.2.2 Raimon Casellas Barcelona 1855 no narratiu 

4.2.3 Miquel Duran València 1883 no poètic 

4.2.4 Santiago Rusiñol Barcelona 1861 sí narratiu 

4.2.5 Joan Puig i Ferreter La Selva del 1882 sí narratiu 

4.3.1 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 
4.3.2 Carles Riba Barcelona 1893 no poètic 

4.3.3 Josep Carner Barcelona 1884 no poètic 

4.4.1 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.4.2 Joan Salvat-Papasseit Barcelona 1894 no poètic 

4.4.3 J.V. Foix Barcelona 1893 sí poètic 

4.4.4 Carles Salvador València 1893 no poètic 

4.5.1 Joan Brossa Barcelona 1919 sí teatral 

4.5.2 Josep Maria Sagarra Barcelona 1894 no teatral 

4.5.3 Espriu Sta. Coloma 1913 no teatral 

4.5.4 Carles Soldevilla Barcelona 1892 no teatral 

4.5.5 Manuel de Pedrolo L'Aranyó 1918 no teatral 

4.6.1 Carles Soldevilla Barcelona 1892 sí narratiu 

4.6.2 J. Maria de Sagarra Barcelona 1894 sí narratiu 

4.6.3 Josep Pla Palafrugell 1897 sí assaig 

4.6.4 Joan Fuster Sueca 1922 sí assaig 

4.6.5 Joan Fuster Sueca 1922 sí assaig 

4.6.6 Gaziel Sant Feliu de 1887 sí assaig 

4.6.7 Josep Pla Palafrugell 1897 no assaig 

4.6.8 Joan Fuster Sueca 1922 no assaig 
4.7.1 Llorenç Villalonga Palma 1897 no narratiu 

4.7.2 Mercè Rodoreda Barcelona 1908 no narratiu 

4.7.3 Pere Calders Barcelona 1912 sí narratiu 

4.7.4 Enric Valor Castalla 1911 sí narratiu 

4.7.5 Mercè Rodoreda Barcelona 1908 sí narratiu 
4.7.6 Llorenç Villalonga Palma 1897 sí narratiu 

4.7.7 Mercè Rodoreda Barcelona 1908 sí narratiu 

4.7.8 Pere Calders Barcelona 1912 no narratiu 

4.7.9 Enric Valor Castalla 1911 no narratiu 

4.7.10 Montserrat Roig Barcelona 1946 sí narratiu 
4.8.1 Pere Quart Sabadell 1899 no poètic 

4.8.2 Vicent Andrés Estellés Burjassot 1924 no poètic 

4.8.3 Joan Vinyoli Barcelona 1914 no poètic 

4.8.4 Miquel Martí i Pol Roda de Ter 1929 no poètic 

4.9.1 Quim Monzó Barcelona 1952 sí narratiu 

4.9.2 Josep Piera Beniopa 1947 no poètic 

4.9.3 Rodolf Sirera València 1948 sí teatral 

4.9.4 Josep Lozano Alginet 1948 sí narratiu 

4.9.5 Joan Margarit Sanaüja 1938 no poètic 

 
Taula 6.327. Classificació autors/-res_32_VIV_4E. 

 

La taula presenta els autors/-res, la procedència geogràfica, el nombre de textos adaptats 

i el gènere al qual pertanyen les obres. Extraurem, tot seguit, a partir de la taula, els 

següents resultats: 
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6.39.4 Els gèneres predominants 

 
El LTD_32_VIV_4E presenta proposa 49 textos literaris en què «Gènere poètic» (39%) 

i «Gènere narratiu» (37%) són les categories que presenten uns resultats més alts, mentre 

que «Gènere teatral» i «Assaig» tenen els més baixos (12% cadascun). 
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15 

 
 

Gèneres _32_VIV_4E 

 
Gènere narratiu 

Gènere poètic 

Gènere teatral 

Assaig /Aforismes 

 

Gènere narratiu 18 10  

Gènere poètic 19  

Gènere teatral 6 5   6 6  

Assaig 6   

  0  

Taula 6.328. Gèneres_32_VIV_4E. Gràfic 6.233. Gèneres_32_VIV_4E. 

 

 

6.39.5 Textos adaptats 
 

Textos 

adaptats_32_VIV_4E 
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Textos adaptats 

Textos no adaptats 

 
 
 

Tal  com  veiem  en  el gràfic 6.234, 

«Textos no adaptats» presenta els 

resultats més alts (61%) mentre  que 

«Textos adaptats» n’obté els més 

baixos (39%). 

 

 
0 

 

Gràfic 6.234. Textos adaptats_32_VIV_4E 

 

 
6.39.6 Autors 

 
La mostra del LTD_32_VIV_4E és de 36 autors/-res. S’imposen els autors/res del s. XIX 

i XX de la literatura catalana a Catalunya. S’inclouen només dos dones escriptores. 

Tal com hem vist en tots els LTD_4E, la categoria «Autors/res segle XX» i «Autors/res 

segle XIX» obtenen els resultats més alts (56% i 44%). 

En LTD_VIV_4E, la categoria «Literatura catalana a Catalunya» obté els resultats més 

elevats (69%), seguida «Literatura catalana al País Valencià» (25%). 

30 

19 
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Procedència 

geogràfica_32_VIV_4E 

 
 
 

Literatura universal i clàssica 

Literatura catalana a Catalunya 

Literatura catalana al PV 

Literatura catalana a les Illes 
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0 

 

Gràfic 6.235. Procedència_32_VIV_4E. 

En LTD_32_VIV_4E, s’hi posa de manifest un clar predomini dels homes escriptors 

(94%) enfront a dones escriptores (6%). En aquest LTD només s’hi proposen textos de 

dos autores: Mercè Rodoreda i Montserrat Roig. 

 
LTD_32_VIV_4E 

 

Homes (34) Dones (2) 

Jacint Verdaguer Mercè Rodoreda 

Teodor Llorente Montserrat Roig 

Àngel Guimerà 

Narcís  Oller 

Joan Maragall 

Raimon Casellas 

Miquel Duran 

Santiago Rusiñol 

Joan Puig i Ferreter 

Josep  Carner 

Carles Riba 

Joan Salvat-Papasseit 

J.V.  Foix 

Carles Salvador 

Joan Brossa 

Josep Maria Sagarra 

Espriu 

Carles Soldevilla 

Manuel de Pedrolo 

Josep Pla 

Joan Fuster 

Gaziel 

Llorenç Villalonga 

Pere Calders 

Enric Valor 

Pere Quart 

Vicent Andrés Estellés 

Joan Vinyoli 

Miquel Martí i Pol 

Quim Monzó 

Josep  Piera 

Rodolf Sirera 

Josep  Lozano 

Joan Margarit 
 

 

Taula 6.329. Gènere escriptors/-res_32_VIV_4E. 

 25  

 9  
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6.39.7 Recursos multimèdia 

 
En cada unitat es distingeixen tres blocs d’elements multimèdia: «Activitats», «Enllaços» 

i «Multimèdia». A les «Activitats» s’accedeix mitjançant «Icones» que t’introdueixen en 

les «Finestres emergents». Tots els enllaços externs redirigeixen a es.tiching.com (la 

xarxa educativa escolar) enllaços externs El bloc «Multimèdia» inclou les fotografies de 

la unitat. En cada unitat, a banda de fotografies diverses, es reuneixen fotografies d’obres 

d’art com puga ser: en la unitat 1, Retrat idealitzat de Jacint Verdaguer fet per Marià de 

Picó l’any 1870, l’Estàtua d’Àngel Guimerà, de Josep Codina (1982), en la unitat 2, 

Retrat de Santiago Rusiñol, obra de Pablo Ruiz Picasso; unitat 5, Caricatura de Carles 

Soldevilla, obra de Lluís Morató, Retrat de Joan Brossa, obra d’Antoni Tàpies creada el 

1950. A partir de la unitat 6, els elements Multimèdia de «Fotografies» d’obres d’art, se 

substitueixen per fotografies d’imatges reals d’autors, com per exemple el Retrat de 

Carles Soldevilla o de Josep Maria Sagarra o dels intel·lectuals Joan Fuster i Josep Pla. 

 

Recursos multimèdia U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 TOTAL 

Àudio 1. Música          0 

 2. Ef. so usuari          0 

 3. Ef. so no usuari          0 

 4. Veu off tx escrit          0 

 5. Veu en off          0 

Imatge 1. Fotografia 6 7 8 9 8 8 8 10 11 75 

fixa 2. Imatge repr.          0 

 3. C.G. fotogràfica          0 

 4. C.G. pictòrica          0 

 5. C.G. mixta          0 

 6. R.G. Informació          0 

 7. Icones 20 21 37 30 24 23 25 27 32 209 

Imatge en 1.Animació senzilla          0 

moviment 2. Animació compl          0 

 3.Dibuixos animats          0 

 4. Audiovisual          0 

 5. Pel·lícula          0 

 6. TV          0 

Altres 1. Enllaç extern 3  1 3 1    2 10 

elements 2. Capes          0 
multimèdia 3. F. Emer/Pop-up 14 14 28 18 15 15 17 17 19 127 

 4. Programes/ Appl          0 

 
Taula 6.330. Recursos multimèdia_32_VIV_4E. 
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7. CONCLUSIONS DELS RESULTATS DE L’ANÀLISI DELS 

TEXTOS LITERARIS 

 

Les conclusions es presenten en tres capítols, el 7, el 8 i el 9. En aquest, assenyalem les 

conclusions generals dels resultats de l’anàlisi dels textos literaris per cursos i editorials. 

En el capítol 8, incidim en la presència de dones escriptores i, en el capítol 9, en l´ús dels 

recursos multimèdia en els llibres de text digitals. Finalment, hem reservat el darrer 

capítol a la discussió on exposem les limitacions i fortaleses de la investigació, com també 

les futures línies de continuïtat i recerca. 

En el capítol 6, hem presentat exhaustivament els resultats de l’anàlisi sobre els textos 

literaris en els llibres de text impresos i digitals. Cal recordar que hem analitzat 39 llibres 

de text dels quals 7 són llibres de text impresos i 32 ho són digitals. De 1r de secundària 

hem analitzat 15 llibres de text dels quals 7 són impresos i 8 digitals, de 2n, 3r i 4t de 

secundària, hem analitzat 8 llibres de text digitals en cadascun dels cursos. En un nivell 

més concret, hem analitzat 373 unitats dels llibres i 1.511 textos literaris. 

Després de presentar-ne les dades de manera individual, ara n’hem fet l’anàlisi 

comparativa per extraure les conclusions. Així doncs, mostrem les conclusions de la 

manera següent: 

7.1 Espai dedicat al contingut literari. 

7.2 Tractament del contingut literari. 

7.3 Textos literaris: corpus d’obres. 

7.4 Els gèneres literaris. 

7.5 Textos adaptats. 

7.6 Autors i autores classificats/des per èpoques. 

7.7 Autors i autores classificats/des per procedència geogràfica. 

 
 

7.1 Espai dedicat al contingut literari 

 

Un dels objectius de la tesi (apartat 4.1) ha estat analitzar la presència de la literatura en 

els llibres de text. En relació amb aquest objectiu i amb la finalitat d’extraure’n unes 

conclusions generals, d’una banda, hem establert una comparativa entre els llibres de text 

imprés i els digitals de 1r curs, d’altra, hem contrastat els llibres de text digitals des de 

primer fins a quart curs de secundària. 

A continuació, en les taules 7.1 i 7.2, s’hi mostra l’espai dedicat a la literatura en els 

llibres de text imprès (7.1) i en els llibres de text digitals (7.2) de 1r de secundària: 
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ESPAI DEDICAT A LA LITERATURA_LTI_2011 

1E_2011 005_BROM_1E 009_CAS_1E 013_EDB_1E 017_OXF_1E 025_ESM_1E 029_VIV_1E 

Contingut literari 3 7 1 3 2 3 

Contingut no literari 16 12 11 12 15 13 

 

Taula 7.1. Espai dedicat a la literatura en LTI de 1r ESO. Font: elaboració pròpia. 

 
 

ESPAI DEDICAT A LA LITERATURA PER UNITATS_LTD_2015 

1E 05_BRO_1E 09_CAS_1E 13_EDB_1E 17_OXF_1E 25_ESM_1E 29_VIV_1E 

Contingut literari 2 5 0,4 3 2 2 

Contingut no literari 14 11 26 11 17 15 

 
Taula 7.2. Espai dedicat a la literatura en LTD de 1r ESO. Font: elaboració pròpia. 

 

Aquest gràfic (7.1) sintetitza l’espai dedicat a la literatura en els llibres de text impresos 

en 2011 i en els llibres de text digital de 1r de secundària: 

 

 
Gràfic 7.1 Espai dedicat a la literatura en LTI (2011) i LTD (2016) de 1r ESO. Font: elaboració pròpia. 

 

El primer que s’hi observa és la diferència quant a l’espai dedicat a la literatura entre els 

llibres de text impresos i els digitals. Podem concloure que l’espai dedicat a la literatura 

és més present en els llibres de text impresos que en els digitals en què s’hi observa una 

tendència decreixent. 

Una mostra d’aquest fet la podem observar en el cas de 009_CAS_1E i 09_CAS_1E en 

què s’hi aprecia una reducció amb valors que passen de 37 a 31%. 

El mateix ocorre en el cas de 005_BROM_1E i 05_BROM_1E, en què s’hi passa de 16 a 

12%, en 013_EDB_1E i 13_EDB_1E, també s’hi observa una reducció amb valors de 8 

a 2%, en 025_ESM_1E, 25_ESM_1E de 12 a 11% i en 029_VIV_1E i 29_VIV_1E de 19 

a 12%. 

Espaidedicat a la literatura en LTI (2011) i LTD (2016)  de 1E 
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En canvi, aquesta tendència és pràcticament inapreciable en 017_OXF_1E i 17_OXF_1E, 

en què no existeixen diferències significatives (20 i 21%) pel que fa a l’espai dedicat a la 

literatura entre les edicions impreses del 2011 i les digitals del 2016. 

D’altra banda, no podem estar d’indicar els resultats més elevat obtinguts per 

009_CAS_1E i 09_CAS_1E, tant en l’edició impresa de 2011 com en la digital de 2016. 

Tanmateix, cal assenyalar que, tot i obtindré els resultats més elevats, també s’hi observa 

una tendència decreixent respecte a l’espai, amb valors de 37 a 31%. 

Així doncs, observem una tendència general a la reducció de l’espai dedicat a la literatura 

en els llibres de text digitals. Dues hipòtesis poden explicar aquesta baixada: 

1. El fet de passar el contingut de format imprès a digital. 

2. El temps transcorregut, ja que els impresos són de 2011 i els digitals de 2015 i 

2016. 

Els gràfics 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5 sintetitzen quin és l’espai dedicat a la literatura en els llibres 

de text digitals de primer, segon, tercer i quart de secundària: 

 

 
Gràfic 7.2. Espai literatura en LTD de 1E. Gràfic 7.3. Espai literatura en LTD de 2E. 

 

 

 

 
 

 

 
31_VIV_3E 

 Espai dedicat a la literatura en LTD de 3E (per unitats) 
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32_VIV_4E 

 Espai dedicat a la literatura en LTD de 4E (per unitats) 
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27_ESM_3E    28_ESM_4E    
23_SAT_3E    24_SAT_4E    
19_OXF_3E    20_OXF_4E    

15_EDB_3E    16_EDB_4E    
11_CAS_3E    12_CAS_4E    
07_BRO_3E    08_BRO_4E    

03_ANAY_3E    04_ANAY_4E    
 0 35 40  0 30 35 

 
Gràfic 7.4. Espai literatura en LTD de 3E. Gràfic 7.5. Espai literatura en LTD de 4E. 

 

La diferència principal és la desigual presència de la literatura segons les editorials i els 

cursos i cicles. 

Espai dedicat a literatura en LTD de1E (per unitats) 

29_VIV_1E 

25_ESM_1E 

21_SAT_1E 

17_OXF_1E 

13_EDB_1E 

09_CAS_1E 

05_BRO_1E 

01_ANAY_1E 

  10 15 20 25 30 

Contingut literari Contingut no literari 

Espai dedicat a la literatura en LTD de 2E (per unitats) 

30_VIV_2E 

26_ESM_2E 

22_SAT_2E 

18_OXF_2E 

14_EDB_2E 

10_CAS_2E 

06_BRO_2E 

02_ANAY_2E 

  10 15 20 25 30 

Contingut literari Contingut no literari 
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Hi ha un increment proporcional de l’espai dedicat a la literatura a mesura que s’hi apuja 

de curs i de cicle. 

Una mostra d’aquest fet la podem observar en el cas d’EDB_1E i EDB_2E en què els 

resultats estan molt per sota de la mitjana, amb valors de 2%, en canvi, en EDB_3E i 

EDB_4E s’aprecia una tendència creixent, respecte a les anteriors, amb valors d’entre 8 i 

14%. Tanmateix, en CAS_4E s’hi observa un increment desproporcionat en obtindre el 

resultat més elevat –76%– si el comparem, no només amb els cursos anteriors, sinó també 

amb la resta de cursos, nivells i editorials analitzats. 

Per tant, podem concloure que la literatura té una presència molt més elevada en cursos i 

cicles superiors, sobretot en 4t d’ESO, amb uns resultats que oscil·len entre 25%, 35% i 

75%. 

Quant a les editorials, el grup Edebé, en concret, EDB_1E i EDB_2E, és el que menys 

presència té de literatura, trobem uns resultats molt per sota de la mitjana (5%). En canvi, 

l’editorial Castellnou, Oxford i SM n’obtenen uns dels resultats més elevats. Una mostra 

d’aquest fet el podem trobar en CAS_4E (76%), 19_OXF_3E (35%), 26_ESM_3E (27%) 

i 26_ESM_2E (25%) malgrat ser de 2n de secundària. 

 

7.2 Tractament contingut literari 

 

Una programació de llengua i literatura basada en els continguts literaris tant al País 

Valencià, com a Catalunya, com a les Illes Balears hauria de seguir unes pautes que 

servesquen de punt de partida (Limorti, 2009). Cal triar els continguts, seqüenciar els 

objectius i continguts que s’han triat, s’han d’establir els criteris d’avaluació per cursos 

intentant relacionar-los amb els de llengua. Convé establir els punts de contacte amb els 

continguts de literatura castellana (cronologia, obres i autors, recursos estilístics, 

gèneres...). Finalment, caldrà establir l’eix que vertebrarà les unitats didàctiques i amb 

elles la seqüència d’obres, autors, èpoques, gèneres; l’eix pot ser cronològic, genèric i 

temàtic (Lluch, 2001). 

A continuació, tenint en compte aquestes premisses examinarem els eixos que s’han 

seguit en els 39 manuals que hem analitzat. I, d’aquesta manera, donem resposta al segon 

objectiu que la tesi es va plantejar, el tractament que rep l’educació literària en els trenta- 

nou llibres de text més utilitzats a les aules en l’assignatura de Llengua i Literatura 

Valenciana de l’educació secundària obligatòria. 

En relació a aquest objectiu formulat en l’apartat 4.1, se’n deriven les següents 

conclusions que hem classificat per cursos. 
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7.2.1 Tractament del contingut literari en primer curs 

 
La taula 7.3 sintetitza el contingut literari en els llibres de text digitals de primer de 

secundària: 

 

 
Tractament contingut literari per cursos_1E 

01_ANAY_1E 05_BRO_1E 09_CAS_1E 13_EDB_1E 
 

Els textos literaris i els no 

literaris 

La novel·la juvenil La narració MONOGRÀFIC. Els 

gèneres literaris 

La literatura infantil i 

juvenil 

Els diàlegs en la 

narració 

El narrador MONOGRÀFIC. La 

poesia 

Els gèneres literaris El diari literari El diàleg MONOGRÀFIC. El 

teatre 

Poesia (I). Els elements 

formals 

Poesia (II). Els elements 

retòrics 

La literatura 

popular 

La novel·la 

d’aventures 

La descripció 

Els espais 

La narració El text teatral: la 

comèdia 

Els gèneres 

literaris 

Altres elements de la 

narració 

El conte infantil Els textos 

instructius 

El teatre La poesia Els textos 

normatius 

L'assaig El monòleg interior La comunicació 

publicitària 

——— Literatura i 

gèneres 

La literatura i la    

comunicació 

literària 

——— La poesia La literatura infantil    

i juvenil 

——— La poesia: figures Els gèneres 

literaris 

La poesia (I). La 

mètrica 

——— La narrativa: el 

narrador 

El gènere narratiu La poesia (II). Les 

figures retòriques 

El concepte de text literari La narrativa: els 

personatges 

Els subgèneres 

narratius populars 

La narració de ficció. 

La narrativa breu 

Els gèneres La narrativa: 

l’espai i el temps. 

El gènere poètic Els gèneres 

novel·lístics 

El concepte de mite El teatre: el text 

teatral 

Els subgèneres 

poètics 

El teatre. 

Característiques 

Concepte de llegenda El teatre: la divisió 

dels textos 

teatrals. 

El gènere dramàtic El teatre. L’especte 

teatral. 

Concepte de conte. Les 

rondalles. 

El teatre: la 

representació 

teatral 

El gènere 

assagístic 

La mesura dels versos. La mesura dels 

versos 

L’estrofa. Poemes 

estròfics: el sonet 

L’estrofa. Poemes 

estròfics: el sonet 

El text teatral El text teatral 
 

Taula 7.3. Tractament contingut literari en els LTD de 1r ESO. 

 

En relació al gràfic 7.3, podem extraure les següents conclusions: 

 
Els continguts literaris de tots els llibres de text digitals (LTD) de 1r de secundària 

presenten una programació basada en els gèneres literaris. 

17_OXF_1E 21_SAT_1E 25_ESM_1E 29_VIV_1E 
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No obstant, el LTD 09_CAS_1E combina elements de l’eix basat en gèneres literaris amb 

un altre basat en gèneres discursius, s’hi inclouen unitats dedicades a la narració, la 

descripció, els espais narratius o els textos instructius. Bordons (2004) es referia a aquesta 

possibilitat i suggeria un acostament als gèneres discursius a partir de textos literaris que 

els inclogueren. 

 

Crida l’atenció la inclusió de la Literatura Infantil i Juvenil (LIJ) en els nous llibres de 

text digitals. 

Diversos autors i autores coincideixen a remarcar la importància d’aquest tipus de 

literatura. En aquest sentit, no ens podem estar d’indicar, d’una banda, una de les primeres 

línies d’investigació com és la tesi doctoral de Lluch (1995) sobre La Literatura Infantil 

i Juvenil en català. Voldríem detindre’ns en la justificació inicial quan afirma que: 

 

No aniríem errats si afirmàssem que habitualment les anàlisis discursives són aplicades sobre 

corpus de textos adreçats a un lector adult, és a dir, a un lector que pot compartir una mateixa 

enciclopèdia vivencial i cultural amb l'autor del text a causa de l'edat semblant d'ambdós. Però, 

què s'esdevé en textos escrits per un autor adult i adreçats a un lector infantil, en els quals 

s'estableix una comunicació amb una dissimetria apriorísticament marcada? Quines 

competències es demanen al lector? Quin tipus de comunicació literària s'hi estableix? Amb 

quina mena de discurs literari ens trobem? (Lluch, 1995). 

 

D’altra, destacarem altra línia d’investigació més recent com és el treball de Colomer & 

Ramoneda (2018) en què situa els estudis en un cert punt d’inflexió en el bienni 2016- 

2017. Tal com indica l’autora, la participació a la Fira de Bolonya de la LIJ catalana com 

a convidada d’honor, ha permés de constatar la bona situació aconseguida. Cal afegir, a 

més, que s’ha mantingut com a fenomen cultural en aquests anys de crisi, que diversos 

estudiosos del nostre país han participat en múltiples congressos, simposis i jornades 

arreu del món. El tractament de temes com l’educació de les emocions, la sexualitat, la 

mort, la denúncia social evidencien la tensió entre el didactisme utilitari i la creació 

d’obres amb propòsit artístic. 

En la mateixa línia, s’hi observa la inclusió de subgèneres o gèneres nous en la 

programació literària. Fou una novetat que va portar la LOGSE i s’ha mantés i, fins i tot, 

s’ha imposat en la LOMQE. Aquest fet s’hi traspua en els LTD analitzats, en concret, en 

05_BRO_1E, 17_OXF_1E i 25_ESM_1E. Hi destaquen: la novel·la juvenil, el diari 

literari, la literatura popular, la novel·la d’aventures, la comèdia, el conte infantil, el mite, 

les rondalles, la llegenda, la narració de ficció i la narració breu. 

El currículum de l’actual LOMQE proposa una programació basada en gèneres per a 1r i 

2n i, d’altra, historicista per a 3r i 4t de secundària. Tot i trobar barreja d’altres eixos que 

vertebren la programació literària, la majoria de LTD s’atenen al material curricular. 

L’anàlisi dels LTD demostra que, novament, s’hi focalitza l’atenció sobre el gènere 

narratiu, com ara en 05_BRO_1E, 09_CAS_1E, 21_VIV_1E i 17_OXF_1E en què s’hi 

dediquen més unitats al gènere narratiu que a la resta. En un nivell més concret,  podem 
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observar que, en 05_BRO_1E i 09_CAS_1E, de nou unitats que conformen la 

programació, cinc s’hi centren en el gènere narratiu; així mateix, en 21_VIV_1E i 

17_OXF_1E, de cinc unitats, tres se centren en el gènere narratiu i dos en el poètic. En 

canvi, en el LTD 21_SAT_1E, preval el gènere poètic, s’hi proposen quatre unitats al 

gènere poètic i tres al narratiu. Tanmateix, en 01_ANAY_1E, la proporció entre el poètic 

i narratiu és homogènia. 

Una programació basada en els recursos retòrics la trobem en els LTD: 17_OXF_1E, 

21_SAT_1E, 25_ESM_1E i 29_VIV_1E. Tanmateix, els recursos retòric (figures 

retòriques estilístiques) no són mai la base per a organitzar la programació, se solen 

vincular a l’estudi dels gèneres literaris. Widdowson (2014) insisteix en l'estilística com 

un acostament lingüístic als textos tot seguint la línia de Short (1990) d’integrar la 

literatura en la classe de llengua. En aquesta línia, podem afirmar que, tot i no ser el nostre 

objecte d’estudi, hem pogut observar que hi ha propostes de programació de continguts 

gramaticals a partir de textos literaris. En aquest tipus d'enfocament es combina la reflexió 

gramatical com a clau per al reconeixement d'estructures i recursos retòrics emprats als 

textos, amb la producció de textos amb intencionalitat literària (Lluch, 2001: 17-18). 

 

7.2.2 Tractament contingut literari en segon curs 

 
La taula 7.3 sintetitza el contingut literari en els llibres de text digitals de segon de 

secundària: 

 

 
Tractament contingut literari per cursos_ 2E 

02_ANAY_2E 06_BRO_2E 10_CAS_2E 18_EDB_2E 

Llengua, literatura i 

societat 

La cançó Els gèneres dialogats MONOGRÀFIC. 

Poesia 

Els temes literaris La novel·la romàntica El còmic MONOGRÀFIC. 

Novel·la 

El gènere narratiu La novel·la d’aventures El text teatral MONOGRÀFIC. 

Teatre 

Narrativa de tradició oral: 

llegendes i rondalles 

La llegenda Els textos dialogats  

Poesia. Elements formals Les cartes literàries Els gèneres d'opinió  
La poesia visual L’assaig El debat  
El text teatral i la 

representació 

El teatre Tractament de la 

informació 
 

Els gèneres teatrals La novel·la de misteri i 

terror 

El treball monogràfic  

L’assaig La poesia i les figures 

retòriques 

L’exposició  

18_OXF_2E 22_SAT_2E 26_ESM_2E 30_VIV_2E 
 

——— La narració mitològica. 

els tòpics literaris 

La literatura: l’art de la 

paraula 

L’amor 

——— La narració d’aventures La funció poètica i els 

recursos literaris 

La mitologia 

——— La narrativa de ciència 

ficció 

La poesia en vers El viatge 

 

——— La comèdia La prosa poètica L’aventura 

El concepte de text 

literari Els gèneres 

literaris 

La tragèdia La narrativa en prosa El paisatge 
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Recursos del llenguatge 

literari 

El drama La narrativa en vers La vida i la mort 

Els elements de la 

narració. El conte 

La literatura d’idees. Els 

aforismes 

El teatre. El teatre i la 

ràdio 

El misteri 

Concepte de poema èpic 

L’heroi. Concepte de 

novel·la 

Els subgèneres de la 

novel·la 

El text poètic El teatre en vers L’amistat 

 

 
Poesia i imatge La literatura i la tecnologia 

 

El còmput sil·làbic La mesura dels versos 

El text dramàtic. La 

representació 

L’estrofa. Poemes 

estròfics: el sonet 
 

Els subgèneres dramàtics El text teatral 
 

 

Taula 7.4. Tractament contingut literari en els LTD de 2n ESO. 

 

Com mostra la taula 7.4 i després d’analitzar 39 llibres de text, se’n deriven les següents 

conclusions: 

Aquests manuals han optat per una combinació de gèneres i subgèneres literaris, de 

tipologies textuals, de gèneres discursius i centres d’interés en les seues programacions. 

Així, d’una banda, el LTD 30_VIV_2E hi planteja una programació basada en els tòpics 

literaris: amor, viatge, aventura, paisatge, vida, mort, misteri i amistat. Aquests tòpics 

conformen els eixos temàtics sobre els quals s’articula la tria de textos i el disseny de les 

activitats. Tal com hem assenyalat amb anterioritat, el problema que presenta aquest tipus 

de programació, segons Gemma Lluch (2001), és la mancança de referents contextuals 

sobre els textos que es treballen a l’aula. D’altra banda, resulten també interessants les 

idees que exposen Escrivà & Lluch (1997) en defensa d’aquest tipus d’organització dels 

continguts literaris atés que, segons les autores, permet integrar el treball de llengua i 

literatura; fer servir punts de vista comparatístics i intertextuals; incorporar informació 

sobre el context de producció dels textos; incloure la lectura d’una gran varietat de textos; 

focalitzar l’interés de l’alumne en el contingut més que en la forma; programar 

conjuntament amb altres departaments, etc. Podríem, fins i tot proposar una semblança 

d’aquest tipus de programació per tòpics amb el treball per projectes en què, entre d’altres 

aspectes, és un tema el que vertebra tota la programació no només literària sinó del 

conjunt de les assignatures i, a més, entre altres aspectes, permet un treball 

interdisciplinari. 

D’altra banda, es constata que els llibres de text digitals 02_ANAY_2E, 06_BRO_2E, 

10_CAS_2E, 18_OXF_2E i 22_SAT inclouen subgèneres i nous gèneres en la 

programació. Així mateix, s’hi afegeix la narrativa de tradició oral com les llegendes i 

rondalles, la poesia visual, la novel·la romàntica, d’aventures, de misteri i terror, el conte, 

el poema èpic, la narrativa de ciència ficció, la comèdia i tragèdia i el drama. 

En 10_CAS_2E s’inclou una combinació de gèneres discursius (l’exposició, els gèneres 

d’opinió, el treball monogràfic, el debat) i de gèneres i subgèneres literaris, com el còmic. 

En 18_EDB_2E se segueix, únicament i exclusivament i, de manera aïllada, una 

programació basada en gèneres literaris mitjançant la inclusió de tres monogràfics – 

poesia, novel·la i teatre– en apartats estancs i seqüenciats per trimestres. 
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Només 02_ANAY_2E, 06_BRO_2E i 22_SAT_2E, afegeixen l’assaig, la literatura 

d’idees i els aforismes en la programació. 

Així doncs, en 2n de secundària s’hi proposa una programació basada en gèneres però 

crida l’atenció que només en dos llibres (06_BRO_2E i 18_OXF_2E) és el gènere narratiu 

el que vertebra i predomina en la programació, mentre que la resta té més equitat entre 

els gèneres. 

 

7.2.3 Tractament contingut literari en tercer curs 

 
Amb la implantació de la LOGSE, els currículums de l’ESO reservaren per al batxillerat 

l’estudi de la història de la literatura organitzada per gèneres i períodes. Mentre que la 

reforma de la LOGSE duta a terme el 2001, tornava a prescriure-la en el segon cicle de 

l’ESO (3r i 4t de l’ESO), un fet consolidat amb la LOE (2006) i amb l’actual LOMCE 

(2013). 

Abans d’extraure conclusions del tractament del contingut literari en els LTD de 3r ESO, 

caldria detindre’ns en algunes consideracions prèvies i incidir-hi en el recorregut des del 

model historicista a l’educació literària. 

Bordons i Díaz-Plaja (2004) afirma que els plantejaments basats en el coneixement i 

sistematització dels autors han estat durant molts anys l’eix fonamental d’aprenentatge: 

era la manera com s’organitzaven els manuals de literatura. La presentació de moviments, 

d’escoles i de peculiaritats d’autors facilitava la creació d’un marc de referència per a 

situar els autors en l’espai i en el temps. Lamentablement, no sempre era copsat pels 

estudiants, que acabaven memoritzant dades sense massa sentit i amb ben poca capacitat 

de relació, i, el que era encara més insòlit, sense haver llegit les obres literàries. 

Aquest oblit de la lectura literària va acabar amb l’arribada dels enfocaments centrats en 

l’obra. L’anàlisi, la lectura atenta i el comentari de text van esdevenir els procediments 

metodològics per excel·lència, i generacions d’estudiants es van familiaritzar amb les 

anàlisis estructurals o retòriques i es van enfrontar amb un text per a explicar-lo. Com que 

tot moviment comporta la seua pròpia perversió, el comentari de text també va arribar a 

cansar l’alumnat, que considerava que l’aplicació d’eines d’anàlisi complicades causava 

una sensació d’encotillament feixuc. 

En conseqüència, aquest cansament entronitzà el tercer element de l’eix literari: el lector. 

L’objectiu de la didàctica de la literatura va derivar, doncs, envers l’anàlisi dels processos 

de formació del lector, a les formes possibles d’educació literària, a la dissecció del lector 

model a partir de les lectures, o en la determinació dels intertextos d’aquest. El suport a 

la didàctica de l’estètica de la recepció, la psicologia cognitiva o les teories de la 

intertextualitat ha donat diversos resultats a casa nostra o en àmbits ben pròxims (Colomer 

i Margallo, 1999; Lluch, 1999; Mendoza, 1998, 1999, 2004; Esteve i Francés, 2015). 
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Avui,  ja  entrats  en  el  segle  XXI,  la  didàctica  de  la  literatura  continua  situant-se  en 

laperspectiva del lector, però ara ha aprés a matisar una mica els seus objectius, de manera 

que els resultats són potser més eclèctics, menys definits si es vol, però infinitament més 

operatius i rics. Cal partir del lector, sí, però cal també recuperar els aspectes més rics basats 

en l’autor i en l’obra per a una comprensió global -i un gaudi més ple- del fenomen literari. 
 

Des del punt de vista de l’autor i de l’obra, es recupera: d’una banda, la revisió i 

l’aprofitament de plantejaments historicistes per a una lectura significativa de l’obra i, 

d’altra, la utilització de bones eines d’anàlisi formal per a focalitzar l’atenció sobre l’obra 

literària. 

En els estudis recents sobre qüestions de didàctica de la literatura (Sanchez et al., 2019; 

Moron, 2019; Bustos, 2019; Esteve i Calvo, 2019; Munita, 2019; Trujillo, 2020; Quintà, 

2020; Barriga, 2020; Ríos, 2020) s’ha insistit especialment en el desenvolupament de les 

habilitats lectores i, particularment, en els aspectes relacionats amb la formació i el 

desenvolupament de la competència literària. 

Amb això, s’apunta envers un enfocament vinculat amb la idea de la formació del 

receptor/lector literari, en què es destaquen matisacions sobre la funcionalitat i els 

objectius d’un nou tractament didàctic de la matèria. Amb tot, la funció del professorat 

de literatura resulta cabdal per tal d’abordar convenientment el desenvolupament de la 

competència literària. El professorat de literatura no és només el presentador del 

panorama historicista ni tan sols el comentarista dels textos, com ja hem comentat, sinó 

més bé un crític i un mediador. En aquest sentit, la missió que assumim és la d’ensenyar 

a fruir i a valorar la literatura. L’educació i la formació literària s’orienten, doncs, envers 

la formació de la recepció dels textos i de les produccions literàries, a capacitar l’alumnat 

per a comprendre el discurs literari. 

Malgrat les dificultats que planteja una programació historicista de la literatura en segon 

cicle de l’ESO, el professor Soldevilla (2004) proposa alternatives basades en una acurada 

selecció de textos i autors, d’obres i autors clau, amb un tractament transversal i combinat 

amb comentaris de textos guiats, lectures en veu alta a classe, inclusió de materials 

curriculars intertextuals com imatges, música, còmics, etc. i activitats extraescolars 

relacionades, com ara rutes literàries. 
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Imatge 7.1. Universitat de València. Extret d’OpenCourseWare. 

 

La taula 7.5 sintetitza el contingut literari en els llibres de text digitals de tercer de 

secundària: 

 
 

Tractament contingut literari per cursos_3E 

03_ANAY_3E 07_BRO_3E 11_CAS_3E 15_EDB_3E 

Introducció a la literatura Les cròniques medievals Els mitjans de El llenguatge literari: 

medieval  comunicació gèneres i estructures.  Els 

   recursos retòrics 

La literatura medieval Ramon Llull La informació en l’àmbit La literatura en l’Edat 

  acadèmic Mitjana 

La prosa medieval: les Lit. religiosa: sant Vicent Context històric i Teatre medieval. El 

Cròniques i Ramon Llull Ferrer cultural de Ramon Llull. Misteri d’Elx 

  Les cròniques  
  medievals  

El teatre medieval Trobadors. Ausiàs Informació i opinió La lírica culta del segle XV. 

   Ausiàs Marc 

L’humanisme. Bernat La misogínia medieval La comunicació La    prosa    humanística. 

Metge i Roís de Corella  publicitària Bernat Metge i Joan  Roís 

   de Corella 

Ausiàs Marc Joanot Martorell: llibres La societat dels segles La  novella  del  segle XV. 

 cavalleria XIV i XV. La literatura Tirant lo Blanc 

  doctrinària  
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Tirant lo Blanc 

 
La literatura del segle XVI 

 
La literatura dels segles 

XVII i XVIII 

La Decadència 

 
Lit. barroca. 

neoclassicisme 

Lit. popular fins al segle 

XVIII 

La misogínia en la 

literatura medieval 

L’heroi i la novel·la 

cavalleresca 

L’amor en la literatura 

La literatura en el segle 

XVI 

La literatura en el segle 

XVII 

La literatura en el segle 

XVIII 

19_OXF_3E 23_SAT_3E 27_ESM_3E 31_VIV_3E 

L’edat Mitjana i la literatura Els primers textos L’edat mitjana. Els Els trobadors 

medieval literaris: la llengua primers textos. Les  
 trobadoresca. quatre grans cròniques  

La poesia trobadoresca La literatura religiosa La poesia Ramon Llull 

 medieval trobadoresca. R. Llull  
Les cròniques Les cròniques medievals La literatura religiosa i Les quatre grans 

  moralitzant. cròniques 

Ramon Llull La literatura humanista La prosa humanística. La prosa moral: 

  Antoni Canals i Bernat Eiximenis, San Vicent 

  Metge Ferrer, Anselm Turmeda. 

   L’humanisme: B. Metge 

La predicació oral i escrita La novella cavalleresca El segle XV. Jaume La poesia en el segle XV: 

  Roig. Isabel de Villena. Jordi de Sant Jordi, 

  Roís de Corella Ausiàs March, R. Corella 

L'humanisme La poesia del segle XV La poesia del segle XV. La novella cavalleresca. 

  Jordi de san Jordi i Joanot Martorell i Tirant lo 

  Ausiàs March Blanc. Curial e Güelfa 

La literatura del segle d’or La literatura de l’edat El llibre de cavalleria. El Renaixement 

 moderna Curial i Güelfa. Tirant  
La novella del segle XV La literatura del segle L'edat moderna. Els El Barroc 

 XIX segles XVI,XVII i XVIII  
La lírica del segle XV La literatura universal: La literatura popular. El El segle XVIII: La guerra 

 poetes, dramaturgs i Misteri d’Elx de successió 

 assagistes   
La literatura renaixentista    
La literatura XVII i XVIII    
La literatura popular    

 

Taula 7.5. Tractament contingut literari en els LTD de 3r ESO. 

 

Com es mostra en la taula 7.5 i després d’analitzar 39 llibres de text, se’n deriven les 

següents conclusions: 

Tot i estar vertebrats per una programació historista que abasta des de l’edat mitjana fins 

al segle XVIII, s’hi combinen programacions basades en gèneres i subgèneres literaris, 

en la inclusió d’èpoques, d’autors i obres, en gèneres discursius i tòpics literaris. 

Un tret que albira al voltant de tots els LTD de 3r ESO és l’heterogeneïtat de 

programacions, evidentment, sota l’eix historicista. D’entrada, s’hi deixa veure una 

programació basada en gèneres i subgèneres literaris; s’hi afegeixen: les cròniques 

medievals, els llibres de cavalleria, la prosa moral, la prosa medieval, el teatre medieval, 

la lírica culta, la prosa humanística, la novel·la del segle XV, la poesia trobadoresca. 

D’altra banda, s’hi inclouen unitats dedicades exclusivament a autors com en el cas de 

Ramon Llull i Ausiàs March que s’hi incorporen en sis dels huit llibres digitals analitzats: 

03_ANAY_3E,  07_BRO_3E,  11_CAS_3E,  19_OX_3E,  27_ESM_3E  i 31_VIV_3E. 

Altres autors com sant Vicent Ferrer, Antoni Canal, Bernat Metge, Jaume Roig, Isabel de 

Villena, Jordi de Sant Jordi i Roís de Corella, igualment destaquen en 07_BRO_3E, 

27_ESM_3E i en 31_VIV_3E. 
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Un nombre més reduït, 03_ANAY_3E, 15_EDB_3E, 27_ESM_3E i 31_VIV_3E, 

proposen l’anàlisi d’una obra literària, com és el cas del Tirant lo Blanc. Tanmateix, tots 

els LTD posen en relleu una programació historicista tot presentant una visió diacrònica 

per èpoques o segles. Així trobem: la literatura medieval, l’humanisme, la decadència, la 

literatura barroca, neoclassicisme, teatre medieval, la lírica culta del segle XV, la novel·la 

del segle XV, la literatura en el segle XVI, XVII, XVIII, la literatura del segle d’or, la 

novel·la i lírica del XV, literatura renaixentista, la literatura del segle XVII i XVIII, la 

literatura religiosa medieval, la literatura de l’edat moderna, la literatura del segle XIX, 

el segle XV. 

El LTD 11_CAS_3E traspua en la seua programació basada en una combinació de tòpics 

literaris, gèneres discursius, presentació d’autors i subgèneres i èpoques. Així, per 

exemple, en les darreres unitats s’hi proposa el tema de l’heroi, l’amor en la literatura, la 

dona, en el tractament de la misògina; la informació en l’àmbit acadèmic, l’opinió, la 

comunicació publicitària, entre d’altres. Sembla una proposta innovadora si comparem 

amb la resta de LTD de 3r ESO. Així mateix, 23_SAT_3E ofereix altra novetat quan 

proposa una darrera unitat dedicada a la literatura universal, en concret, a poetes, 

dramaturgs i assagistes, deixant de banda els narradors. 

 

7.2.4 Tractament del contingut literari en 4t de secundària 

 
La següent taula 7.6 sintetitza el contingut literari en els llibres de text digitals de quart 

de secundària: 

 
 

Tractament contingut literari per cursos 

04_ANAY_4E 08_BRO_4E 12_CAS_4E 16_EDB_4E 

El Romanticisme i la La Renaixença (II): el La Decadència, Renaixença La literatura o l’art 

Renaixença teatre i romanticisme. d’escriure. Els tòpics 

   literaris 

El Realisme La Renaixença (II): el La narrativa de postguerra. Literatura des del segle 

 teatre Rodoreda, Villalonga i Valor XIX fins a l’actualitat 

El teatre del segle XIX Naturalisme. La narrativa actual La Renaixença 

 Modernisme   
El Modernisme i el Modernisme: la poesia i La Renaixença: Teodor El Modernisme 

Noucentisme teatre Llorente. El modernisme:  
  Maragall. Esc. mallorquina  

Les avantguardes El noucentisme. La poesia noucentista. El Noucentisme 

 L’avantguardisme L’avantguardisme. Salvador,  
  Riba i Brossa  

La narrativa després de la Narrativa durant la Espriu, Martí i Pol, Estellés. Les avantguardes. La 

Guerra Civil postguerra La nova cançó literatura fins las anys 

   quaranta 

La poesia en la Poesia de postguerra Teatre dl s. XX. Teatre La narrativa de postguerra 

postguerra  modernista  
L’assaig en el segle XX L’assaig al segle XX Teatre des de postguerra La poesia de postguerra 

  fins a l’actualitat  
El teatre del segle XX El teatre actual. Narrativa Història de l’assaig. L’assaig La literatura 

 actual del s. XX. Joan Pla i Joan contemporània 

  Fuster  
20_OXF_4E 24_SAT_4E 28_ESM_4E 32_VIV_4E 

La Renaixença (I): 

Romanticisme i La poesia: 

La literatura del segle 

XIX: moviment i 

tendències. 

El romanticisme. La 

Renaixença. La Renaixença 

valenciana 

La Renaixença. Poesia, 

teatre i narrativa 
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La Renaixença (II): La La poesia de la La narrativa del segle XIX El Modernisme 

novel·la realista; el teatre Renaixença.   
culte; el teatre popular    
El Modernisme. Joan La narrativa del segle El teatre del segle XIX El Noucentisme 

Maragall XIX.   
El Noucentisme; Eugeni El teatre del segle XIX. El modernisme Les avantguardes 

d’Ors; Josep Carner    

L’Avantguardisme: Joan La literatura dels segles XX El noucentisme. El teatre del segle XX 

Salvat Papasseit; i XXI L’avantguardisme  
Salvador    
La literatura dels anys La poesia dels segles XX La narració des dels anys La prosa del segle XX (I) 

trenta (I) i XXI. 30 fins a l’actualitat  
La literatura dels anys La narrativa dels segles La poesia des de la La prosa del segle XX (II) 

trenta (II): XX i XXI. postguerra fins a l’actualitat.  
  Vicent Andrés Estellés  

La poesia des del 1939 El teatre dels segles XX El teatre del segle XX. el La poesia a la segona 

 XXI. teatre actual meitat del segle XX 

La narrativa des dels 1939 L’assaig dels segles XX i L’assaig del segle XX La literatura catalana 

 XXI L’assaig actual actual: teatre, prosa, 

   poesia 

El teatre des del 1939: El    
teatre de postguerra    
L’assaig des dl 1939    
La literatura en l’actualitat    

 

Taula 7.6. Tractament contingut literari en els LTD de 4t d’ESO. 

 

Com es mostra en la taula 7.6 i després d’analitzar 39 llibres de text, se’n deriven les 

següents conclusions: 

Com passava en 3r d’ESO, la programació historicista pren força en 4t d’ESO. Ara bé, el 

focus d’atenció, no només es projecta en una visió historicista i diacrònica, sinó que 

també, s’hi dispensa una atenció especial als gèneres i subgèneres. No trobem, però, tal 

com hem vist en els LTD de 3r, que s’hi dediquen capítols a autors o a títols d’obres. 

Com es veu en la taula 7.6, d’una banda, es recull una mostra dels gèneres i subgèneres 

de l’època que abasta els segles XIX i XX; en concret: la narrativa, poesia, teatre i assaig 

de postguerra, dels segle XX i XXI, la nova cançó; d’altra, el focus d’atenció es projecta 

exclusivament en els moviments literaris i èpoques: la decadència, el romanticisme, el 

realisme, el modernisme, el noucentisme, l’escola mallorquina, la literatura de postguerra 

i la literatura contemporània. Només en 12_CAS_4E i en 20_OXF_4E s’hi deixa veure 

una mostra dels autors més destacats com: Maragall, Carles Salvador, Eugeni d’Ors, 

Josep Carner, Joan Papasseit, Riba, Brossa, Espriu, Martí i Pol, Estellés, Joan Pla i Joan 

Fuster. 

Finalment, pel que fa als gèneres, i si comparem amb la resta de cursos, destaca la 

incorporació de l’assaig en la majoria de LTD –04_ANAY_4E, 08_BRO_4E, 

12_CAS_4E, 20_OXF_4E, 24_SAT_4E i 28_ESM_4E–; el trobem a faltar només en dos 

LTD: 16_EDB_4E i en 32_VIV_4E. 
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7.2.5 Conclusions sobre el tractament del contingut literari en editorials 

 
A partir de l’anàlisi del tractament de la literatura en les diferents editorials, extraiem les 

següents conclusions: 

Els continguts literaris de tots els llibres de text digitals (LTD) de 1r de secundària 

presenten una programació basada en els gèneres literaris, excepte l’editorial Castellnou 

en 1r de secundària (09_CAS_1E) que combina elements de l’eix basat en gèneres 

literaris amb  un  altre  basat  en  gèneres  discursius,  s’inclouen  unitats  dedicades  a  

la narració, la descripció, els espais narratius o els textos instructius. 

 

Les editorial Anaya, Bromera i SM són les úniques que inclouen la Literatura Infantil   

i Juvenil (LIJ) en els nous llibres de text digitals de 1r de secundària. 

En la mateixa línia, s’hi observa la inclusió de subgèneres o gèneres nous en la 

programació literària. Fou una novetat que va portar la LOGSE i s’ha mantés i, fins i tot, 

s’ha imposat en la LOMQE. Aquest fet s’hi deixa veure en les editorial Bromera, Oxford 

i SM (05_BRO_1E, 17_OXF_1E i 25_ESM_1E). Hi destaquen: la novel·la juvenil, el 

diari literari, la literatura popular, la novel·la d’aventures, la comèdia, el conte infantil, el 

mite, les rondalles, la llegenda, la narració de ficció i la narració breu. 

Així mateix, les editorials Bromera, Castellnou, Vicens-Vives i Oxford, en primer curs, 

vertebren la seua programació al voltant d’un eix genèric, però centrat fonamentalment 

en la narració, com ara en 05_BRO_1E, 09_CAS_1E, 21_VIV_1E i 17_OXF_1E en què 

s’hi dediquen més unitats al gènere narratiu que a la resta. L’editorial Santillana 

(01_SAT_1E), en canvi, focalitza l’atenció en el gènere poètic. L’editorial Anaya 

(01_ANAY_1E) opta per una proporció entre el gènere poètic i narratiu. 

L’editorial Vicens-Vives (30_VIV_2E), en segon curs, és l’única que planteja una 

programació basada en els tòpics literaris: amor, viatge, aventura, paisatge, vida, mort, 

misteri i amistat. Aquests tòpics conformen els eixos temàtics sobre els quals s’articula 

la tria de textos i el disseny de les activitats. 

L’editorial Castellnou (10_CAS_2E) s’inclou una combinació de gèneres discursius 

(l’exposició, els gèneres d’opinió, el treball monogràfic, el debat) i de gèneres i 

subgèneres literaris, com el còmic. En canvi, l’editorial Edebé (18_EDB_2E) segueix, 

únicament i exclusivament i, de manera aïllada, una programació basada en gèneres 

literaris mitjançant la inclusió de tres monogràfics –poesia, novel·la i teatre– en apartats 

estancs i seqüenciats per trimestres. 

 

En tercer curs, criden l’atenció les editorials Castellnou i Santillana. La primera 

(11_CAS_3E) per una programació basada en una combinació de tòpics literaris, gèneres 

discursius, presentació d’autors i subgèneres i èpoques. Així, per exemple, en les darreres 

unitats s’hi proposa el tema de l’heroi, l’amor en la literatura, la dona, en el tractament de 

la misògina; la informació en l’àmbit acadèmic, l’opinió, la comunicació publicitària, 

entre d’altres. Sembla una proposta innovadora si comparem amb la resta de LTD de  3r 
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ESO. Així mateix, Santillana (23_SAT_3E) ofereix altra novetat quan proposa una 

darrera unitat dedicada a la literatura universal, en concret, a poetes, dramaturgs i 

assagistes, deixant de banda els narradors. La resta d’editorials segueixen el mateix tipus 

de programació basada en la combinació en gèneres i subgèneres literaris, en la inclusió 

d’èpoques, d’autors i obres, en gèneres discursius i tòpics literaris. 

La programació historicista pren força en 4t d’ESO. En gran part de les editorial el focus 

d’atenció, no només es projecta en una visió historicista i diacrònica, sinó que també, s’hi 

dispensa una atenció especial als gèneres i subgèneres. Tot i que no és el més freqüent 

trobar en aquest curs capítols dedicats a autors o a títols d’obres, com ocorre en 3r d’ESO, 

criden l’atenció les editorials Castellnou i Òxford que centren la seua programació a 

treballar els autors més destacats com: Maragall, Carles Salvador, Eugeni d’Ors, Josep 

Carner, Joan Papasseit, Riba, Brossa, Espriu, Martí i Pol, Estellés, Joan Pla i Joan Fuster. 

 

7.3 Textos literaris: corpus d’obres 

 

Al Dictamen sobre la situació de la literatura catalana a l’ensenyament secundari 

s’assenyalen els baixos nivells lingüístics de l’alumnat com una de les causes de la pèrdua 

d’espai de la literatura envers la llengua a l’ESO (Aulet i Martí, 2007). Tal com hem vist 

en apartats anteriors la tendència dominant a les aules de secundària ha estat la de 

prioritzar l’enfocament lingüístic. Es perpetua així la tendència dominant on la literatura 

ha anat perdent terreny davant dels ensenyaments lingüístics sense que això haja 

repercutit en la millora de les habilitats expressives dels alumnes (Colomer, 2005). 

En aquest marc se situa l’anàlisi del corpus dels textos literaris inclosos en l’apartat de 

literatura atés que defenem, no només la seua importància per compartir significats, sinó 

també el paper destacat en les aules pel seu valor formatiu. Consegüentment, la concreció 

d’un corpus de produccions literàries és un punt de partida indefugible en l’activitat de 

formació literària. Sense obres no hi ha lectura i sense lectura no hi ha possibilitat de 

desenvolupar una competència literària funcional i relacionada amb els efectes 

fenomenològics de la recepció. És un procés en espiral que sempre està en dependència 

de les obres i del lector. 

En definitiva, la singularitat de la nostra recerca s’hi basa en la realització d’una anàlisi 

numèrica dels textos literaris que s’hi fan servir en l’espai dedicat a treballar la literatura 

amb l’objectiu d’extraure resultats al voltant de quines editorials inclouen més textos 

literaris i quines menys. I, així mateix, extraure conclusions sobre si es treballa de manera 

coherent l’educació literària amb uns resultats elevats de textos o si els textos s’adeqüen 

a les característiques i interessos del destinatari. La nostra intenció és dotar de criteris que 

permeten orientar-se davant una oferta editorial que no sempre té en compte les 

necessitats formatives de l’alumnat. 

Tot i que no ens hem centrat a analitzar si són adequats els textos per a assolir diferents 

objectius com, per exemple, d’integració, d’aprenentatge lingüístic, literari i cultural dels 
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estudiants nouvinguts com ho fa Margalló (2007), no ens podem estar d’indicar la 

importància del cànon de formació inicial ja que perfila d’una manera decisiva la 

formació d’un lector competent, tanmateix, per a fer això, cal adequar les obres 

seleccionades als interessos dels alumnes-receptors, com a garant de la cooperació i de la 

interacció receptora, funcions bàsiques per a la construcció del significat i per a la 

interpretació. 

Després d’analitzar 39 llibres de text, 373 unitats i 1.511 textos, les conclusions de 

l’anàlisi del corpus de textos i autors/-res els hem classificat per cursos. D’una banda, 

hem introduït els resultats extrets de l’anàlisi prèvia del TFM (Amat, 2014) en què s’hi 

analitza únicament els LTI de 1r ESO de l’edició de 2011. D’altra, s’hi inclouen els 

resultats dels LTD, a partir de l’edició de 2015, de tots els cursos de l’ESO. 

 

7.3.1 Corpus d’obres literàries en 1r de secundària 

 
La taula 7.7 i el gràfic 7.6 sintetitzen el corpus de textos literaris que s’hi usen en els 

llibres de text impresos de primer de secundària: 

 
 

Textos literaris: corpus de textos literaris en LTI_01E 

005_BROM_1E 009_CAS_1E 013_EDL_1E 017_EDB_1E 021_OXF_1E 029_ESM_1E 037_VIV_1E 

28 31 14 10 32 20 5 

 

Taula 7.7. Corpus de textos literaris_LTI_1E. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 7.6. Corpus de textos literaris_LTI_1E. 

 
 

Com s’hi veu en el gràfic 7.6, en relació al corpus de textos literaris que s’hi fan servir en 

els llibres de text impresos: 

S’hi posa de manifest que 005_OXF_1E i 002_CAS_1E, són els que més textos 

proporcionen per a de treballar els continguts literaris. En concret, n’inclouen 55 i 42, 

respectivament. Observem, per tant que, quantitativament, és un nombre bastant  elevat, 
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sobretot, si el comparem amb els 14 i 18 textos que s’inclouen en 013_EDL_1E, 

017_EDB_1E i 037_VIV_1E. 

La taula 7.8 i el gràfic 7.7 sintetitzen el corpus de textos literaris que s’hi usen en els 

llibres de text digitals (LTD) de primer de secundària: 

 
 

Textos_1E 01_ANAY_1E 05_BRO_1E 09_CAS_1E 13_EDB_1E 17_OXF_1E 21_SAT_1E 25_ESM_1E 29_VIV_1E 

 21 28 55 15 49 23 61 10 

 

Taula 7.8. Corpus textos literaris_ LTD_1E. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 7.7. Corpus textos literaris_LTD_1E. Font: elaboració pròpia. 

 

Com s’observa en el gràfic 7.7, i després d’analitzar 39 llibres de text, 373 unitats i 1.511 

textos, en podem extraure les següents conclusions: 

 

El patró que presenta el gràfic mostra uns resultats més elevats en els LTD en comparació 

als LTI de l’edició de 2011. 

Pel que fa a les editorials, Castellnou (09_CAS_1E), Oxford (17_OXF_1E) i SM 

(25_ESM_1E), són les que més textos proporcionen per a de treballar els continguts 

literaris. En concret, n’inclouen una mitjana de 55, 49 i 61, respectivament. Observem, 

per tant que, quantitativament, és un nombre elevat si el comparem amb els 15 i 10 que 

s’inclouen en les editorials Edebé (17_EDB_1E) i Vicens-Vives (29_VIV_1E). 

Ara bé, com es presenta en el gràfic 7.8, si comparem els resultats obtinguts en els 

LTI_01E i en els LTD_1E, d’entrada, veiem una tendència creixent en els LTD_1E 

respecte al nombre de textos inserits, s’hi observa un increment a mesura que s’hi passa 

del LTI al LTD. 

Concretament, de 31(LTI) a 55 textos (LTD) en CAS_1E, de 10 (LTI) a 15 (LTD) en 

EDB_1E, de 32 (LTI) a 49 (LTD) en OXF_1E, de 20 (LTI) a 61 (LTD) en ESM_1E i de 

5 (LTI) a 10 (LTD) en VIV_1E. 
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Aquesta tendència, en canvi, és pràcticament inapreciable entre 005_BROM_1E (LTI) i 

05_BROM_1E (LTD) en què no existeixen diferències significatives pel que fa al nombre 

de textos literaris inclosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 7.8. Corpus textos literaris en 01E (LTI) i 1E (LTD). 

 

 
7.3.2 Corpus d’obres literàries en 2n de secundària 

 
La taula 7.9 i el gràfic 7.9 sintetitzen el corpus de textos literaris que s’hi fa servir en els 

llibres de text digitals (LTD) de segon de secundària: 

 
 

Textos_2E 02_ANAY_2E 06_BRO_2E 10_CAS_2E 14_EDB_2E 18_OXF_2E 22_SAT_2E 26_ESM_2E 30_VIV_2E 

28 35 15 9 63 18 45 24 

 

Taula 7.9. Corpus de textos literaris en els LTD de 2n d’ESO. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 7.9. Corpus de textos literaris en els LTD de 2n d’ESO. Font: elaboració pròpia. 

 

Com es presenta en el gràfic 7.9, en podem extraure la següent conclusió: 
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En els LTD_2E se segueix una distribució gràfica semblant a la de 1r de secundària en 

què les editorials 18_OXF_2E i 26_ESM_2E són les que més textos proporcionen. En 

concret, n’inclouen 63 i 43, respectivament. Observem, per tant que, quantitativament, és 

un nombre bastant elevat, sobretot, si el comparem amb els 9 i 15 textos que s’inclouen 

en 14_EDB_2E i 10_CAS_2E. En canvi, cal remarcar que, si en els LTD de 1r 

09_CAS_1E presentava un dels valors més alts, ara ocorre tot el contrari amb una mostra 

de 15 textos enfront als 55 anteriors. 

 

7.3.3 Corpus d’obres literàries en 3r de secundària 

 
La taula 7.10 i el gràfic 7.9 sintetitzen el corpus de textos literaris que s’hi fa servir en els 

llibres de text digitals (LTD) de segon de secundària: 

 
 

Textos_3E 03_ANAY_3E 07_BRO_3E 11_CAS_3E 15_EDB_3E 19_OXF_3E 23_SAT_3E 27_ESM_3E 31_VIV_3E 

18 28 46 25 108 26 78 22 

 

Taula 7.10. Corpus textos literaris en els LTD de 3r ESO. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 7.10. Corpus de textos literaris en els LTD de 3r d’ESO. Font: elaboració pròpia. 

 

Com es presenta en el gràfic 7.9, hi podem extraure la següent conclusió: 

Les dades d’aquests LTD, juntament amb les de quart de secundària, corresponen a la 

mostra més gran analitzada amb un còmput de 351 textos. Se segueix una distribució 

semblant a la de 1r i 2n curs en què 19_OXF, 27_ESM i 11_CAS, excepte en 2n de 

secundària, són les que tenen els resultats més elevats: 108, 78 i 46 textos, respectivament. 

En canvi, 03_ANAY i 15_EDB són els LTD que, en comparació amb la resta, obtenen 

els resultats més baixos. 
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7.3.4 Corpus d’obres literàries en 4t de secundària 

 
En la taula 7.11 i en el gràfic 7.10 s’hi presenta el corpus de textos literaris que s’hi fa 

servir en els llibres de text digitals (LTD) de segon de secundària: 

 
 

Textos_4E 04_ANAY_4E 08_BRO_4E 12_CAS_4E 16_EDB_4E 20_OXF_4E 24_SAT_4E 28_ESM_4E 32_VIV_4E 

28 22 159 44 96 28 78 49 

 

Taula 7.11. Resultats corpus textos literaris_ LTD_4E. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 7.11. Resultats corpus textos literaris_ LTD_4E. Font: elaboració pròpia. 

 

A partir del gràfic 7.10, hi podem extraure la següent conclusió: 

Les dades d’aquests LTD, juntament amb les de 3E, corresponen a la mostra més gran 

analitzada amb un còmput de 502 textos, encara que en aquest cas supera quasi en 200 

textos a 3E. Tal com mostra el gràfic , se segueix una distribució semblant a les anteriors 

en què, novament tres són els LTD que presenten els resultats més alts: 12_CAS_4E (159), 

20_OXF_4E (96). En canvi, 08_BRO_4E, 24_SAT_4E i 04_ANAY_4E, en comparació amb 

la resta, obtenen els resultats més baixos. 

 

7.3.5 Corpus de textos literaris per cursos i editorials 

 
Les conclusions obtingudes de l’anàlisi del corpus de textos literaris en secundària es 

representen en el gràfic 7.11, on s’hi constata: 

a) pel que fa als cursos: 

Una tendència creixent quant a nombre de textos a mesura que s’hi apuja de curs en cada 

cicle i a mesura que s’hi avança de cicle. Així doncs, pel que fa al primer cicle de 

secundària, distingim 10 textos en 1r d’ESO, mentre que en 2n en trobem 63. El mateix 

podem observar en el segon cicle de secundària, en 3r d’ESO s’hi fan servir 18 textos, 

mentre que en 4t en trobem 159. Per tant, la mostra del primer cicle és de 499 textos 

(37%), en canvi, en el segon cicle s’hi eleva a 852 textos (63%). 
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b) pel que fa a les editorials: 

Si ens centrem en els LTD que obtenen el resultat més elevat destaquem en 1E: 09_CAS 

(55), 17_OXF (49) i 25_ESM (61); en 2E: 18_OXF (63) i 26_ESM (45); en 3E: 11_CAS 

(46), 19_OXF (108) i 27_ESM (78). En canvi, en 4E trobem resultats que dupliquen o, 

fins i tot, tripliquen la resta com 12_CAS (159), 20_OXF (96), 28_ESM (78), 32_VIV 

(49). 

Finalment, mostrem els resultats més baixos que corresponen a 13_EDB (15) i 29_VIV 

(10) en 1E, 14_EDB (9) i 10_CAS (15) en 2E, 03_ANAY (18) en 3E i 08_BROM   (22) 

en 4E. 

Així doncs, les editorials que més textos inclouen per a treballar els continguts literaris 

són: Castellnou (159 textos en 4t), Oxford (108 textos en 3r i 96 en 4t) i SM (78 textos 

en 3r i 4t d’ESO). Les que menys textos proposen són: Edebé (15 en 1r d’ESO i 9 en 2n) 

i Vicens-Vives (10 en 1r d’ESO). Crida l’atenció el nombre tan reduït de textos que 

proposa l’editorial Castellnou en 2n d’ESO (15 textos) en contrast amb la resto de cursos. 

 

Gràfic 7.12. Resultats corpus textos literaris_ LTD_4E. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



485  

7.4 Els gèneres literaris en els llibres de text 

 

L’objectiu de la tesi que vam plantejar en aquesta investigació analitza quins són els 

gèneres literaris que s’hi treballen tant en els llibres de text imprès com en els digitals. En 

relació amb aquest objectiu extraiem les conclusions següents: 

 

7.4.1 Els gèneres literaris en 1r de secundària 

 
Les conclusions obtingudes de l’anàlisi dels gèneres literaris en els LTI_1E es representen 

en el gràfic 7.12, on s’hi posa de manifest: 

 
 

Gèneres literaris en LTI_1E 

1E 005_BRO_1E 009_CAS_1E 013_EDB_1E 017_OXF_1E 025_ESM_1E 029_VIV_1E 

Narratiu 

Poètic 

Teatral 

Assaig 

28 9 3 30 10 5 

11 5 6 18 12 3 

3 0 5 7 3 1 

0 0 0 0 0 0 

 
Taula 7.12. Gèneres literaris en els LTI_1E. 

 

La primera conclusió és la disparitat i desequilibri entre els quatre gèneres i un clar 

predomini del gènere narratiu. 

S’observa en 005_BRO_1E i en 017_OXF_1E que obtenen el resultat més elevat amb 28 

i 30 textos narratius, respectivament. Les dades s’han extret de 159 textos dels quals 85 

pertanyen a la categoria «Gènere narratius» (53%), 55 textos al «Gènere poètic» (35%) i 

19 textos al «Gènere teatral» (12%). No s’hi aprecia cap d’«Assaig». Tal com mostra el 

gràfic 7.12, se segueix una distribució gràfica semblant en totes les editorials; però en dos 

de les sis analitzades 013_EDB_1E i 025_ESM_1E és la categoria «Gènere poètic» la 

que avantatja la resta. 
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Gràfic 7.13. Gèneres literaris en LTI_1E. 

 

En la taula 7.13, s’hi mostren els gèneres literaris que s’hi fan servir en els llibres de text 

digitals (LTD) de primer de secundària: 

 
 

Gèneres literaris_ LTD_1E 

1E 01_ANAY_1E 05_BRO_1E 09_CAS_1E 13_EDB_1E 17_OXF_1E 21_SAT_1E 25_ESM_1E 29_VIV_1E 

Narratiu 

Poètic 

Teatral 

Assaig 

7 23 37 5 22 9 18 7 

9 1 14 8 20 5 17 2 

4 4 4 2 6 8 5 1 

1 0 0 0 1 1 8 0 

 
Taula 7.13. Gèneres literaris en els LTD_1E. 

 

 

 
 

 
Gràfic 7.14. Gèneres literaris en els LTD_1E. 

 

En relació al gràfic 7.13, podem extraure les següents conclusions obtingudes de l’anàlisi 

dels gèneres literaris en els llibres de text digitals (LTD) de primer de secundària: 
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Les dades s’han extret de 244 textos dels quals 128 pertanyen a la categoria «Gènere 

narratius» (52%), 76 textos a «Gènere poètic» (31%) i 37 a «Gènere teatral» (15%) i 3 

textos a «Assaig» (1%). Tal com mostra el gràfic 7.13, se segueix una distribució gràfica 

semblant en totes les editorials. Igual que ocorre en el LTI_1E, trobem desproporció entre 

els quatre gèneres i un predomini del gènere narratiu, sobretot en 05_BRO_1E i en 

09_OXF_1E que obtenen el resultat més elevat amb 23 i 37 textos, respectivament; 

tanmateix, cal assenyalar que en dos de les sis editorials analitzades 01_ANAY_1E i 

13_EDB_1E, és la categoria «Gènere poètic» la que avantatja la resta, fet que també hem 

pogut observar en LTI_1E. 

Per tant, si comparem les dades extretes dels LTI_1E i LTD_1E observem que els LTD_1E 

abracen un ventall més elevat de textos literaris, 244 en LTD enfront de 159 en el LTI. 

Consegüentment, s’hi deixa veure en els LTD un augment del nombre de textos narratius 

(de 85 a 128), poètics (de 55 a 76), teatrals (de 19 a 37) i assagístics (de 0 a 3). D’altra 

banda, es constata la mateixa distribució gràfica, tant en els LTI com en els LTD, en què 

la categoria «Gènere narratiu» obté els resultats més elevats, seguida de la categoria 

«Gènere poètic», «Gènere teatral» i «Assaig». S’hi constata, per tant una reiteració 

d’aquesta desproporció entre gèneres. 

Així mateix, no segueixen la norma 013_EDB_1E, 13_EDB_1E i ESM_1E en què la 

categoria «Gènere poètic» sobrepassa a «Gènere narratiu». Cal destacar, a més, la 

presència pràcticament nul·la de la categoria «Assaig» que no n’obté els resultats més 

baixos. Cap del LTI_1E en proposa i, només tres n’afegeixen en els LTD_1E. 

Vistos, ni que siga succintament, els canvis que palesen en cadascuna de les editorials: 

tal com mostra el gràfic, en 09_CAS_1E s’evidencia un augment considerable dels textos 

narratius: de 9 que feia servir en 009_CAS_1E en 09_CAS_1E s’incrementa a 37; és també 

remarcable la reducció de textos narratius proposats en 17_OXF_1E: de 30 en els LTI a 22 

en LTD i la reducció de textos poètics en 05_BROM_1E: d’11 proposats en el LTI s’hi 

passa a només 1 en els LTD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 7.15. Resultats generals de l’anàlisi dels gèneres literaris en els LTI i LTD_1E. 
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7.4.2 Gèneres literaris en 2n de secundària 

 
La taula 7.14 mostra els gèneres literaris que s’hi fan servir en els llibres de text digitals 

(LTD) de segon de secundària: 

 
 

Gèneres literaris_ LTD_2E 

2E 02_ANAY_2E 06_BRO_2E 10_CAS_2E 14_EDB_2E 18_OXF_2E 22_SAT_2E 26_ESM_2E 30_VIV_2E 

Narratiu 

Poètic 

Teatral 

Assaig 

13 21 8 6 27 6 12 21 

9 2 0 1 17 4 18 3 

1 0 6 2 17 6 7 1 

3 1 1 0 0 2 0 0 

 

Taula 7.14: Gèneres literaris dels LTD de 2E 

 
 

Gràfic 7.16: Gèneres literaris dels LTD de 2E. 

 

En relació al gràfic 7.16, podem extraure les següents conclusions obtingudes a partir de 

l’anàlisi 215 textos inclosos en els llibres de text digitals (LTD) de segon de secundària. 

Així doncs, quant als gèneres literaris: 

S’hi  constata  que 114  textos  pertanyen  a la  categoria  «Gènere narratiu  (53%),  54 a 

«Gènere poètic» (25%), 40 a «Gènere teatral» (19%) i 7 textos a «Assaig» (3%). 

Tal com mostra el següent gràfic 7.16, se segueix una distribució gràfica semblant en tots 

els llibres de text digitals: s’hi pot apreciar desproporció entre els quatre gèneres en què 

la categoria «Gènere narratiu» ultrapassa la resta, tant en el manuals impresos i digitals 

de 1r de secundària, com en els de 2n de secundària. En aquest sentit, cal assenyalar el 

LTD 06_BROM_2E i 30_VIV_2E en què la categoria «Gènere narratiu» obté el resultat 

més elevat (88%). En canvi, aquesta tendència és pràcticament inapreciable en 

26_ESM_2E en què «Gènere poètic» s’imposa a la resta. Finalment, destaquem el patró 
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que mostra el LTD_18_OXF_2E en què s’hi evidencia uns resultats més equànimes i 

heterogenis. 

Gràfic 7.17. Gèneres literaris en els LTD de 1E i 2E. 

 

 
7.4.3 Els gèneres literaris en 3r de secundària 

 
La taula 7.15 mostra els gèneres literaris que prevalen en els llibres de text digitals (LTD) 

de tercer de secundària: 
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Gèneres literaris_ LTD_3E 

3E 03_ANAY_3E 07_BRO_3E 11_CAS_3E 15_EDB_3E 19_OXF_3E 23_SAT_3E 27_ESM_3E 31_VIV_3E 

Narratiu 

Poètic 

Teatral 

Assaig 

9 19 20 8 58 11 47 11 

7 9 23 13 47 10 30 8 

2 0 1 4 5 4 4 1 

0 0 1 0 1 1 0 1 

 

Taula 7.15. Gèneres literaris en els LTD de 3E. 

 

De l’anàlisi dels gèneres literaris en els llibres de text digitals (LTD) de tercer de 

secundària se’n deriven les següents conclusions: 

Les dades s’han extret d’una mostra de 355 textos dels quals 183 pertanyen a la categoria 

«Gènere narratiu» (52%), 147 a «Gènere poètic» (41%), 21 a «Gènere teatral» (6%) i 4 

textos a «Assaig» (1%). 

Tal com mostra el gràfic 7.16, se segueix una distribució gràfica semblant en tots els LTD 

en què la categoria «Gènere narratiu» avantatja la resta; per tant, s’hi constata, novament, 

manca d’equilibri i desproporció entre els gèneres. 

Tanmateix, s’hi constata que en dos dels sis LTD_3E analitzats –11_CAS_3E i 

15_EDB_3E– «Gènere poètic» és la categoria que obté els resultats més alts avantatjant 

la resta. Aquest fet també l’hem pogut observar en els llibres de text imprès de 1r de 

secundària (LTI_1E): 013_EDB_1E i 025_ESM_1E, en els llibres de text digitals de 1r 

de secundària (LTD_1E): 013_EDB_1E, 13_EDB_1E i ESM_1E i en un llibre de text 

digital de segon (LTD_2E): 26_ESM_2E. 

Sembla important posar de relleu els llibres de text digitals que més textos narratius 

inclouen en comparació a la resta, que obtenen uns resultats més baixos: 19_OXF_4E i 

27_ESM_4E (58 i 47 textos narratius, respectivament). 

 

Gràfic 7.18. Gèneres literaris dels LTD de 3E. 
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7.4.4 Gèneres literaris en 4t de secundària 

 
Les conclusions de l’anàlisi dels gèneres literaris en els llibres de text digitals de 4t de 

secundària es representen en el gràfic 7.17. Les dades s’han extret d’una mostra de 502 

textos. Quantitativament, aquest curs experimenta un ascens molt rellevant de textos 

literaris si el comparem amb la resta de cursos. Així doncs, es constata que: 

Dels 502 textos analitzats en 4t de secundària, 161 pertanyen a la categoria «Gènere 

narratiu» (32%), 225 a «Gènere poètic» (45%), 77 a «Gènere teatral» (15%) i 39 textos a 

«Assaig» (8%). El patró que s’hi mostra en els llibres de text digitals (LTD) de 4t de 

secundària és diferent dels vistos anteriorment. «Gènere poètic», en aquest cas, obté els 

resultats més alts i avantatja a «Gènere narratiu» en sis dels huit LTD analitzats. Així 

doncs, s’hi constata, novament, una manca d’equilibri entre els gèneres literaris. 

Tal com ocorre en els llibres de text digitals (LTD) de 4t de secundària, en els següents 

llibres de text, també veiem que la categoria «Gènere poètic» preval sobre la resta: en 

LTI_1E (013_EDB_1E  i  025_ESM_1E), en LTD_1E (013_EDB_1E, 13_EDB_1E     i 

ESM_1E), en LTD_2E (26_ESM_2E), en dos dels sis LTD_3 (11_CAS_3E i 

15_EDB_3E) i en sis dels vuit LTD_4E analitzats. 

Cinc hipòtesis poden explicar aquest predomini del gènere poètic en els llibres de text 

digitals en 4t de secundària: 

1. El fet de ser textos més curts i d’ocupar menys espai. Així doncs, s’hi pot incloure 

un poema complet i no un fragment i s’hi poden usar més per activitat. 

2. Per tal equilibrar l’excés i predomini de textos narratius en els primers cicles de 

secundària. 

3. La facilitat amb què s’hi poden generar activitats com, per exemple, indicar el 

tema, la mètrica i els recursos literaris. 

4. La diversitat d’exercicis innovadors i motivadors que s’hi poden realitzar, com 

per exemple, la recitació de poemes, l’audició de poemes musicats per grups 

actuals, poesia dibuixada, projectes, per exemple, al voltant d’una temàtica 

determinada, etc. 

5. L’ús de temàtiques prototípiques com l’amor, la solitud, l’enyorança, la natura, la 

mort etc. en què pot sentir-se identificat i, fins i tot, entendre millor alumnat de 

cursos superiors. 

D’altra banda, sembla important posar de relleu els llibres de text digitals (LTD) que més 

textos narratius inclouen: 19_OXF_4E i 27_ESM_4E amb 58 i 47 textos, respectivament. 
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Gèneres literaris_ LTD_4E 

4E 04_ANAY_4E 08_BRO_4E 12_CAS_4E 16_EDB_4E 20_OXF_4E 24_SAT_4E 28_ESM_4E 32_VIV_4E 

Narratiu 

Poètic 

Teatral 

Assaig 

14 5 43 18 32 11 20 18 

8 9 90 23 40 6 30 19 

3 4 19 3 15 8 19 6 

3 3 7 0 9 3 8 6 
 

Taula 7.16. Gèneres literaris dels LTD de 4E. 

 

Gràfic 7.19. Gèneres literaris dels LTD de 4E. 

 

 
7.4.5 Conclusions generals dels gèneres literaris 

 
Les conclusions obtingudes de l’anàlisi de 1511 textos en 39 libres de text d’educació 

secundària es representen en el gràfic 7.18 on es constata: 

«Gènere narratiu» obté els resultats més alts, en concret, s’hi fan servir 586 textos (45%). 

Cal assenyalar que no existeixen diferències significatives entre la categoria «Gènere 

narratiu» (45%) i «Gènere poètic» (38%) amb 502 textos proposats, les dos categories 

n’obtenen els millors resultats, en comparació amb els extres de les categories «Gènere 

teatral» amb 175 textos (13%) i «Assaig» que n’inclou 53 (4%) que obtenen els resultats 

més baixos. 
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Gèneres literaris LTD_1E, 2E, 3E i 4E  
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Gràfic 7.20. Gèneres literaris en LTD de secundària. 

 

No obstant això, com es presenta en el gràfic 7.19, 4t de secundària, a banda d’incloure 

el nombre més elevat de textos, la categoria «Gènere poètic» és la que té els resultats més 

alts, en concret s’hi proposen 225 textos poètics, 161 narratius, 77 teatrals i 39 assagístics. 
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Gràfic 7.21. Gèneres literaris LTD_1E, 2E, 3E, 4E 

 

D’altra banda, quant a les conclusions sobre els gèneres literaris per editorials, es constata 

que: 

L’editorial Anaya (ANAY) presenta un predomini de la categoria «Gènere narratiu» en 

tots els cursos excepte en 1r curs en què és la categoria «Gènere poètic» la que obté els 

resultats més alts (1r curs: 33% gènere narratiu, 43% gènere poètic, 2n, 3r i 4t curs: 50% 

gènere narratiu). 

Les editorials Bromera (BROM), Oxford (OXF) i Santillana (SAT) presenten els 

mateixos resultats; en tots els cursos excepte en 4t (en BROM i OXF), la categoria 
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«Gènere narratiu» és la que obté els resultats més alts. En Bromera (BROM): 67% en 

LTI_1E, 82% en LTD_1E, 88% en LTD_2E i 68% en LTD_3E; en Oxford (OXF): 55% 

en LTI_1E, 45% en LTD_1E, 44% en LTD_2E i 53% en LTD_3E; en Santillana (SAT): 

39% en LTD_1E, 33% en LTD_2E i 42% en LTD_3E i 39% en 4t. 

Crida l’atenció que en 4t, la categoria «Gènere poètic» obté els resultats més alts en sis 

de les vuit editorials analitzades: en Bromera (BROM): 43% gènere poètic i 24% gènere 

narratiu; en Oxford (OXF): 42% gènere poètic, 33% gènere narratiu; en Castellnou 

(CAS): 57% gènere poètic, 27% gènere narratiu; en Edebé (EDB): 52% gènere poètic, 

41% gènere narratiu; en SM (ESM): 39% gènere poètic, 26% gènere narratiu i en Vicens- 

Vives (VIV): 39% gènere poètic, 37% gènere narratiu. Només Anaya (ANAY_4E) i 

Santillana (SAT_4E) mantenen el predomini de la categoria «Gènere narratiu». 

També convé assenyalar l’increment de textos narratius que s’hi produeix en els pas dels 

llibres de text imprès a digitals en 1r d’ESO (67% en els LTI_1E i 82% en els LTD_1E). 

D’altra banda, en l’editorial Castellnou (CAS) observem un predomini de la categoria 

«Gènere narratiu» en 1r (64% en LTI, 67%, en LTD) i en 2n curs (53%,), en canvi, en 3r 

i 4t veiem que preval la categoria «Gènere poètic» (51% i 57%, respectivament). Si ens 

centrem en les diferències entre els llibres de text imprès i digital de 1r curs, trobem, a 

banda de l’augment de textos literaris, la introducció de textos teatrals en els llibres 

digitals (absents en la versió impresa). A més, destaca l’absència de la categoria «Gènere 

poètic» en 2n. En aquesta línia, en 3r notem que s’hi focalitza l’atenció en les categories 

«Gènere narratiu» i «Gènere poètic» mentre que la resta de categories la presència és 

pràcticament nul·la, només s’hi proposa un text teatral i altre d’assaig. 

Edebé (EDB) és l’única editorial que focalitza l’atenció en el «Gènere poètic», de fet en 

tots els cursos, menys en 2n, és la categoria que obté la puntuació més alta (43% en 

LTI_1E, 53% en LTD_1E, 52% en LTD_3E i 52% en LTD_4E). També destaca aquesta 

editorial per l’absència de textos assagístics, la categoria «Assaig» presenta uns resultats 

de 0% en els quatre cursos de secundària. 

Altrament, en l’editorial SM (ESM), s’hi observen uns resultats semblants i equitatius 

entre les categories «Gènere narratiu» i «Gènere poètic». Així doncs, veiem en 1r curs: 

40% gènere narratiu, 48% gènere poètic (LTI_1E); 38% gènere narratiu, 35% gènere 

poètic (LTD_1E); 2n curs: 32% gènere narratiu, 49% gènere poètic; en 3r: 58% gènere 

narratiu i 37% gènere poètic; en 4t: 39% gènere narratiu i 21% gènere poètic. 

Finalment, les editorial que més textos inclouen en la categoria «Gènere teatral» són: 

Castellnou (CAS): 30 textos, Oxford (OXF): 43 textos, SM (ESM): 35 textos i Santillana 

(SAT): 26 textos. Les que menys: Bromera (BROM): 8 textos i Edebé (EDB) i Vicens- 

Vives: 11 textos cadascuna. 

Per concloure, observem que la categoria «Assaig» obté en totes les editorial els resultats 

més baixos. Tot i això, l’editorial SM (ESM) és la que més textos assagístics inclou (16 

textos). 
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7.5 Textos adaptats 

 

De temps ençà han sorgit discrepàncies al voltant de la dicotomia entre les edicions 

originals o adaptacions. Arias i Cuadrado (1988) defençaven l’ús de les adaptacions quan 

afirmaven que «si volem que l’alumnat actual conega obres cabdals, hem de presentar- 

los-les a través d’adaptacions». Aquest plantejament s’hi oposava al de Carandell (1977) 

que considerava que «siempre es mejor, en todo caso, no haber leído un libro a haber 

leído una adaptación». 

Segons Arias i Cuadrado (1988) «el problema està, doncs, en el tipus d’adaptacions». 

Proposen tres requisits que ha de complir una adaptació perquè siga adequada: «ha de 

reflectir el conjunt de l’argument, ha de mantenir el màxim de particularitats lèxiques i 

sintàctiques de l’original i ha de conservar les característiques estilístiques». Una 

adaptació feta amb aquests criteris afirmen que «proporcionarà a l’infant o al jove uns 

referents culturals absolutament necessaris per a la seua formació integral i, encara que 

no continga tota la riquesa de l’original, col·laborarà en no poca mesura al millorament 

de les seues capacitats lingüístiques i literàries». 

Antoni Seva en un article publicat l’any 1980 en «L’Espill», arrodonia el joc de paraules 

italià amb una frase «Traduir: trair? Triar». En efecte, una traducció –i també una 

adaptació–, més que una traïció, és una tria. «Traduir –i adaptar– un text és traslladar-lo, 

a través d’un procés de selecció i d’interpretació, a un altre sistema lingüístic i cultural 

per tal de fer-l’hi comprensible». 

En català hi ha una llarga tradició d’adaptacions i traduccions d’obres fetes per grans 

escriptors i, consegüentment, d’una gran qualitat. Això no significa, però, que siguen en 

tots els casos adaptacions o traduccions adequades. Tal com afirmen Arias i Cuadrado 

(1988), «massa sovint, els textos adaptats o traduïts per aquest autors han perdut totes les 

particularitats estilístiques de l’original i han passat a tenir totes les característiques dels 

textos dels adaptadors. No es pot oblidar, a més, que els estils d’adaptació i de traducció 

i el model de llengua utilitzat varien al llarg dels anys». 

Abans d’endinsar-nos en els resultats quantitatius obtinguts de l’anàlisi dels textos, convé 

acotar el terme adaptació per tal de diferenciar-lo del de traducció i modernització, ja 

que tant autors com editorials fan servir la mateixa diversitat terminològica. 

En Cabrera (2017) s’hi estableix una distinció entre els tres termes de la discòrdia. Aquest 

autor afirma que el terme adaptació conté alguns matisos semàntics que el singularitzen 

respecte dels altres dos perquè no sols implica una mera adequació lingüística a la varietat 

dels lectors, com fóra el cas de modernització. La idea d’adaptar el text abasta una 

operació que va més enllà del simple canvi de codi. Tal com s’hi afirma en Santanach i 

Suñol (2016) «les reelaboracions literàries impliquen intervencions extremes»: 

 

El grau d’intervenció de l’adaptador pot ser molt divers, depenent de l’objectiu amb què es 

faça l’adaptació. Si la finalitat és, estrictament fer comprensibles els textos, però es considera 



496  

que no n’hi ha prou d’actualitzar-ne la llengua –per l’ús de lèxic específic o per mancances de 

l’original–, el responsable de la versió no es pot limitar a fer-ne un trasllat mot a mot, sinó que 

hi haurà d’incloure perífrasis o breus glosses amb informacions addicionals. 

 

Un cop presentada la polèmica envers la conveniència d’adaptar o no textos i delimitat el 

terme adaptació, presentem els resultats de l’anàlisi per cursos: 

 

7.5.1 Textos adaptats en 1r de secundària 

 
De l’anàlisi dels textos adaptats en els llibres de text imprès (LTI) de 1r de secundària, 

se’n deriven aquestes conclusions: 

El nombre de textos no adaptats supera la resta. Trobem 122 textos no adaptats (67%) 

enfront de 60 que sí ho estan (33%). 

Els llibres de text impresos (LTI) 005_BROM_1E, 025_ESM_1E, 029_VIV_1E i 

013_EDB_1E són els que menys textos adaptats presenten, mentre que 009_CAS_1E i 

017_OXF_1E són els que obtenen els resultats més alts. En aquest darrers pot apreciar- 

se un cert equilibri en els resultats obtinguts: 20 textos no adaptats/ 22 adaptats; 25 textos 

no adaptats/ 30 d’adaptats. 

 

 
Textos adaptats_LTI_1E 

1E 005_BROM_1E 009_CAS_1E 013_EDB_1E 017_OXF_1E 025_ESM_1E 029_VIV_1E 

Adaptats 3 22 0 30 2 3 

No adaptats 34 20 14 25 23 6 

 

Taula 7.17. Resultats de l’anàlisi general dels textos dels LTI_1E. 

 

 

 

Gràfic 7.22. Resultats anàlisi textos adaptats_LTI_1E. 
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De l’anàlisi dels textos adaptats en els llibres de text digitals (LTD) de 1r de secundària, 

se’n deriven aquestes conclusions: 

S’hi observa una distribució semblant a la dels llibres de text imprés (LTI) en què la 

categoria «Textos no adaptats» obté els resultats més alts: 158 textos adaptats (63%) 

enfront de 91 textos que no ho estan (37%). Cal assenyalar que s’hi han analitzat dos LTD 

més que en els LTI, tot i així els resultats obtinguts disten poc dels anteriors. En 

09_CAS_1E i 21_SAT_1E se segueix una distribució diferent a les anteriors en què el 

nombre de textos adaptats supera als que no ho estan: 33 adaptats enfront de 22 no 

adaptats (09_CAS_1E) i 17 adaptats i 6 no adaptats (21_SAT_1E). 

 
 

Textos adaptats_LTD_1E 

1E 01_ANAY_1E 05_BRO_1E 09_CAS_1E 13_EDB_1E 17_OXF_1E 21_SAT_1 

E 

25_ESM_1E 29_VIV_1E 

Adaptats 2 7 33 4 20 17 0 8 

No adaptats 19 21 22 11 29 6 48 2 

 

Taula 7.18. Textos adaptats en els LTD_1E. 

 

Gràfic 7.23. Resultats textos adaptats_LTD_1E. 

 

En el gràfic 7.22, podem observar les dades quantitatives pel que fa als textos adaptats 

inclosos en els LTI (edicions de 2011) i els LTD (edicions de 2015). De l’anàlisi 

comparativa se’n deriven aquestes conclusions: 

Pot apreciar-se que, tant els LTI com els LTD revelen una tendència molt generalitzada 

a incloure textos no adaptats. En canvi, la categoria «textos adaptats» només preval en 

dos llibres de text imprés (009_CAS_1E i 017_OXF_1E) i en dos digitals (09_CAS_1E 

i 29_VIV_1E). Així mateix, destaquem dos llibres en què no s’hi inclou cap text adaptat 

(LTI_013_EDB_1E i el LTD_25_ESM_1E), obtenen els resultats més baixos (0%). 

En general, s’hi observa un increment proporcional de textos, no només de la  categoria 

«textos adaptats» –de 60 (LTI) s’hi incrementa a 91 (LTD)– sinó també, de la  categoria 

«textos no adaptats», de 122 (LTI) a 158 (LTD). 
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Gràfic 7.24. Textos adaptats en LTI i LTD_1E.. 

 

 
7.5.2 Textos adaptats en 2n de secundària 

 
En relació a l’anàlisi dels textos adaptats en els llibres de text digitals de 2n de secundària, 

se’n deriven les següents conclusions: 

Tal com mostra el gràfic 7.23, s’hi observa una superfície semblant a l’obtinguda en els 

LTD_1E en què la categoria «textos adaptats» obté la puntuació més baixa: 141 textos no 

adaptats (65%) enfront de 76 que sí ho estan (35%). Si en el LTD_1E s’hi proposa un 

37% dels textos adaptats, en aquest s’hi redueix a 35%, per tant, com podem observar, 

els resultats dels LTD del primers cicle de la secundària n’obtenen una superfície molt 

semblant. 

Destaquen els LTD: 02_ANAY_2E, 10_ANAY_2E i 14_EDB_2E que obtenen els 

resultats més baixos (0%) en la categoria «textos adaptats» ja que no tenen puntuació. En 

canvi, el LTD 18_OXF_2E presenta els més alts (29 textos adaptats), però obté un 48% 

del total. Tanmateix, el LTD 22_SAT_2E i 30_VIV_2E, tot i incloure menys textos (17 i 

21), són els que tenen els percentatges més alts: 94% i 88%, respectivament. 

 
 

Textos adaptats_LTD_2E 

2E 02_ANAY_2E 06_BRO_2E 10_CAS_2E 14_EDB_2E 18_OXF_2E 22_SAT_2 26_ESM_2E 30_VIV_2E 

Adaptats 0 6 0 0 29 17 3 21 

No adaptats 28 19 15 9 32 1 34 3 

 

Taula 7.19. Textos adaptats dels LTD de 2n ESO. 
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Gràfic 7.25. Resultats de l’anàlisi general dels textos adaptats en els LTD de 2n ESO. 

 

 

7.5.3 Textos adaptats en 3r de secundària 

 
Les conclusions obtingudes a partir del llibre de text digital (LTD) de 3r de secundària es 

representen en el gràfic 7.24, on s’hi constata: 

Una reducció de la categoria «textos adaptats» a mesura que s’hi apuja de curs (33%). Els 

valors han resultat semblants als obtinguts en LTD_1E (37%) i LTD_2E (35%), encara 

que lleugerament inferiors. En canvi, en la categoria «textos no adaptats» s’hi observa un 

increment a mesura que s’hi apuja de curs: 63% (1E), 65% (2E) i 67% (3E). Novament, 

11_CAS_3E i 31_VIV_3E són els LTD en què la categoria «textos adaptats» supera la 

resta. 

Així mateix, 19_OXF_3E és la que presenta els resultats més elevats. 
 
 

Textos adaptats_LTD_3E 

3E 03_ANAY_3E 07_BRO_3E 11_CAS_3E 15_EDB_3E 19_OXF_3E 23_SAT_3 

E 

27_ESM_3E 31_VIV_3E 

Adaptats 0 9 24 0 53 6 12 13 

No adaptats 18 19 21 25 58 20 69 9 

 

Taula 7.20. Textos adaptats en els LTD de 3r ESO. 
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Gràfic 7.26. Textos adaptats en els LTD de 2n ESO. 

 

 
7.5.4 Textos adaptats en 4t de secundària 

 
Les conclusions obtingudes a partir del llibre de text digital (LTD) de 4t de secundària es 

representen en el gràfic 7.25, on s’hi constata: 

Una superfície semblant a l’obtinguda en la resta de cursos en què «textos adaptats» és la 

categoria que obté els resultats més baixos (14%). En canvi, «textos no adaptats» és la 

que obté els resultats més alts (86%). 

Quatre dels vuit llibres digitals analitzats no inclouen cap text adaptat, obtenen resultats 

de 0%. 

A diferència dels anteriors llibres de text digitals analitzats, no trobem cap llibre en què 

la categoria «textos adaptats» supere la resta. 

 
 

Textos adaptats_LTD_4E 

4E 04_ANAY_4E 08_BRO_4E 12_CAS_4E 16_EDB_4E 20_OXF_4E 24_SAT_4E 28_ESM_4E 32_VIV_4E 

Adaptats 0 1 21 0 15 12 0 19 

No adaptats 28 21 138 44 81 16 76 30 

 

Taula 7.21. Textos adaptats i no adaptats en els LTD de 4t ESO. 
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Gràfic 7.27. Textos adaptats en els LTD de 4t d’ESO. 
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7.5.5 Comparativa de textos adaptats en les diferents editorials i cursos 

 
A partir de l’anàlisi de 1511 textos en 373 unitats, extraiem les següents conclusions: 

Les editorials Castellnou (CAS), Oxford (OXF), Santillana (SAT) i Vicens-Vives són les 

que obtenen els resultats més alts en la categoria «Textos adaptats». Oxford inclou 147 

textos adaptats (40%) i 225 no adaptats (60%); Castellnou proposa 100 textos   adaptats 

(32%) i 216 no adaptats (68%); Santillana (SAT) fa servir 52 textos adaptats (55%) 

enfront de 43 que no ho estan (45%) i en Vicens-Vives (VIV) proposa 64 textos adaptats 

(56%) i 50 no adaptats (44%). 

La resta de les editorials analitzades presenten uns resultats més baixos en la   categoria 

«Textos adaptats» i en conseqüència és la categoria «Textos no adaptats» la que obté els 

resultats més alts. Així doncs, trobem: en l’editorial Anaya (ANAY) 2% de textos 

adaptats, 19% en Bromera, 4% en Edebé (EDB) i un 6% en SM (ESM). 

Les conclusions generals de l’anàlisi dels textos adaptats en els LTD dels quatre cursos 

de la secundària es representen en el gràfic 7.26, 7.27 i 7.28 on s’hi constata: 

Un increment proporcional de la categoria «textos no adaptats» a mesura que s’hi 

ascendeix de curs. Així doncs, s’hi pot apreciar en 1E (63%), en 2E (65%), en 3E (67%) 

i en 4E (86%). En canvi, «textos adaptats», a banda de ser la categoria amb els resultats 

més baixos, es constata una minva proporcional a mesura que s’hi augmenta de curs, al 

contrari del que ocorre en la categoria anterior. Així trobem en 1E (37%), en 2E (35%), 

en 3E (33%) i en 4E (14%). 

En 19_OXF_3E, és el LTD que obté els resultats més alts amb 53 textos adaptats, li 

segueix 09_CAS_1E amb 33 textos. 

Consegüentment, destaquem que nou llibres de text digitals no proposen cap text adaptat. 

Aquests són: 25_ESM_1E; 02_ANAY_2E, 10_CAS_2E i 14_EDB_2E; 03_ANAY_3E, 

15_EDB_3E i 04_ANAY_3E; 16_EDB_4E i 28_ESM_4E. 
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Gràfic 7.28. Textos adaptats en els LTD de 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO. 
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Gràfic 7.29. Resultats finals textos adaptats per cursos Gràfic 7.30. Resultats finals textos adaptats 

 

 

7.6 Època dels autors i autores dels textos literaris 

 

L’objectiu de la investigació vol identificar quina era l’autoria, la procedència geogràfica 

dels textos literaris, i l’època hi tenia més presència. En relació a aquest objectiu i amb la 

finalitat d’extraure unes conclusions hem analitzat, d’una banda, en aquest capítol 7.6, els 

autors i autores classificats/des per èpoques, i d’altra, en el capítol 7.7, la procedència 

geogràfica. 

 

7.6.1 Textos per èpoques en 1r de secundària 

 
En el següent gràfic 7.29, es presenta quina és l’època a la qual pertanyen els autors/res 

dels textos analitzats en els llibres de text impresos (LTI) de 1r de secundària. 

 
 

ESPAI DEDICAT A LA LITERATURA_LTI (2011) 

1E_2011 005_BROM_1E 009_CAS_1E 013_EDB_1E 017_OXF_1E 025_ESM_1E 029_VIV_1E 

Segle XX 21 17 3 16 19 5 

Segle XIX 4 10 6 14 0 0 

Anterior XIX 1 4 1 2 1 0 

 

Taula 7.22. L’època dels autors/-res en els LTI de1ESO. 
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Gràfic 7.31. Autors/-res classificats/-des per èpoques_LTI_1E. 

 

Així doncs, com es mostra en el gràfic, observem que: 

La presència de textos d’autors/res anteriors al segles XIX és bastant baixa o pràcticament 

nul·la. Així mateix, textos d’autors/res del segle XX és amb diferència la categoria més 

utilitzada, obté valors molt més elevats: 81% (005_BROM_1E), 55% (009_CAS_1e), 

50% (017_OXF_1E), 95% (025_ESM_1E), 100% (029_VIV_1E). 

En el llibre de text imprés (LTI) 013_EDB_1E, els resultats difereixen de la resta, ja que 

en aquest cas la categoria «Autors/res s. XIX» és la que obté la puntuació més alta (60%). 

El gràfic 7.30 presenta l’època a la qual pertanyen els autors/res dels textos analitzats en 

els llibres de text digitals (LTD) de 1r de secundària. Així doncs, de l’anàlisi se’n deriven 

les següents conclusions: 

La presència de textos d’autors/res anteriors al segles XIX, tal com ocorre en els llibres 

de text imprès de 1r d’ESO, és baixa o pràcticament nul·la Així mateix, textos d’autors/res 

del segle XX, com hem vist també en els llibres de text impresos, és la categoria més 

utilitzada, obté valors molt més elevats: 81% (05_BROM_1E), 80% (09_CAS_1E), 64% 

(17_OXF_1E), 84% (25_ESM_1E), 90% (29_VIV_1E). 

La categoria «Autors/res s. XIX» obté els resultats més baixos, seguida d’«Autors/res 

anteriors als s. XIX», excepte en 09_CAS_1E en què aquesta n’obté els més alts (33% 

enfront de 20%). 

 
 

ÈPOQUES_LTD_1E 

1E 01_ANAY_1E 05_BRO_1E 09_CAS_1E 13_EDB_1E 17_OXF_1E 21_SAT_1E 25_ESM_1E 29_VIV_1E 

S.XX 16 20 19 6 23 19 38 9 

S.XIX 3 4 8 4 10 3 6 1 

Ant. XIX 2 1 13 0 3 1 1 0 

 

Taula 7.23. Època dels autors/-res en els LTI de 1ESO. 
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Gràfic 7.32. Autors/-res classificats/-des per èpoques_LTD_1E. 

 

Si comparem els resultats dels llibres de text imprès i digitals de 1r de secundària, podem 

constatar que: 

En ambdós formats tant imprès com digitals, és la categoria «Autors/res s. XX» la que 

obté els resultats més alts. Per tant, no s’hi troba cap diferència entre uns llibres de text i 

altres, excepte en el llibre de text imprès 013_EDB_1E en què la categoria que obté el 

resultat més alt és «Autors/res s. XIX». En la versió digital, en canvi segueix els mateixos 

paràmetres que en la resta de llibres de text impresos i digitals. 

Gràfic 7.33. Autors/res classificats/des per èpoques _LTI i LTD_1E. 

 

 

7.6.2 Textos per èpoques en 2n de secundària 

 
En el següent gràfic 7.32, es mostra quina és l’època a la qual pertanyen els autors/res 

dels textos analitzats en els llibres de text digitals (LTI) de 2n de secundària. Així doncs, 

de l’anàlisi se’n deriven les següents conclusions: 

La presència de textos d’«Autors/res anteriors al segle XIX», tal com ocorre en els llibres 

de text imprès de 1r d’ESO, és baixa o pràcticament nul·la, excepte en 30_VIV_2E que 

obté un 25% i en 22_SAT_2E que n’obté un 28%. 

Així mateix, textos d’«Autors/res del segle XX», com hem vist també en els llibres de 

text impresos i digitals de 1r de secundària, és la categoria més utilitzada, obté valors molt 

més  elevats:  83%  (02_ANAY_2),  91%  (06_BROM_2E),  54%  (10_CAS_2E),  75% 

(14_EDB_2E), 43% (18_OXF_2E), 56% (22_SAT_2E), 73% (26_ESM_2E), 42% 

(30_VIV_2E). 
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La categoria «Autors/res s. XIX», igual que ocorre en els llibres de text impresos i digitals 

de 1r d’ESO, obté els resultats més baixos, seguida d’«Autors/res anteriors als s. XIX», 

excepte en 18_OXF_2E que obté 39%. 

 
 

ÈPOQUES_LTD_2E 

2E 02_ANAY_2E 06_BRO_2E 10_CAS_2E 14_EDB_2E 18_OXF_2E 22_SAT_2E 26_ESM_2E 30_VIV_2E 

Segle XX 20 30 7 6 20 10 24 10 

Segle XIX 2 1 5 2 18 3 6 8 

Anteriors 

XIX 
2 2 1 0 8 5 3 6 

 

Taula 7.24 Autors/res classificats/des per èpoques en els LTI de 2ESO. 

 

Gràfic 7.34. Autors/res classificats/des per èpoques_LTD_2E. 

 

 
7.6.3 Textos per èpoques en 3r de secundària 

 
Si ens centrem en les èpoques a les quals pertanyen els autors/-res dels textos literaris 

introduïts en els llibres de text digital de 3r de secundària, podem constatar que: 

Hi ha una diferència sobre l’època dels textos dels llibres de text de 1r i 2n de secundària. 

En aquest curs, tal com mostra el gràfic 7.33, és la categoria «Autors/res anteriors al s. 

XIX» la que obté els resultats més alts: 81% en 03_ANAY_3E, 63% en 11_CAS_3E, 

60% en 15_EDB_3E, 91% en 19_OXF_3E, 86% en 23_SAT_3E, 83% en 27_ESM_3E i 

94% en 31_VIV_3E. 

Per contra, cal destacar el llibre de text digital 07_BRO_3E en què preval «Autors/res s. 

XX» per sobre d’«Autors/res anteriors al s. XIX» i, per tant, aquesta darrera categoria 

n’obté uns dels resultats més baixos ( 46%). 

 
 

ÈPOQUES_ LTD_3E 

3E 03_ANAY_3E 07_BRO_3 11_CAS_3E 15_EDB_3E 19_OXF_3E 23_SAT_3E 27_ESM_3E 31_VIV_3E 

Segle XX 3 13 10 2 3 1 6 0 

Segle XIX 0 1 0 6 1 2 1 1 

Anter XIX 13 12 17 12 43 19 35 17 

 

Taula 7.25. Època dels autors/-res en els LTI de 3ESO 
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Gràfic 7.35 Autors/-res classificats/-des per èpoques_LTD_3E. 

 

 

7.6.4 Textos per èpoques en 4t de secundària 

 
En el següent gràfic 7.34, es mostra quina és l’època a la qual pertanyen els autors/res 

dels textos analitzats en els llibres de text digitals (LTI) de 4t de secundària. Així doncs, 

de l’anàlisi se’n deriven les següents conclusions: 

La presència de textos d’«Autors/res anteriors al segle XIX», tal com ocorre en els llibres 

de text de 1r i de 2n d’ESO, és baixa o pràcticament nul·la, una excepció n’és 12_CAS_4E 

i en 28_ESM_4E. 

Així mateix, textos d’«Autors/res del segle XIX», a diferència del que hem vist en els 

llibres de text de 1r i 2n de secundària, és la categoria més utilitzada, obté valors de: 57% 

(04_ANAY_4E), 55% (08_BROM_4E), 60% (20_OXF_4E), 56% (24_SAT_4E),  56% 

(28_ESM_4E), 56% (32_VIV_4E). En canvi, en 12_CAS_4E és «Autors/res s. XX» la 

que obté les resultats més alts. 

 
 

ÈPOQUES_LTD_4E 

4E 04_ANAY_4E 08_BRO_4E 12_CAS_4E 16_EDB_4E 20_OXF_4E 24_SAT_4E 28_ESM_4E 32_VIV_4E 

Segle XX 8 10 48 15 20 12 18 16 

Segle XIX 12 12 30 15 32 15 28 20 

Ant. XIX 1 0 8 1 1 0 4 0 

 

Taula 7.26. Anàlisi del l’època dels autors/-res en els LTI de 4ESO. 

 

Gràfic 7.36. Autors/-res classificats/-des per èpoques_LTD_4E. 
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7.6.5 Textos per èpoques en editorials i cursos 

 
Les conclusions obtingudes de l’anàlisi comparativa dels textos per èpoques en els llibres 

de text digitals de 1E, 2E, 3E i 4E es representen en el gràfic 7.35 on s’hi constata: 

Un increment proporcional de la categoria «Autors/res anteriors al s. XIX» a mesura que 

s’hi ascendeix de curs: 10% (1r), 14% (2n) i 77% (3r). En canvi, en 4t, aquesta categoria 

presenta els resultats més baixos (5%). 

En 3r de secundària, per tant, trobem els resultats més alts de la categoria «Autors/res 

anteriors al s. XIX», fet que es justifica pel currículum de 3r de secundària que proposa 

una especial dedicació a obres relacionades amb la història de la cultura des de l’edat 

mitjana fins al segle XVIII. 

En 1r i 2n de secundària, la categoria «Autors/res s. XX» obté els resultats més alts: 71% 

(1r), 64% (2n), 6% (3r) i 45%(4t). No trobem justificació a aquest resultat, ja que en el 

currículum, al contrari del que trobem en 3r i 4t, no s’hi especifica l’època a la qual s’hi 

han d’adscriure els textos. En els criteris d’avaluació del currículum trobem «realitzar 

lectures d’obres literàries pròximes als seus gustos», però aquest criteri s’hi mostra en els 

quatre cursos. 

Així doncs, «Autors/res s. XIX» i «Autors/res anteriors al s. XIX» obtenen uns resultats 

més baixos en 1r i 2n curs: 19% i 10% en 1r i 23% i 14% en 2n. 

En els llibres de text de 4r, trobem un patró diferent a la resta de cursos. Les   categories 

«Autors/res del s. XX» i «Autors/res s. XIX» obtenen uns resultats molt semblants (45% 

i 50%) mentre que la presència de la categoria «Autors/res anteriors al s. XIX» és 

pràcticament nul·la. En aquest cas, els resultats són esperables ja que el currículum de 4t 

proposa la introducció a la literatura del segle XIX a l’actualitat a partir de textos. 

Per concloure, podem afirmar que la categoria «Autors/res s. XX» és la que obté els 

resultats més alts en els quatre cursos de secundària: 48% «Autors/res s. XX», 27% 

«Autors/res s. XIX» i 24% «Autors/res anteriors al s. XIX». 
 

Gràfic 7.37. Autors/-res classificats/-des per èpoques en els LTD de 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO. 
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Si establim una comparativa entre les editorials, podem extraure les següents conclusions: 

En 1r curs, totes les editorials analitzades coincideixen a incloure més textos d’autors del 

segle XX que de la resta d’èpoques: 81% (05_BROM_1E), 80% (09_CAS_1E), 64% 

(17_OXF_1E), 84% (25_ESM_1E), 90% (29_VIV_1E). Només l’editorial Castellnou 

(CAS_1E) inclou un nombre elevat de textos de la categoria «Autors/res anteriors al s. 

XIX» (33%). També destaca Oxford (OXF_1E) per incloure’n de la categoria «Autors/res 

s. XIX» (28%). 

En 2n curs, les editorial Bromera (BROM_2E), Anaya (ANAY_2E) i SM (ESM_2E) són 

les que obtenen els resultats més alts en la categoria «Autors/res s. XX»: 91%, 83% i 

73%, respectivament. En canvi, en Oxford (OXF_2E) i Vivens-Vives (VIV_2E), veiem 

que les tres categories mantenen uns resultats molts semblants: en Oxford (43%. 38% i 

17%) i en Vicens-Vives (42%, 33% i 25%). 

En totes les editorials de 3r de secundària, observem un predomini de la categoria 

«Autors/res anteriors al s. XIX»: Anaya (ANAY_3E): 79%, (Oxford (OXF_3E): 91%, 

Santillana (SAT_3E): 86%, SM (ESM_3E): 83% i Vicens-Vives (VIV_3E): 94%, Edebé 

(EDB_3E) 60%. Crida l’atenció l’editorial Bromera (BROM_3E) que obté uns resultats 

semblants entre les categories «Autors/res anteriors al s. XIX» i «Autors/res s. XX»: 50% 

i 45%, respectivament. 

Finalment, en 4t de secundària, la majoria d’editorials analitzades proposen textos 

d’«Autors/-res del segle XIX», obté valors de: 57% (04_ANAY_4E), 55% 

(08_BROM_4E), 60% (20_OXF_4E), 56% (24_SAT_4E), 56% (28_ESM_4E), 56% 

(32_VIV_4E). En canvi, en 12_CAS_4E és «Autors/res s. XX» la que obté les resultats 

més alts. 
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Gràfic 7.38. Èpoques per editorials. 
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7.7 Textos classificats per procedència geogràfica 

 

L’altre objectiu de la tesi pretenia identificar quina la procedència geogràfica dels textos 

literaris. En relació a aquest objectiu i amb la finalitat d’extraure unes conclusions hem 

analitzat en aquest capítol 7.7, la procedència geogràfica dels autors/res dels textos 

inclosos. 

 

7.7.1 Textos classificats per procedència geogràfica en 1r de secundària 

 
Les conclusions obtingudes a partir del llibre de text imprès (LTI) de 1r de secundària es 

representen en el gràfic 7.37 on podem extraure que: 

«Literatura universal» obté els resultats més alts en 09_CAS_1E i en 017_OXF_1E, per 

contra «Literatura catalana a Catalunya» només mostra els resultats més elevats en una 

editorial 013_EDB_1E mentre que «Literatura catalana al PV» és la categoria que 

presenta els resultats més alts en tres dels sis LTI analitzats: 005_BROM_1E, 

025_ESM_1E i 029_VIV_1E. 

 
 

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA _LTI (2011) 

1E_2011 005_BROM_1 009_CAS_1E 013_EDB_1E 017_OXF_1E 025_ESM_1E 029_VIV_1E 

LITERATURA 

UNIVERSAL 
4 13 1 12 0 0 

LITERATURA CATALANA 

A CATALUNYA 
7 7 5 12 2 1 

LITERATURA CATALANA 

AL PAIS VALENCIÀ 
13 10 4 7 18 4 

LITERATURA CATALANA 

A LES ILLES 
1 1 0 1 0 0 

 

Taula 7.27. Procedència geogràfica dels autors/-res dels textos dels LTI de 1r d’ESO. 

 

Gràfic 7.39. Procedència geogràfica dels autors/res dels textos dels LTI de 1r d’ESO. 

 

Les conclusions obtingudes de l’anàlisi dels llibres de text digitals (LTD) de 1r de 

secundària es mostren en el gràfic 7.38 on s’hi constata: 

Un predomini de «Literatura catalana al PV» (38%) i «Literatura universal» (33%). 

Convé assenyalar que, en quatre dels vuit LTD, «Literatura catalana al PV» obté els 

resultats més alts, mentre que «Literatura catalana a Catalunya» només supera la resta en 

Autors/-res classificats/-des per procedència  geogràfica_LTI_1E  
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25_ESM_1E i en 13_EDB_1E. EN 21_SAT_1E i 29_VIV_1E s’obtenen uns resultats 

molt semblants entre les dues categories. 

 
 

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA_LTD_1E 

 01_ANAY_1 05_BRO_1E 09_CAS_1E 13_EDB_1E 17_OXF_1E 21_SAT_1E 25_ESM_1E 29_VIV_1E 

 

LITERATURA UNIVERSAL 7 6 19 1 10 12 6 6 
LITERATURA CATALANA 

A CATALUNYA 3 6 9 6 12 0 19 3 
LITERATURA CATALANA 

AL PAIS VALENCIÀ 10 11 11 3 13 11 15 3 
LITERATURA CATALANA 

A LES ILLES 1 0 1 0 1 0 0 0 

 

Taula 7.28. Procedència geogràfica dels autors/-res dels textos dels LTD de 1ESO. 

 

Gràfic 7.40. Procedència geogràfica dels autors/-res dels textos dels LTI de 1r d’ESO. 

 

Si comparem els resultats obtinguts de l’anàlisi dels autors/-res classificats/-des per 

procedència geogràfica en els LTI i en els LTD en podem extraure la següent conclusió: 

Els resultats són molt semblants, se segueix una distribució gràfica similar llevat d’alguns 

casos com 09_CAS_1E en què s’augmenta la categoria «Literatura universal» en la versió 

digital mentre que en 17_OXF_1E aquesta categoria decreix. Altre canvi destacat s’hi 

constata en el LTD_ESM_1E on podem observar un augment considerable dels resultats 

de «Literatura catalana a Catalunya» mentre que en la versió impresa la presència era més 

reduïda. 

 

Gràfic 7.41. Procedència geogràfica dels autors/res dels textos dels LTI i LTD de 1r d’ESO. 

Resultats autors/-res per procedència geogràfica_LTD_1E  
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7.7.2 Textos classificats per procedència geogràfica en 2n de secundària 

 
Tal com mostra el gràfic 7.40, podem extraure les següents conclusions: 

«Literatura catalana al PV» obté els resultats més alts en 02_ANAY_2E, 06_BROM_2E 

i 26_ESM_2E, per contra «Literatura catalana a Catalunya» els obté en 14_EDB_2E i 

30_VIV_2E. Destaca 18_OXF_2E en què la categoria «Literatura universal» avantatja la 

resta. 

 
 

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA_LTD_2E 

 02_ANAY_2 06_BRO_2E 10_CAS_2E 14_EDB_2E 18_OXF_2E 22_SAT_2E 26_ESM_2E 30_VIV_2E 

LITERATURA UNIVERSAL 2 6 6 2 24 8 6 8 
LITERATURA CATALANA A 

CATALUNYA 
10 7 6 4 14 2 11 10 

LITERATURA CATALANA AL 

PAIS VALENCIÀ 
11 20 1 2 8 7 16 5 

LITERATURA CATALANA A 

LES ILLES 
1 0 0 0 0 1 0 1 

 

Taula 7.29. Procedència geogràfica dels autors/res dels textos dels LTD de 2ESO. 

 

Gràfic 7.42. Procedència geogràfica dels autors/res dels textos dels LTD de 2n d’ESO. 

 

 
7.7.3 Textos classificats per procedència geogràfica en 3r de secundària 

 
Quant a la procedència geogràfica dels textos d’autors/res inclosos en els llibres de text 

digitals de 3r de secundària, podem extraure les següents conclusions: 

El patró que mostra el gràfic 7.41 és diferent dels vistos anteriorment. En aquest cas, 

«Literatura catalana al PV» obté els resultats més elevats en cinc dels vuit llibres de text 

analitzats: 03_ANAY_3E, 07_BROM_3E, 19_OXF_3E, 23_SAT_3E i 27_ESM_3E, 

mentre que en 11_CAS_3E, 15_EDB_3E i 31_VIV_3E és la categoria «Literatura 

catalana a Catalunya» la que excedeix. Al capdavall, la categoria que obté els resultats 

més alts és «Literatura catalana al PV» (44%), seguida de «Literatura catalana a 

Catalunya» (32%), «Literatura universal» (17%) i de «Literatura catalana a les Illes» 

(6%). 

Resultats autors/-res per procedència geogràfica_LTD_2E  
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PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA_LTD_3E 

 03_ANAY_3 07_BRO_3E 11_CAS_3E 15_EDB_3E 19_OXF_3E 23_SAT_3E 27_ESM_3E 31_VIV_3E 

LITERATURA 

UNIVERSAL 3 6 5 1 13 3 6 1 
LITERATURA CATALANA 

A CATALUNYA 4 4 11 10 15 5 11 9 
LITERATURA CATALANA 

AL PAIS VALENCIÀ 9 15 9 8 17 12 22 5 
LITERATURA CATALANA 

A LES ILLES 0 1 2 1 2 2 3 3 

 

Taula 7.30. Procedència geogràfica dels autors/-res dels textos dels LTD de 3ESO. 

 

Gràfic 7.43. Procedència geogràfica dels autors/res dels textos dels LTD de 3r d’ESO. 

 

 
7.7.4 Textos classificats per procedència geogràfica en 4t de secundària 

 
Tal com mostra el gràfic 7.42, podem extraure les següents conclusions: 

Se segueix una distribució gràfica totalment diferent a la que hem vist anteriorment. En 

els LTD_4E la categoria «Literatura catalana a Catalunya» és la que supera la resta (50%), 

seguida  de  «Literatura  catalana  al  PV»  (35%),  «Literatura  universal»  (11%)  i   de 

«Literatura catalana a les Illes» (4%). 
 
 

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA_LTD_4E 

 04_ANAY_4 08_BRO_4E 12_CAS_4E 16_EDB_4E 20_OXF_4E 24_SAT_4E 28_ESM_4E 32_VIV_4E 

 

LITERATURA UNIVERSAL 1 0 22 0 1 9 8 1 
LITERATURA CATALANA A 

CATALUNYA 11 6 47 23 31 8 42 20 
LITERATURA CATALANA 

AL PAIS VALENCIÀ 8 13 29 11 23 11 26 9 
LITERATURA CATALANA A 

LES ILLES 1 0 7 3 2 0 1 1 

 

Taula 7.31. Procedència geogràfica dels autors/res dels textos dels LTD de 4t d’ESO. 

 

 
Gràfic 7.44. Procedència geogràfica dels autors/res dels textos dels LTD de 4t d’ESO. 

Resultats autors/-res per procedència geogràfica_LTD_3E  

 

 
  

 

  
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

        
 

 

 

      

 

 

 
 

    

 
 

 
 

   
 

                

Resultats autors/-res per procedència geogràfica_LTD_4E  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

   

 

       

    



515  

7.7.5 Textos classificats per procedència geogràfica en les diferents editorials i cursos 

 
Els conclusions obtingudes que se mostren en el gràfic 7.43 posen de manifest: 

Que la categoria «Literatura universal» decreix proporcionalment a mesura que s’hi apuja 

de cicle: 106 autors/-res en 1r i 2n d’ESO (61%), 69 en 3r i 4t D’ESO (39%). En canvi, 

la categoria «Literatura catalana escrita a Catalunya» s’obté uns resultats més elevats a 

mesura que augmenta de curs. Concretament, en 1E s’inclouen 57 autors/-res (15%), en 

2E s’hi afegeixen 64 (17%), en 3E s’incorporen 69 (18%), resultat molt semblant al de 

2E i, finalment, és en 4E on s’hi proposa el nombre més elevat d’autors/res d’aquesta 

categoria: 183 (49%). 

D’altra banda, veiem que «Literatura catalana al PV» obté els resultats més alts en tots 

els llibres de text de secundària de les editorials Bromera (LTD_BRO_1E, 2E, 3E, 4E), 

Santillana (LTD_SAT_1E, 2E, 3E i 4E) i en Anaya (LTD_ANAY_1E, 2E, 3E, 4E). 

En aquesta línia, «Literatura catalana a Catalunya» n’obté els més elevats en les editorials 

Edebé (LTD_EDB_1E, 2E, 3E, 4E), Castellnou (LTD_CAS_1E, 2E, 3E, 4E) i Vicens- 

Vives (LTD_VIV_2E, 3E, 4E). 
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Gràfic 7.44. Procedència geogràfica per cursos i editorials 

 

Com veiem en el gràfic 7.44, en 1r, 2n i 3r de secundària, la categoria «Literatura catalana 

al PV» obté els resultats més elevats: 59%, 52% i 58%, respectivament. En canvi, en 4t 

de secundària, aquesta categoria obté els resultats més baixos (35%). 
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En aquests manuals, «Literatura catalana a Catalunya» obté els resultats més alts (53%), 

seguida de la categoria «Literatura catalana al PV» (47%). 

No podem estar de comentar l’absència quasi absoluta de «Literatura catalana a les Illes», 

enfront d’un 21% de «Literatura universal», 39% de «Literatura catalana a Catalunya» i 

un 36% de «Literatura catalana al PV», aquesta només n’obté un 3%, resultats molt baixos 

en comparació a la resta. 

 

 

 

 

Gràfic 7.45.Procedència geogràfica per cursos. 

 

 

Gràfic 7.46.Procedència geogràfica en els manuals. 
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8. CONCLUSIONS SOBRE LA PRESÈNCIA D’AUTORES 

 
L’objectiu seté de la tesi vol identificar quina és la proporció existent entre el nombre 

d’escriptors i d’escriptores que fan servir les editorials en el bloc d’Educació Literària 

entre el 2011 i el 2020 en la presentació de la cultura literària. Per això, en aquest capítol 

conclusiu final focalitzem en els elements centrals que aquesta recerca ha aportat. 

Investigadors com Camps, 2020; Nadal, 2020; Francés-Díez, 2018; Cruz, 2019; De los 

Ángeles-Herrero, 2018; Richart, 2017; Cruz i Morente, 2017 afirmen que la figura de 

l’escriptora ha estat any rere any ignorada. Per a Cruz (2019), les escriptores espanyoles 

de la primera edat moderna no han rebut l'atenció que calia, en gran part per la manca de 

documentació. Els esforços recents d'investigadors feministes, però, han trobat més 

escriptores de les que es coneixien anteriorment. Aquests investigadors s’han dedicat a 

l’estudi del seu context històric, com ara l'educació i el nivell social. Així mateix, insisteix 

Cruz que cal distingir la producció cultural femenívola d’aquella que prové de religioses 

o seglars, i també de les elits o no-elits, encara que totes van contribuir als gèneres literaris 

de poesia, novel·les, contes curts o obres de teatre. 

En aquesta línia, Cruz i Morente (2017) aprofundeixen en l’univers literari de la dona per 

demostrar que ha anat saltejant els obstacles socials, polítics i econòmics des de la segona 

meitat del segle XX. S’hi centra a analitzar alguns dels exemples més destacats d’aquesta 

participació de les dones i la seua emergència com a subjecte després d’un període marcat 

per l’exclusió i la discriminació a l’etapa franquista. Uns exemples dels canvi de la 

transició a la democràcia d’una societat on les dones havien passat de ser únicament 

objecte de representació social per a esdevenir subjectes de ple dret. Aquest estudi ha 

insistit en la idea que la figura de la dona escriptora ha estat gairebé ignorada des dels 

nostres inicis fins a l’actualitat. 

Herrero (2016) pregunta si no hi havia dones escriptores durant l’Edat Moderna i 

considera que la figura de l’escriptora ha estat gairebé ignorada i destaca el panorama de 

desatenció a la producció femenina valenciana a causa del desinterès fins fa relativament 

pocs anys per la producció literària d’aquest període. 

Herrero (2016) en la seua tesi es basa a crear un catàleg de dones escriptores al País 

Valencià entre els segles XVI-XVIII. El resultat va ser un Catàleg de les escriptores 

valencianes dels segles XVI-XVIII que compila, en un sol volum, un total de cinquanta- 

set escriptores valencianes (d’origen i d’adopció); moltes eren religioses i pertanyien a la 

noblesa. Aquesta autora ofereix una panoràmica de l’escriptura femenina valenciana 

durant l’edat moderna amb l’objectiu de conéixer la projecció i l’abast de les diverses 

autores que conformen a hores d’ara el seu Catàleg. 

L’autora desconfia en el cànon literari i en allò que se’ns ha ensenyat tradicionalment, 

literàriament parlant, per això dona un pas endavant en la recerca de noms de dones que 

havien gosat agafar la ploma durant els segles XVI, XVII, XVIII. L’oblit i el desinterés 

literari, social i cultural  dins l’àmbit  de  la  literatura catalana moderna  per les   lletres 
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femenines ha quedat palés. Bàsicament, segons Herrero (2016) havien estat tres les causes 

d’aquesta indiferència: a) ser dones (discriminació de gènere); patir l’etiqueta hereditària 

de la “decadència”; c) i l’ús massiu del castellà en els seus escrits. En total ha tret a la 

llum a cent vuit autores, entre les quals les religioses, monges professes o beates són 

majoria. 

Així mateix, Herrero (2016) assenyala els motius del descens de lletraferides durant el 

XVIII: 

 

un dels motius del descens de lletraferides durant els XVIII radica en la pèrdua dels escrits o 

en la gradual desaparició de pràctiques d’autobiografies espirituals a partir de finals del segle 

XVII. Cal assenyalar que, segons Reyzábal (2012:55) hi ha un important grau d’analfabetisme 

entre les dones, fins i tot de classe alta: un 15% de dones estaven alfabetitzades a finals del 

segle XVII, per contra del 43% dels homes. El que és sabut és que en el marc de la literatura 

catalana hi hagué una davallada general del conreu en català al segle XVIII, majoritàriament 

s’escriuen textos erudits, acadèmics, etc., però ho feien en castellà. Hi ha també un fet que no 

ens ha de passar per alt; la gran majoria d’escriptores arreplegades eres religioses i no hem 

d’oblidar l’estat dels espais conventuals després d’un conflicte bèl·lic com va ser les la Guerra 

de Successió (1701-1913) i els estralls que va causar en les poblacions de la nostra geografia. 

 

En aquest sentit, doncs, compartim la idea d’aquesta autora quan afirma que «la projecció 

de les autores no serà completa si no comencen a aparéixer en els manuals de text (…) i 

en la Xarxa». Evidentment, per a aconseguir-ho cal que tinguen una consideració en el 

cànon de la literatura hispànica i catalana que encara no gaudeixen. Per tant, podem 

concloure que el panorama literari d’escriptores femenines des del XII fins a l’actualitat 

que presenten els actuals llibres de text digitals s’allunya bastant de la realitat. 

El mal costum per la indiferència en l’estudi de l’escriptura femenina ha suposat el 

desconeixement, segle rere segle, d’un considerable nombre d’autories femenines que 

havien romàs gairebé en el més rotund dels silencis. Per tant, també desconfiem en el 

cànon literari i en allò que se’ns ha ensenyat tradicionalment, literàriament parlant. L’oblit 

i el desinterés literari, social i cultural per les lletres femenines ha quedat palés. 

Aquesta darrera idea, entre d’altres, també és avalada per Caballé (2013 i 2020) quan 

afirma que: 

Cuando las mujeres empezaron a adoptar un papel activo en la cultura sentaron las bases del 

feminismo: con ellas empezó la descolonización del lenguaje. El deseo de salir de la 

ignorancia a fin de disponer de unas herramientas útiles para conducir a la propia existencia 

(…) lo expressaban autores (…) como Teresa de Cartagena e Isabel de Villena, (…) Teresa 

de Ávila, y (…) María de Zayas (…). De ahí (…) que la verdadera causa de que no se  

hallen mujeres sabias no sea un problema de falta de talento, sinó de costumbre. 

 

A partir d’aquest marc de treball, hem realitzat una anàlisi quantitativa i comparativa 

entre els llibres de text digitals i impresos i cursos amb la finalitat d’extraure unes 

conclusions finals. També, aportem conclusions sobre quins són els noms de les autores, 

la procedència geogràfica, l’època i el gènere literari que s’ha triat en els llibres. 
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8.1 Dones escriptores en 1r de secundària 

 
En la comparació de LTI (2011) i LTD (2015), s’hi observa un augment del nombre de 

dones escriptores en els llibres de text digitals (LTD), per tant, en els més recents. En el 

LTI es proposaven divuit dones en el total dels sis manuals analitzats, en canvi, en els 

LTD s’incrementa a vint-i-cinc. No obstant això, si contrastem aquest resultats amb el 

d’homes escriptors inclosos, els resultats obtinguts varien; en els LTI trobem un 18% de 

dones escriptores enfront d’un 82% d’homes escriptors, mentre que en els LTD, el resultat 

de dones escriptores disminueix a 15% enfront de 85% d’homes escriptors. Per tant, tot i 

augmentar el nombre de dones escriptores en els LTD, els resultats que s’hi obtenen són 

inferiors. 

 
 

DONES ESCRIPTORES _LTI _1E (2011) 

1E_2011 005_BROM_1E 009_CAS_1E 013_EDB_1E 017_OXF_1E 025_ESM_1E 029_VIV_1E 

Escriptores 3 7 1 2 3 2 

Escriptors 16 12 11 16 12 15 

 

Taula 8.1 Dones escriptores en els LTI_1E. 

 
 

DONES ESCRIPTORES_ LTD_1E (2015) 

1E_2015 01_ANAY_1E 05_BRO_1E 09_CAS_1E 17_EDB_1E 21_OXF_1E 25_SAT_1E 33_ESM_1E 37_VIV_1E 

Escriptores 4 6 6 1 5 7 4 3 

Escriptors 17 19 34 9 31 16 39 7 

 
Taula 8.2. Dones escriptores en els LTD de 1ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 8.1. Dones escriptores en els LTI i LTD de 1r d’ESO. 

 

 
8.2. Dones escriptores en els llibres de text digitals (LTD) de secundària 

 
Els trenta-dos llibres de text digitals de secundària només proposen un total de cinquanta- 

dos dones escriptores de la literatura catalana, espanyola i estrangera des de l’Edat mitjana 

fins a l’actualitat. Un nombre considerablement reduït si comparem a la d’homes 

escriptors. 
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Taula 8.3. Homes i dones escriptores en els llibres de text de secundària. 

 

Com mostra el gràfic 7.47, la categoria «Escriptors» sobrepassa la d’«Escriptores» en tots 

els llibres analitzats. 

En els digitals de 1r d’ESO, trobem el percentatge més alt de la categoria «Escriptores», 

en concret, es proposen 36 escriptores (33%). En la resta de cursos, el nombre és inferior: 

en els LTD_2E n’inclouen 27 (24%), en els LTD_3E, els resultats són de 16 escriptores 

(14%) i en els LTD_4E, fan servir 32 dones (29%),. Aquest darrer curs és el que presenta 

el resultat més baix en comparació a la resta. 

Pel que fa a les editorials, les que obtenen els resultats més alts són: 

1r secundària: Santillana (25_SAT_1E) i Vicens-Vives (37_VIV_1E): 30% i Bromera 

(05_BROM_1E): 24%. 

2n secundària: Anaya (02_ANAY_2E): 25% i Bromera (06_BRO_2E): 19%. 

3r secundària: Castellnou (11_CAS_3E): 15%, Bromera (07_BROM_3E): 12%. 

4t secundària: Castellnou (12_CAS_4E): 20% i Bromera (08_BROM_4E): 14%. 

Per contra, criden l’atenció les editorials en què no s’hi troba cap dona escriptora o la 

seua presència és pràcticament nul·la: 

1r: Edebé (17_EDB_1E): 5%. 

2n: Edebé (18_EDB_2E): 0%, Castellnou (10_CAS_2E): 8%, SM (34_ESM_2E): 9%. 

3r: Anaya (03_ANAY_3E) i Vicens-Vives (39_VIV_3E): 0%; Santillana (27_SAT_3E) i 

SM (35_SAT_3E): 5%. 

4t: Oxford (24_OXF_4E): 2%, Edebé (20_EDB_4E), SM (36_ESM_4E) i Vicens- Vives 

(40_VIV_4E): 6%. 

HOMES ESCRIPTORS / DONES ESCRIPTORES_ LTD_1E 

1E 01_ANAY_1E 05_BRO_1E 09_CAS_1E 17_EDB_1E 21_OXF_1E 25_SAT_1E 33_ESM_1E 37_VIV_1E 

Escriptors 17 19 34 9 31 16 39 7 

Escriptores 3 6 6 1 5 7 4 3 

HOMES ESCRIPTORS / DONES ESCRIPTORES_ LTD_2E 

2E 02_ANAY_2E 06_BRO_2 10_CAS_2E 18_EDB_2E 22_OXF_2E 26_SAT_2E 34_ESM_2E 38_VIV_2E 

Escriptors 18 26 12 8 43 15 30 20 

Escriptores 6 6 1 0 3 3 3 4 

HOMES ESCRIPTORS / DONES ESCRIPTORES_ LTD_3E 

3E 03_ANAY_3E 07_BRO_3E 11_CAS_3E 19_EDB_3E 23_OXF_3E 27_SAT_3E 35_ESM_3E 39_VIV_3E 

Escriptors 16 23 23 18 43 21 40 18 

Escriptores 0 3 4 2 4 1 2 0 

HOMES ESCRIPTORS / DONES ESCRIPTORES_ LTD_4E 

4E 04_ANAY_4E 08_BRO_4E 12_CAS_4E 20_EDB_4E 24_OXF_4E 28_SAT_4E 36_ESM_4E 40_VIV_4E 

Escriptors 19 19 69 29 51 25 47 34 

Escriptores 2 3 17 2 1 2 3 2 
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Gràfic 8.2. Dones escriptores en 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO. 
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Gràfic 8.3 Nombre d’escriptores en 1, 2, 3, 4 E Gràfic 8.4. Percentatge entre dones escriptores en 1, 2, 3, 4E 

 

Com mostren els gràfic 7.48 i 7.49, la categoria «Dones escriptores» decreix 

proporcionalment a mesura que s’hi apuja de curs, excepte en 4E on s’hi obtenen valors 

molt més elevats encara que no arriba a superar els resultats obtinguts en 1r d’ESO. És a 

dir, en els tres primers cursos –1E, 2E i 3E– la categoria «Dones escriptores» tendeix a 

perdre terreny, mentre que en la categoria «Homes escriptors», s’hi augmenta la 

presència: de 172 homes en 1E a 293 en 4E. 

 

 

Gràfic 8.5. Dones escriptores en 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO en comparació a la d’homes escriptors. 

 

Així doncs, (gràfic 7.50) l’anàlisi dels estudis sobre el percentatge de dones escriptores 

que s’hi proposen en cada curs permet constatar que: 

Tot i ser un nombre molt reduït en comparació a la d’homes escriptors, els cursos del 

primer cicle de la secundària –1r i 2n d’ESO– obtenen resultats més elevats amb un 17% 

i 14% de dones escriptores, mentre que els de segon cicle –3r i 4t d’ESO– obtenen uns 

resultats més reduïts que s’hi concreten en un 7% i 10%. 

Una hipòtesi pot explicar aquest augment: 
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1. La major presència de Literatura Infantil i Juvenil en 1r i 2n de secundària. Com afirma 

Gemma Pasqual i Escrivà «sembla que les coses han canviat molt des dels inicis de la 

literatura infantil i juvenil i que ara al segle XXI la major part d’aquest gènere s’escriu 

amb ploma de dona». Perquè al nostre país és llarga la llista d’autores que es dediquen a 

la literatura infantil i juvenil, com Maria Lluïsa Amorós, Mercè Arànega, Monserrat 

Beltran, Maria Àngels Bogunyà, Teresa Broseta, Mercè Canela, Montserrat Canela, 

Maite Carranza, Antònia Carré-Pons, Rosa Maria Colom, Flavia Company, Mercè 

Company, Teresa Duran, Maria Enrich, Montse Galícia, Dolors Garcia Cornellà, Àngels 

Gardella, Empar de Lanuza, Gemma Lienas, Glòria Llobet, Gemma Lluch, Elena 

O’Callaghan, Anna Manso, Hermínia Mas, Marta Molas, Anna Maria Muntaner, Eva 

Piquer, Núria Pradas, Maria Carme Roca, Marina Rubio, Care Santos, Màriam Serrà, Eva 

Santana, Anna Tortajada, Anna Vila, M. Dolors Pellicer, Pepa Guardiola, M. Jesús Bolta, 

Rosa Serrano, Isabel Marín, Eulàlia Canal, Gemma Sales, Lola Casas o Adela Ruiz, entre 

d’altres. 
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200     
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ESCRIPTORES ESCRIPTORS  

  

Gràfic 8.6. Nombre d’escriptores en els LTD. Gràfic 8.7 Percentatge d’escriptores en els LTD. 

 

Comptat i debatut, si observem els gràfics 7.51 i 7.52, resulta bastant evident la 

desproporció i desigualtat que existeix entre el nombre de dones escriptores (111) i el 

d’homes escriptors (839). Només s’hi proposa un 12% de dones escriptores per treballar 

els continguts literaris en els llibres de text digitals de secundària, mentre que d’escriptors 

s’hi fan servir un 88%. 

 

8.3 Dones escriptores: època, lloc geogràfic i gènere 

 
Un altre dels paràmetres d’anàlisi mostra els noms de les autores dels textos utilitzats en 

els llibres analitzats, les reiteracions, la procedència, l’època i els gèneres. I les 

conclusions són: 

En 1r de secundària, s’hi proposen els següents noms: L.J. Smith, Anne Frank, Carmelina 

Sànchez-Cutillas, Teresa Broseta, Maite Carranza, Gemma Lienas, Isabel-Clara Simó, 

Glòria Lloret, Ann MC Pherson, Empar de Lanuza, Maria-Mercè Marçal, J.K. Rowling, 

Isabel Barriel, Lola Casas, Aurora Rua, Maria Àngels Anglada, Rosa LeveronI,  Agatha 
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Christie, Anna Ballester Marco, M. Dolors Pellicer, Gemma Pasqual, Pepa Guardiola, 

Christine Nöstlinger, Elvira Lindo, R.J. Palacio, Úrsula K. Guin, Teresa Duran. 

En 2n: Pepa Guardiola, Helen Douglas, Anna Ballester, Maria Aurèlia Capmany, Lola 

Casas, Maria Josep Escrivà, Mercè Rodoreda, Isabel Clara-Simó, Ann Mcpherson, Carme 

Miquel, Maria Dolors Pellicer, Aidan Macfarlane, Mary W. Shelley, Charlotte Brontë, 

Xaro Vidal, Maria Jesús Bolta, Teresa Broseta, Caterina Albert (V. Català), Agatha 

Christie, Rosemary Sutcliff, Maria Mercè Marçal. 

En 3r: Isabel de Villena, Isabel-Clara Simo, Mary Shelley, Comtessa de Dia, Rosa 

Leveroni, Christine de Pisan, Gemma Lienas, Mercè Rodoreda, Maria Beneyto, Natalie 

Zemon Davis, Arlette Farge, Rosanna Cantavella. 

En 4t ESO: Isabel-Clara Simó, Mercè Rodoreda, Carme Miquel, Gemma Pasqual, 

Phoolan Devi, Laura Gallego, Montserrat Roig, Carme Riera, Maria-Mercè Marçal, 

Maria del Mar Bonet, Rosa Leveroni, Amélie Nothomb, Víctor Català (Caterina Albert), 

J.K. Rowling, Empar Moliner, M. Aurèlia Capmany, Àgata Roca, Blue Balliet. 

Els noms d’escriptores que es reiteren en els quatre cursos són: Mercè Rodoreda, Pepa 

Guardiola, Lola Casas, Carme Miquel, Teresa Broseta, Agatha Christie, Rosa Leveroni, 

Isabel-Clara Simó, Maria-Mercè Marçal, J.K. Rowling, Isabel de Villena, A Ballester, X. 

Vidal, J.M. Escrivà. 

Quant a la procedència geogràfica, 20 dones escriptores pertanyen a la literatura 

estrangera i espanyola, 14 a la catalana a Catalunya, 17 a literatura catalana al PV i 1 a 

la literatura catalana a les Illes. 

Dones escriptores estrangeres i espanyoles, en destaquem 20: L.J. Smith (Estats Units), 

Anne Frank (Alemanya), Ann Mcpherson (Regne Unit), J.K. Rowling (Regne Unit), 

Agatha Christie (Regne Unit) Christine Nöstlinger (Àustria), Úrsula K.Guin (Estats 

Units), Mary W. Shelley (Regne Unit), Charlotte Brontë (Regne Unit), Rosemary Sutcliff 

(Regne Unit) Christine de Pisan (França), Natalie Zemon Davis (Estats Units), Arlette 

Farge (França), Phoolan Devi (Índia), Amélie Nothomb (Bèlgica), Blue Balliet (Estats 

Units) R.J. Palacio (Estats Units), comtessa de Dia (França), Helen Douglas (Escòcia), 

Elvira Lindo (Cadis). 

Dones escriptores a Catalunya, en trobem 14: Maite Carranza (Barcelona), Gemma 

Lienas (Barcelona), Glòria Llobet(Barcelona), Maria-Mercè Marçal (Ivars d’Urgell), 

Isabel Barriel (Barcelona), Lola Casas (Mataró), Maria Àngels Anglada (Vic), Teresa 

DURAN (Barcelona), Maria Aurèlia Capmany (Barcelona), Mercè Rodoreda 

(Barcelona), Caterina Albert (L’Escala), Montserrat Roig (Barcelona), Empar Moliner 

(Santa Eulàlia de Ronçana), Rosa Leveroni (Barcelona). 

Dones escriptores al PV, en distingim 17: Teresa Broseta (València), Isabel-Clara SIMÓ 

(Alcoi), Empar de Lanuza (València), Aurora Ruá (L’Eliana), Anna Ballester Marco 

(Borbotó), Dolors Pellicer (Oliva), Gemma Pasqual (Almoines), Pepa GUARDIOLA 

(Xàbia), Maria Josep Escrivà (grau de Gandia), Carme MiqueL (La Nucia), Xaro  Vidal 
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(València), Maria Jesús Bolta (Meliana), Isabel de Villena (València), Maria Beneyto 

(València), Rosanna Cantavella (Vila-real), Laura Gallego (Quart de Poblet), Carmelina 

Sanchez-Cutillas (Altea). 

Dones escriptores a les Illes, en trobem una: Carme Riera (Illes Balears). 
 
 

Gràfic 8.8 Dones escriptores per procedència geogràfica. 

 

De la procedència geogràfica de les autores, se’n deriven aquestes conclusions: 

La gran majoria d’estrangeres són dels Estats Units i Regne Unit, d’aquestes els noms 

que es reiteren en la majoria de llibres digitals són: Ann Mcpherson, J.K. Rowling, Mary 

W. Shelley. Cal remarcar que és en els llibres de text digitals del primer cicle de la 

secundària –1r i 2n d’ESO– on la presència de literatura estrangera és més elevada. 

Un segon grup està format per dones escriptores al PV de les quals destaquen: Isabel- 

Clara Simó (en vuit LTD l’esmenten), Teresa Broseta (quatre vegades), Isabel de Villena 

(cinc vegades). A. Ballester, P. Guardiola, X. Vidal, J.M. Escrivà i C. Miquel (dos 

vegades). 

Sobre les dones escriptores a Catalunya, M. Rodoreda és la que més presència, en concret, 

es reitera en deu vegades, per tant, és l’escriptora que més fan servir. Altres escriptores 

que també es reiteren són: Mercè Marçal, Caterina Albert, M. Roig, G. Lienas, L. Casas, 

T. Duran, M.A. Capmany i E. Moliner. 

Si tenim en compte l’època, les conclusions són les següents: 

Un nombre considerable d’autores femenines han nascut al segle XX, en total 45; 3, en 

el segle XIX (Agatha Christie, 1890; Charlotte Brontë, 1816; Caterina Albert, 1869); 1, 

en el XVIII (Mary W. Shelley, 1797); 1, en el XV (Isabel de Villena, 1430); 1, en el XIV 

(Christine de Pisan, 1364) i, 1 en el XII (comtessa de DIA, 1140). 

Un altre aspecte que convé assenyalar és el nombre tan reduït de dones escriptores a partir 

dels anys 70. Només hi trobem una, Laura Gallego (1977), la resta d’escriptores del segle 

Resultats dones escriptores per procedència geogràfica  

25  

20  

15  

 

10  
 

 

5  

0  

    

 

  



527  

XX o bé, les trobem a principi de segle, així és el cas d’Anne FRANK (1929), Christine 

Nöstlinger (1936), Úrsula K.Guin (1929), Rosemary SUTCLIFF (1920), Natalie Zemon 

Davis (1928), Maria Àngels ANGLADA (1930), Maria Aurèlia Capmany (1918), Mercè 

Rodoreda (1908), Rosa Leveroni (1910), Carmelina Sanchez-Cutillas (1927) i Maria 

Beneyto (1925), o bé, entre els anys 40 i 60 com: L.J. SMITH (1965), Ann Mcpherson 

(1945),  J.K.  Rowling  (1965),  Arlette  Farge  (1941),  Phoolan  DEVI  (1963), Amélie 

Nothomb (1966), Blue Balliet (1955), R.J. Palacio (1963), Helen DOUGLAS (1952), 

Elvira Lindo (1962), Maite Carranza (1958), Gemma Lienas (1951), Glòria Llobet 

(1956), Maria-Mercè Marçal (1952), Isabel BARRIEL (1953), Lola Casas (1951), Teresa 

Duran (1949), Montserrat Roig (1946), Empar Moliner (1966), Teresa Broseta (1963), 

Isabel-Clara Simó (1943), Empar de Lanuza (1950), Aurora Rua (1969), Anna Ballester 

Marco (1954), M. Dolors Pellicer (1956), Gemma Pasqual (1967), Pepa Guardiola 

(1953), Maria Josep Escrivà (1968), Carme MiqueL (1946), Xaro Vidal (1952), Maria 

Jesús Bolta (1958), Rosanna Cantavella (1957) i Carme Riera (1948). 

Aquestes dades ens fan reflexionar al voltant de la projecció que fan les editorials de les 

dones escriptores i sobre l’actualització i renovació que realitzen els actuals manuals, i en 

concret, els LTD analitzats. Al bell mig del segle XXI, només a fer un colp d’ull, podem 

constatar que tenim un ventall més extens de dones escriptores que reïxen a partir dels 

anys 70 que les que reflecteixen els llibres de text digitals analitzats. 

 

Escriptores en els llibres de text digitals 

Autora Època Gènere Procedència 

L.J. Smith 1965 narrativa Estats Units 
Anne Frank 1929 narrativa Alemanya 

Ann Mcpherson 1945 narrativa Regne Unit 

J.K. Rowling 1965 narrativa Regne Unit 

Christine Nöstlinger 1936 narrativa Àustria 

Úrsula K.Guin 1929 narrativa Estats Units 

Rosemary Sutcliff 1920 narrativa Regne Unit 

Natalie Zemon Davis 1928 assaig Estats Units 

Arlette Farge 1941 assaig França 

Phoolan Devi 1963 narrativa Índia 

Amélie Nothomb 1966 narrativa Bèlgica 

Blue Balliet 1955 narrativa Estats Units 

R.J. Palacio 1963 narrativa Estats Units 

Helen Douglas 1952 narrativa Escòcia 

Elvira Lindo 1962 narrativa Cadis 

Maite Carranza 1958 narrativa Barcelona 

Gemma Lienas 1951 narrativa Barcelona 

Glòria Llobet 1956 narrativa Barcelona 

Maria-Mercè Marçal 1952 poesia Ivars d’Urgell 

Isabel Barriel 1953 poesia Barcelona 

Lola Casas 1951 poesia Mataró 

Maria Àngels Anglada 1930 narrativa Vic 

Teresa Duran 1949 narrativa Barcelona 

Maria Aurèlia Capmany 1918 narrativa Barcelona 

Mercè Rodoreda 1908 narrativa Barcelona 

Montserrat Roig 1946 narrativa Barcelona 

Empar Moliner 1966 narrativa Santa Eulàlia 

Rosa Leveroni 1910 poesia Barcelona 

Teresa Broseta 1963 narrativa València 
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Isabel-Clara Simó 1943 narrativa Alcoi 
Empar de Lanuza 1950 narrativa València 

Aurora Rua 1969 narrativa L’Eliana 

Anna Ballester Marco 1954 teatre/poesia Borbotó 

M. Dolors Pellicer 1956 poesia Oliva 

Gemma Pasqual 1967 narrativa Almoines 

Pepa Guardiola 1953 narrativa Xàbia 

Maria Josep Escrivà 1968 poesia Grau de Gandia 

Carme Miquel 1946 narrativa La Nucia 

Xaro Vidal 1952 teatre València 

Maria Jesús Bolta 1958 narrativa Meliana 

Carmelina Sánchez-Cutillas 1927 narrativa Altea 

Maria Beneyto 1925 poesia València 

Rosanna Cantavella 1957 assaig Vila-real 

Laura Gallego 1977 narrativa Quart de Poblet 

Carme Riera 1948 narrativa Illes Balears 

Agatha Christie 1890 narrativa Regne Unit 

Charlotte Brontë 1816 narrativa Regne Unit 

Caterina Albert 1869 narrativa L’Escala 

Mary W. Shelley 1797 narrativa Regne Unit 

Isabel de Villena 1430) narrativa València 

Christine de Pisan 1364 poesia França 

Comtessa de Dia 1140 poesia França 
 

Taula 8.4. Dones escriptores, època, gènere i procedència. 

 

 
Gràfic 8.9 Dones escriptores per èpoques. 

Dones escriptores per èpoques 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

45 

3 1 1 1 1 

Segle XX Segle XIX Segle XIX Segle XV Segle XIV Segle XII 



529  

14 14 

1 1 

17 

5 

38 

9 
1   3  

 
 

Gràfic 8.10. Dones escriptores per procedència geogràfica. 

 

 
Gràfic 8.11 Dones escriptores per gènere literari. 

 

Si ens centrem en els gèneres literaris dels textos triats de les autores, constatem que 

ofereixen una heterogeneïtat en els gèneres conreats, si bé amb una desigual profusió en 

cadascun dels casos. Poesia i prosa compten amb bones representants, de fet, són els 

gèneres més conreats però, és la prosa el que pivota arreu de tots els llibres de text digitals 

analitzats amb un total de cinquanta-vuit novel·les, és a dir un 73% del total d’obres 

incloses. 

En narrativa per a adults i en Literatura Infantil i Juvenil, trobem 58 obres, d’aquestes 9 

estan dirigides a un públic adult i 51 ho estan a joves i infants: 

a) obres dirigides a públic adult: 
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Maria Aurèlia Capmany, Sóc una dona. 

Caterina Albert (V. Català), Solitud. 

Mercè Rodoreda: 

o Orleans, 3 quilòmetres, 

o La plaça del diamant. 

o «El gelat rosa», Vint-i-dos contes. 

o Mirall trencat. 

o Aloma. 

o Semblava de seda i altres contes. 

- Isabel de Villena, Vita Chisti. 

 
b) obres dirigies a joves i infants: 

- Anne Frank, Diari d’Anne Frank. 

- J.K. Rowling: 

o Harry Potter i la cambra secreta. 

o Harry Potter i la pedra filosofal. 

- Agatha Christie: 

o La ratera. 

o Els últims casos de Miss Marple. 

- Christine Nöstlinger, Vola, borinot! 

- Úrsula K.Guin, Molt lluny de qualsevol altre lloc. 

- Helen Douglas, Després d’Eden. 

- Mary W. Shelley, Frankenstein (adaptació de Jesús Cortés). 

- Charlotte Brontë, Jane Eyre. 

- Rosemary Sutcliff, Les aventures d’Ulisses. La història de l’Odissea. 

- Amélie Nothomb, Àcid sulfúric. 

- R.J. Palacio 1963, Wonder. 

- Phoolan Devi, Jo, Phoolan Devi, la reina dels bandits. 

- L.J. Smith, Diaris de vampirs. 

- Blue Balliet, Vermeer i el codi secret. 

- Ann Mcpherson: 

o Nou diari del jove maniàtic. 

o Mari Catúfols. 

- Maite Carranza, L’esperit dels gels. 

- Maria Àngels Anglada, Relats de mitologia. Herois i déus. 

- Montserrat Roig: 

o El cant de la joventut. 

o Els temps de les cireres. 

- Empar Moliner: 

o T’estimo si he begut. 

o No hi ha terceres persones. 

- Pepa Guardiola: 
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o Una llar en el món 

o Collidors de neu. 

- Laura Gallego, La Vall dels Llops. 

- Carmelina Sànchez- Cutillas, *Matèria de Bretanya. 

- Carme Riera, Te deix, amor, la mar com a penyora. 

- Gemma Lienas: 

o El diari de la Carlota. 

o Ets galàctica, Carlota. 

o El diari lila de la Carlota. 

- Glòria Llobet, El diari de la Neus. 

- Teresa Duran, Quinzemons. 

- Isabel-Clara Simó: 

o Júlia 

o Raquel. 

o Dora diu que no. 

o L’amant de Picasso. 

o «Nike-air». 

o Dones. 

o És quan miro que hi veig clar. 

o Perfils cruels. 

- Teresa Broseta: 

o L’estiu dels pirates. 

o No puges a l’andana. 

o Rellotge de cucut. 

- Empar de Lanuza, Donyets en l’horta. 

- Aurora Rua, Els col·leccionistes de vidre. 

- Gemma Pasqual, Barça ou Barzakh!, La fàbrica. 

- Carme Miquel, Murmuris i crits, Cartes a Mireia. 

- Maria Jesús Bolta, Pell-roja, rostre pàl·lid. 

- Elvira Lindo, Manolito Quatre Ulls. 

En poesia hi ha 16 obres, 2 dirigides a públic adult i 14 a joves i infants: 

a) Obres dirigides a públic adult: 

Christine de Pisan (fragment adaptat de La Ciudad de las Damas). 

Comtessa de Dia, Poesia trobadoresca, «Tinc un desfici, ai, inclement» 

(adaptació). 

b) Obres dirigides a joves i infants: 

- Maria-Mercè Marçal, Bruixa de dol; «Els teus llavis», «Drap de la pols...», «Vuit 

de març», Cau de llunes, Bruixa de dol, «Els teus llavis». 

- Isabel Barriel, Poemes. 

- Rosa Leveroni, «Sota la llum d’argent», Poesia. 
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- Lola Casas, Verd. 

- M. Dolors Pellicer: 

o Versos diversos (poesia infantil), 

o La selva en vers, Rimes i rialles. 

- Maria Josep Escrivà, Flors a casa. 

- M Anna Ballester Marco, bibliopoemes.blogspot. 

- Maria Beneyto, «Sirena» Poesia (1952-1993). 

- Eva Dénia, (cantant i compositora), El color del blat. 

 
En teatre, distingim 3 dirigides a joves i infants: 

- Xaro Vidal, La ciutat dels gratacels. 

- Anna Ballester Marco, Maleïda poma. 

- Àgata Roca, Vull ser gran. 

 
Assaig i altres trobem 2 obres dirigides a públic adult: 

- Rosanna Cantavella, Protagonistes femenines a la Vita Christi. 

- Arlette Farge i Natalie Zemon Davis (historiadores), Historia de las mujeres 

(adaptació). 

 
Com podem observar, quant als gèneres conreats per dones escriptores, veiem que és la 

prosa i, en concret, la Literatura Infantil i Juvenil, seguida del gènere poètic, la que 

predomina en els llibres de text digitals. 

De totes les obres narratives volem fer un incís i volem destacar-ne una, Matèria de 

Bretanya. Tal com assenyala Esteve (2013), s’ha de situar aquesta obra en el context de 

la literatura autobiogràfica contemporània. Borja (2010) intentava definir el gènere 

d’aquesta obra que li se resistia perquè «depassa les etiquetes d’ús i les classificacions 

reductores que estudiosos hi pretenen adjudicar per satisfer la febre analítica». Diferents 

estudiosos s’hi plantegen què és Matèria de Bretanya? Una autobiografia, unes 

memòries, una autoficció? O simplement una novel·la? Si anem resseguint les anàlisis 

que la crítica n’ha fet al llarg dels anys observarem que, en la majoria de casos, l’han 

interpretada com una novel·la (Broch, 1980: 88-89; Ferrer, 1992; Simbor i Carbó, 1993). 

Només Iborra ,l’any 1978 es planteja si són realment novel·les la producció de la fornada 

de novel·listes valencians que es donen a conèixer des de la plataforma del Premis 

Andròmina dels Octubre, però conclou que, efectivament «són novel·les, tot i que resultat 

de les fórmules personals que cadascun dels autors ha sabut trobar». Tal com afirma 

Esteve (2013), «Certament, Matèria de Bretanya és una de les obres més llegides pels 

valencians i una peça clau en el redreçament cultural i literari que en aquells anys setanta 

s’iniciava al PV». Tanmateix i malgrat tot, Matèria de Bretanya, segons Esteve  (2013), 

«no és ben bé una novel·la i, per molt que així l’etiqueten, no es llegeix com a tal; o dit 

d’una altra manera, aquesta narració es presenta com alguna cosa, més que una novel·la». 

Per tant, seria una fórmula personal. 
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Així mateix, quant a la resta d’obres i pel que fa a la prosa, no podem estar d’indicar les 

novel·les més reeixides, com són: Harry Potter i la pedra filosofal de J.K. Rowling, 

Frankenstein de Mary W. Shelley, Nou diari del jove maniàtic d’Ann Mcpherson, La 

plaça del diamant de Mercè Rodoreda, amb diferència l’obra narrativa que més s’hi fa 

servir, Els temps de les cireres de Montserrat Roig, Vita Chisti d’Isabel de Villena, 

Carmelina Sànchez-Cutillas, Matèria de Bretanya d’Isabel-Clara SIMÓ, Júlia de Carme 

Miquel, Murmuris i crits, Cartes a Mireia, també de Carme Miquel. 

La poesia és el segon gènere més conreat malgrat que els resultats obtinguts disten bastant 

dels de la novel·la, setze poemes configuren el corpus d’obres poètiques, és a dir un 20%. 

Si ens centrem en les poetesses que reïxen en els manuals analitzats, no podem estar 

d’indicar a Mercè Marçal amb poemes com: «Els teus llavis», «Drap de la pols...», «Vuit 

de març», Cau de llunes, Bruixa de dol… que es reiteren arreu de tots els manuals 

analitzats. 

El teatre és el gènere menys conreat amb un 4% del total d’obres, juntament amb l’assaig 

i altres que n’obtenen un 3%. Els fragments teatrals que s’hi posen de relleu són: La ciutat 

dels gratacels de Xaro Vidal i Maleïda poma d’Anna Ballester Marco. 

En definitiva, s’hi fa evident el predomini de la novel·la i, en concret, de la Literatura 

Infantil i juvenil en les escriptores que configuren el segle XX. El gènere narratiu és força 

present (73%) seguit del gènere poètic (20%), mentre que el teatral (4%) o assagístic no 

els hi trobem gaire sovint. 
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9. CONCLUSIONS SOBRE ELS RECURSOS MULTIMÈDIA 

 

El darrer objectiu d’aquesta tesi reflexiona sobre els recursos multimèdia que fan servir 

els llibres de text digitals per al treball de la literatura. Per això, en aquest apartat final 

focalitzem les conclusions en aquest l’objectiu. La gran empenta que està rebent en els 

últims anys l’ús dels recursos multimèdia dins dels processos d’ensenyament lliga amb 

l’entrada dels llibres de text digitals en el món educatiu. 

Abans d’endinsar-nos en les conclusions sobre els recursos multimèdia en els llibres de 

text digitals, introduïm aquest darrer capítol de conclusions fent referència, d’una banda, 

a la integració de la tecnologia a l’aula com a mitjà per a portar a terme el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, aproximant-nos al concepte de recurs educatiu multimèdia, 

i d’altra, a la incidència i integració en els darrer anys del Blended learning com una 

modalitat de formació que va més enllà de la classe presencial. 

Com ja hem comentat en l’apartat 3.2, dedicat als recursos multimèdia en entorns digitals, 

els últims deu anys és el període amb més canvis tecnològics i amb més necessitat de 

formació permanent dels docents. Fins no fa gaire, els recursos tecnològics es trobaven 

concentrats, quasi de manera exclusiva, a l’aula d’informàtica. Amb el pas dels anys es 

poden utilitzar diferents recursos tecnològics a la mateixa aula sense necessitat de 

desplaçar-se. 

Ens trobem en un moment idoni pel que fa a l’ús de diferents mitjans dins del sistema 

educatiu; a més a més, de les possibilitats tradicionals i analògiques, com la pissarra i el 

llibre de text, els diferents mitjans tecnològics ens aporten un gran ventall de possibilitats, 

i donen resposta a qualsevol tipus de requeriment, ja siga més formal o informal, dins i 

fora de l’aula. Avui dia, ja són pocs els centres on no s’hi treballa amb pissarres digitals, 

llibres de text digitals o d’altres mitjans tecnològics. En pocs anys hem vist com ha 

evolucionat la pissarra tradicional a la pissarra digital, el llibre de text imprés al llibre de 

text digital. Ens trobem en una situació actual de tanteig en què conviuen dins de l’aula 

tant els mitjans tradicionals com els més innovadors. Malgrat tot, la realitat posa de 

manifest que, a hores d’ara, la formació del professorat en competències digitals és 

cabdal per dur endavant aquesta transformació tecnològica. 

Amb aquestes premisses naix un concepte nou de projecte educatiu multisuport que 

preveu les necessitats dels alumnes i dels professors del segle XXI. L’escola actual no 

pot romandre aliena a la irrupció de les noves tecnologies, que han canviat els tipus de 

comunicació i de relació entre les persones. La nova realitat integra i desenvolupa en 

paral·lel els continguts impresos amb els continguts concebuts en format exclusivament 

digital. Les aules acullen una realitat molt diversa a què l’escola i els projectes educatius 

han de donar resposta perquè l’alumnat tinga l’oportunitat d’aconseguir els resultats 

acadèmics esperats. S’incorporen noves propostes metodològiques que se centren en 

l’activitat de l’alumne, en les seues produccions orals i escrites, propostes en forma de 
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tasques o de projectes didàctics, per exemple, que impliquen la resolució de problemes, 

el disseny d’estratègies i el treball col·laboratiu dels alumnes i de les alumnes. 

En aquest sentit, podem dir que la nova realitat ofereix nous models que s’allunyen de la 

classe magistral. Així doncs, en el procés d’aprenentatge és imprescindible un canvi 

metodològic que exigisca el desenvolupament de competències, de manera que l’alumne 

es convertisca en element actiu del procés d’aprenentatge. Els adolescents actuals 

difereixen radicalment dels de generacions anteriors per l’impacte de la globalització i les 

noves tecnologies, que fan diferent la seua manera d’aprendre, de comunicar-se de 

concentrar la seua atenció o d’abordar una tasca. Només el disseny d’un nou model 

educatiu que puga preveure aquesta nova realitat pot garantir la motivació de l’alumnat, 

envers el que ha d’aprendre, i que aquest aprenentatge siga significatiu per als estudiants. 

Les TIC han transformat profundament la societat en què viu l’alumnat, les seus famílies 

i els docents actuals. L’escola i els projectes educatius les han incorporades 

progressivament a les aules i als materials, però els reptes de la transformació del model 

educatiu, les demandes de l’aprenentatge en competències no exclusivament cognitives i 

el fet d’«aprendre fent» reclamen una verdadera integració de les noves tecnologies en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge. Per tant, som conscients que, des de fa uns anys, el 

sistema educatiu es veu obligat a incorporar la tecnologia en el dia a dia de l’aula. La 

societat necessita, cada cop més, ser digitalment competent, i l’escola ha d’estar 

preparada per afrontar els nous reptes. Sembla doncs, que en l’actual panorama que hem 

viscut i estem vivint, la presència de la tecnologia a les aules cada cop tindrà i té més pes 

en el procés d’ensenyament. 

D’altra banda, vist ni que siga succintament, cal fer esment, també, de l´ús dels recursos 

educatius oberts (REO) que s’han desenvolupat amb la incorporació i desenvolupament 

del sofware de codi obert. En aquest espai de recursos d’aprenentatge, creiem necessari 

destacar els MOOC (massive open online courses) ja que esdevé una alternativa de 

formació sustentada per moltes universitats. En Brescó (2016), s’aprofundeix en el 

concepte, les característiques, els tipus. Com que no forma part del nostre objecte 

d’estudi, només l’esmentarem per tal de subratllar i posar de manifest la repercussió que 

s’està cristal·litzant a nivell mundial. 

En l’edició 2015 de l’informe “Horizon K-12” (Johnson, L. et al., 2015) s’hi menciona 

el blended learning com un dels canvis que a curt termini s’adoptarà amb més entusiasme 

en les institucions educatives. Els actuals esdeveniments han pogut constatar que aquest 

aprenentatge híbrid és ja una realitat que ha reforçat encara més l’ús de la tecnologia i 

dels recursos multimèdia, combinant el treball presencial amb el no presencial. També 

l’informe Horizon 2017 (Becker, Cummins, Davis, Freeman, Hall, i Ananthanarayanan, 

2017) assenyala que l’aprenentatge combinat és reconegut per la seua flexibilitat, facilitat 

d’accés i per la integració de recursos multimèdia. Assenyala, també, que els models b- 

learning tenen clara incidència en els estudiants des de la perspectiva del foment del 
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pensament creatiu, de l’estudi independent i de la seua capacitat perquè aquest puga 

adaptar les experiències de l’aprenentatge per a poder satisfer les necessitats actuals. 

Encara que els informes Horizon, com hem vist destaquen la importància i la incidència 

positiva dels models b-learning, les evidències no sempre coincideixen amb aquestes 

recomanacions. Així, Siemens et al. (2015) arriba a la conclusió que no podem afirmar 

amb rotunditat que el mètode b-learning siga millor que els mètodes presencials o          

a distància en sentit pur.  Encara  que  sí  que  evidencia  que,  des  del  punt  de  vista  

de l’efectivitat dels aprenentatges, les estratègies que la formació presencial i la  

distancia en el mateix programa formatiu té efectes més positius. 

Per aquest motiu, aquest aprenentatge híbrid reforça encara més l’ús de la tecnologia i 

dels recursos multimèdia, combinant el treball presencial amb el no presencial. Si tenim 

en compte que els llibres de text digitals s’han creat per ser utilitzats tant en ordinadors 

de taula com en portàtils o similars i en dispositius mòbils, creiem que el potencial 

tecnològic quant a l’ús de diferents recursos pot ser molt ric, si ho comparem amb les 

facilitats tecnològiques que tenim avui en dia. Així doncs, per tal de comprovar-ho, ens 

centrem en l’ús dels diferents elements multimèdia que s’han utilitzat en els llibres de 

text digitals per poder establir la realitat. 

Hem seguit la classificació que realitza Brescó (2016) sobre els recursos multimèdia en 

els llibres de text digitals, tot i que recursos com dibuixos animats, audiovisual, 

pel·lícula i TV no s'hi mostren en cap de les anàlisis realitzades. 

 

 

 

 
Taula 9.1. Recursos multimèdia. Extret de Brescó ( 2016). 

 

Per facilitar la comprensió de les dades obtingudes, primer mostrem les conclusions de 

l’ús dels recursos multimèdia per cursos; en segon lloc, aprofundim en les conclusions 

generals de tota la secundària i les pertanyents a cada editorial. 
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9.1 Recursos multimèdia en els llibres de text digital (LTD) de 1r de secundària 

 

Aquesta taula (9.1) sintetitza quin és l´ús dels diferents elements multimèdia en els llibres 

de text digitals (LTD) de primer de secundària: 

 
 

Taula 9.2. Recursos multimèdia en els LTD de 1r ESO. 

 

Els resultats dels estudis en els llibres de text digitals de 1r de secundària mostren que: 

Hi ha diferència pel que fa a l´ús dels elements multimèdia. 

Els recursos més utilitzats són les icones (260) i les capes (174). Seguidament veiem un 

ús considerable de fotografia (119) i imatge representada (99). Aquests són recursos 

tradicionals dins del món educatiu. Altres recursos que cal considerar són les finestres 

emergents (73), veu of text escrit (38). 

 
S’aprecia un ús relativament baix de C.G. Fotogràfica (14), Veu en off (11), Enllaç extern 

(10) i R.G. Informació (10) i, un ús quasi inexistent dels recursos C.G. pictòrica (4), 

Programes (1), Animació comp. (1), Ef. So no usuari (1). 

 
S’hi deixa de banda la resta d’elements multimèdia com TV, Pel·lícula, Audiovisual, 

Dibuixos i Ef. So usuari. 
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Taula 9.3. Multimèdia en LTD_1E. Gràfic 9.1. Multimèdia en els LTD_1E. 

 

 

9.2 Recursos multimèdia en els llibres de text digital (LTD) de 2n de secundària 

 

En la següent taula (9.4) es presenta, quin és l’ús dels diferents elements multimèdia en 

els llibres de text digitals de 2n de secundària: 

Taula 9.4. Resultats generals de l’anàlisi dels Recursos multimèdia dels LTD de 2ESO. 

 
Com es mostra en el gràfic (9.2) podem constatar que: 

Les icones segueixen sent la categoria amb més presència (365), seguida de finestres 

emergents (302). Altres recursos a considerar són Imatge representada (82),  Fotografia 

(70) i Composició gràfica fotogràfica (71). Enllaç extern (34) i Veu off text escrit (26) 

destaquen encara que s’aprecia un ús més reduït. 

1. Música 3 

2. Ef. So usuari 0 

3. Ef. So no usuari 1 

4. Veu off tx escrit 38 

5. Veu en off 11 

1. Fotografia 119 

2. Imatge representada 99 

3. C.G. fotogràfica 14 

4. C.G. pictòrica 4 

5. C.G.mixta 21 

6. R.G. Informació 10 

7. Icones 260 

1.Animació senzilla 16 

2. Animació complexa 1 

3.Dibuixos animats 0 

4. Audiovisual 0 

5. Pel·lícula 0 

6. TV 0 

1. Enllaç extern 10 

2. Capes 174 

3. F. Emer/Pop-up 73 

4. Programes/ Appl 1 
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En canvi, en Capes (8), Audiovisual (6), Animació senzilla (5), R.G. informació (4), 

Composició gràfica mixta (4), Composició gràfica pictòrica (3) i Animació (1), la seua 

presència és molt baixa. 

Sis recursos multimèdia no hi són presents en els llibres de text digitals de 2n de 

secundària: TV, Pel·lícula, Recursos animats, Veu en off, Efecte so no usuari i Efecte so 

usuari. 

 
 

Gràfic 9.2. Multimèdia en LTD_2E. Taula 9.5. Multimèdia en LTD_2E. 

 

 

9.3 Recursos multimèdia en els llibres de text digitals (LTD) de 3r de secundària 

 

En la següent taula (9.6), es presenta quin és l’ús dels diferents elements multimèdia en 

els llibres de text digitals (LTD) de tercer de secundària que s’hi fan servir per a treballar 

els continguts literaris. 

1. Música 1 

2. Ef. so usuari 0 

3. Ef. so no usuari 0 

4. Veu off tx escrit 26 

5. Veu en off 0 

1. Fotografia 70 

2. Imatge repr. 82 

3. C.G. fotogràfica 61 

4. C.G. pictòrica 3 

5. C.G. mixta 4 

6. R.G. Informació 4 

7. Icones 365 

1.Animació senzilla 5 

2. Animació compl 1 

3.Dibuixos animats 0 

4. Audiovisual 6 

5. Pel·lícula 0 

6. TV 0 

1. Enllaç extern 34 

2. Capes 8 

3. F. Emer/Pop-up 302 

4. Programes/ Appl 0 

 

Recursos mul  mèdia LTE_2E  
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Taula 9.6. Multimèdia en els LTD de 3E 

En l’anàlisi dels recursos multimèdia dels llibres de text digitals de 3r de secundària, s’hi 

constata que: 

Són cinc els recursos que presenten un ús majoritari: Icones és, amb diferència l’element 

més utilitzat (264); Fotografia (211), Finestres emergents (162), Imatge representada 

(119), Capes (111) també obtenen valors elevats. Altres recursos destacables són Veu off 

text escrit (45), enllaç extern (21), R.G. Informació (15), C.G. fotogràfica (9), Animació 

senzilla (4), Música (11). Creiem destacable la nul·la presència de deu elements de la 

categoria Programes, TV, pel·lícula, Audiovisual, dibuixos animats, Animació, C.G. 

mixta, Veu en off, Ef. so no usuari i Ef. so usuari. S’hi pot observar un augment de 

recursos en els LTD_3E a diferència dels LTD_1E i 2E. 

Gràfic 9.3. Recursos multimèdia dels LTD de 3ESO. Taula 9.7. Multimèdia LTD_3E. 

1. Música 14 

2. Ef. so usuari 0 

3. Ef. so no usuari 0 

4. Veu off tx escrit 45 

5. Veu en off 0 

1. Fotografia 211 

2. Imatge repr. 119 

3. C.G. fotogràfica 9 

4. C.G. pictòrica 2 

5. C.G.mixta 0 

6. R.G. Informació 15 

7. Icones 264 

1.Animació senzilla 4 

2. Animació compl 0 

3.Dibuixos animats 0 

4. Audiovisual 0 

5. Pel·lícula 0 

6. TV 0 

1. Enllaç extern 21 

2. Capes 111 

3. F. Emer/Pop-up 162 

4. Programes/ Appl 0 

Recursos mul   mèdia LTD_3E

7. Icones

1. Fotografia

3. F. Emer/Pop-up

2. Imatge repr.

2. Capes

4. Veu off x escrit

1. Enllaç extern

6. R.G. Informació

3. C.G. fotogràfica

1.Animació senzilla

4. C.G. pictòrica

4. Programes/ Appl 

6. TV

5. Pel·lícula

4. Audiovisual 

3.Dibuixos animats 

2. Animació compl

5. C.G.mixta

5. Veu en off

3. Ef. so no usuari

2. Ef. so usuari

1. Música

264  

211  

162  

119  

111  

45  

0  

21  

15  

9  

4  

2  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

14  

50    100    150    200    250    300  



541 

9.4 Recursos multimèdia en els llibres de text ( LTD) de 4t de secundària 

En la següent taula (9.6) es presenta, quin és l’ús dels diferents elements multimèdia en 

els llibres de text digitals de 4n de secundària: 

Taula 9.8. Recursos multimèdia en els LTD de 4ESO 

En el gràfic (9.4), s’hi mostren les dades dels recursos multimèdia que s’hi proposen en 

els llibres de text de 4t de secundària per a treballar els continguts literaris, on s’hi constata 

que: 

Són set els recursos que presenten un ús majoritari: Icones és, amb diferència l’element 

més utilitzat (457); encara que també obtenen valors elevats: Fotografia (384), Finestres 

emergents (283), Imatge representada (104), Capes (157). Altres recursos destacables 

són Veu off text escrit (44), Enllaç extern (50), R.G. Informació (9), C.G. fotogràfica (12), 

Animació senzilla (5), Música (25). 

Creiem destacable la nul·la presència de deu elements de la categoria Programes, TV, 

pel·lícula, Audiovisual, dibuixos animats, Animació, C.G. mixta, Veu en off, Ef. so no 

usuari i Ef. so usuari. 

Pel que fa als nivells educatius, l´ús dels diferents elements multimèdia és més elevat a 

4t de secundària que no pas a la resta de cursos. 
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Gràfic 9.4. Recursos multimèdia en els LTD_4E Taula 9.9. Recursos multimèdia en LTD_4E 

 

 

9.5 Utilització dels recursos multimèdia secundària en les dues etapes educatives de 

secundària i en les editorials 

 

En els gràfics 9.5 i 9.6, s’hi mostren les dades de les conclusions de l’ús dels recursos 

multimèdia en els llibres de text digitals de secundària en l’apartat de literatura, on podem 

constatar que: 

Pel que fa als nivells educatius, 4t d’ESO, en un primer terme, i 3r d’ESO són els nivells 

que obtenen els millors resultats en cadascuna de les categories. Així doncs, veiem que 

la utilització dels multimèdia en els llibres digitals és més representativa en 3r i 4t de 

secundària: ús d’Icones, 54%; Fotografia, 75%; Imatge representada, 55%; Finestres 

emergents, 77%; Enllaç extern, 82%; R.G. informació, 74%; Música, 78% i Veu of text 

escrit, 57%. 

Crida l’atenció que, solament en tres categories –C.G. mixta, Animació senzilla i Veu en 

off– els nivells que obtenen millors resultats són 1r i 2n de secundària. A més, observem 

que, cap d’aquest recursos s’hi proposen en els llibres digitals de 3r i 4t de secundària; 

Suposem que aquest increment ve donat per les necessitats a curt termini que va suposar 

la posada en funcionament dels LTD en l’ESO i especialment en el 1r nivell. També 

podem considerar que aquests són recursos senzills i fàcils d’usar per als primers cursos 

de secundària. 

Així doncs, constatem que una de les particularitats és un augment de recursos multimèdia 

a mesura que s’incrementen els nivells educatius, és a dir, de 1r d’ESO a 4t d’ESO. No 

tenim argumentacions clares de per què es dona aquesta situació, però interpretem aquest 
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fet a causa de la necessitat d’incorporar els llibres de text digitals ràpidament als primeres 

nivells d’ESO. Considerem que aquest augment de recursos multimèdia és degut a 

l’increment de complexitat en els continguts del segon cicle de secundària. 

No obstant això, constatem que, en termes generals, l’ús dels multimèdia és reduït si 

tenim en compte la riquesa de possibilitats tecnològiques d’avui en dia. 

 
 

De manera general, i coincidint amb els estudis realitzats per Brescó (2016), en ambdós 

cicles, els elements multimèdia més nous, com l’ús de codis QR, realitat virtual, realitat 

augmentada i 3D, no s’han detectat en cap dels LTD analitzats (només l’ editorial ESM 

inclou de manera puntual els codis QR). Tal vegada haja sigut a causa de la immediatesa 

de la posada en funcionament del projecte. 

En els quatre cursos de secundària, els multimèdia més utilitzats són les icones, les capes, 

la fotografia, les imatges representades i les finestres emergents i veu en off. 

L’ús reiteratiu de la fotografia i de les imatges representades no ens sorprèn si es té en 

compte que són recursos amb molta presència en el món educatiu. Són elements que 

didàcticament aporten més possibilitats, a més són fàcils d’utilitzar gràcies a la seua 

quantitat i facilitat de creació. Les fotografies i les imatges representades s’usen 

bàsicament, per presentar la imatge d’un escriptor o escriptora, per a reflectir el tema o 

contextualització d’una època concreta per tal de millorar l’entesa dels exercicis i del 

contingut presentat. Però, l’espectre multimèdia que s’obté d’aquesta investigació ens 

dona un ús clàssic dels elements multimèdia com les fotografies o les imatges 

representades, les dues dins de la categoria «Imatge fixa». 

A més dels elements clàssics, les veus en off de text escrit, obtenen resultats força elevats: 

43% en 1r i 2n i 57% en 3r i 4t. S’usa aquesta categoria, bàsicament, per a repetir el 

mateix text que es pot llegir. Podem escoltar textos narratius, poètics i teatrals, no així 

assagístics. Pensem que pot ser a causa de la brevetat d’aquests ja que és freqüent l’ús 

d’aforismes que no calen ser escoltats per tal de millorar la comprensió. Aquesta categoria 

dóna la possibilitats als alumnes d’escoltar el text que es mostra en la pantalla. Però 

trobem a faltar la més presència de la categoria veus en off text no escrit, és a dir, pistes 

d’àudio que no tenen la funció de repetir el mateix text que es pot llegir, sinó que aporten 

informacions necessàries o complementàries per entendre millor els continguts i les 

activitats. No podem aportar argumentacions clares respecte a aquest fet, però creiem que 

podria ajudar a millorar la comprensió dels textos. 

També descobrim que, l’ús de les icones, de les finestres emergents i de les capes, 

bàsicament s’utilitzen en la presentació i ordenació de la informació. Aquest elements no 

els considerem de la mateixa manera que els anteriors, ja que bàsicament, com hem dit, 

s’utilitzen per a millorar la presentació i clarificar de manera ordenada la informació. 

Malgrat la revolució tecnològica de l’actual segle XXI, les editorials opten per recursos 

fàcils d’usar. Compartim, per tant, les mateixes conclusions a què arriba Brescó  (2016) 



544  

quan afirma que «si tenim en compte que els llibres de text digitals parteixen de l’herència 

dels llibres de text tradicional, podem considerar que s’han mantingut els mateixos 

elements que ja s’utilitzaven, i que s’ha deixat de banda la possibilitat d’incloure en els 

LTD altres elements multimèdia, com ho demostren els baixos resultats que s’obtenen en 

les categories d’«Imatge en moviment» i d’«Àudio». Es perd, per tant, l’oportunitat de 

disposar de LTD amb una major potencialitat didàctica. 

En aquesta línia, sorprén la nu·la presència dels audiovisuals ja que tenen una presència 

molt elevada a la xarxa i són materials de consulta que tenen molta presència fora de 

l’àmbit educatiu. Pensem que la causa d’aquesta absència és que passen de moda amb 

molta rapidesa i en un breu espai de temps poden quedar obsolets i caldria recisar-los o 

canviar-los cada any. 

 

 

 
Gràfic 9.5. Recursos multimèdia en 1r i 2n d’ESO. Gràfic 9.6. Recursos multimèdia en 3r i 4t d’ESO. 

 

Si ens centrem en l’ús que fan les diferents editorials dels multimèdia en els llibres de 

text digitals, constatem que: 

Quan es parla de multimèdia, la gran majoria tendeixen a utilitzar com a base els mateixos 

elements, els més comuns i més típics (dibuix i fotografia) i, a més, els mateixos que 

s’usen en els llibres en format paper. 

Com observem en els gràfics 9.5 i 9.6, l’ús de les icones, les finestres emergents i les 

capes,  bàsicament  s’utilitzen  en  la  presentació  i  ordenació  de  la  informació. Crida 
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l’atenció que aquestes són les que obtenen uns resultats més alts en el conjunt de les 

editorials. Així doncs, trobem l’ús de 1332 icones i 968 finestres emergents, 779 

fotografies i 397 imatges representades. 

Per contra, no s’hi incorporen recursos multimèdia com codis QR, multimèdia, enllaços 

web. 

 
 

Recursos multimèdia en  les  diferents editorials 
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Gràfic 9.7: Recursos multimèdia en les diferents editorials 

 

Les editorials que més recursos multimèdia inclouen són: Oxford (LTD_OXF) amb 1526 

recursos, Vicens-Vives (LTD_VIV) amb 967, Castellnou (LTD_CAS) amb 628 recursos 

i ESM (LTD_ESM) amb 561. Les que menys n’inclouen són: Anaya (LTD_ANAY) amb 

107 recursos i Edebé (LTD_EDB) amb 43. Les editorials Bromera (LTD_BROM) i 

Santillana (LTD_SAT) obtenen uns resultats de 273 i 276 recursos, respectivament. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 9.8 Multimèdia en editorials 
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Però, cal advertir que, uns resultats favorables quantitativament, no implica un ús òptim 

dels recursos multimèdia. 

Així doncs, en el LTD_ OXF, les categories que obtenen uns resultats més alts són les 

més tradicionals com la Fotografia, que obté un 8% o les que ordenen la informació: 

Icones 35%, Finestres emergents 32% i Capes un 16%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 9.9 Multimèdia en els LTD_OXF 

 

El mateix veiem en el LTD de l’editorial Vicens-Vives (LTD_VIV) en què tot i 

aconseguir, quantitativament, el segon resultat més alt sobre els multimèdia (967 

recursos), observem que, o bé, formen part dels més comuns, com la fotografia (138 

recursos; 14%), o bé s’hi usen per a ordenar la informació com és el cas de les icones 

(422 recursos; 44%) i les finestres emergents (335 recursos; 35%). 
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Gràfic 9.10 Multimèdia en els LTD_VIV 
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Les editorials Castellnou (LTD_CAS) i SM (LTD_ESM) són les que, al nostre parer, 

obtenen els millors resultats, tant quantitativament (623 i 561 recurs, respectivament) com 

qualitativament, atés que utilitzen com a base més varietat de recursos. Així doncs, en el 

LTD_CAS, veiem que, a banda d’introduir els recursos més comuns (fotografia, imatge 

representada i icones) s’incorporen d’altres com la Música (35 recursos), C.G. 

Fotogràfica (9 recursos), Audiovisual (4 recursos), Pel·lícula (2 recursos), Enllaç extern 

(9 recursos) i Capes (44 recursos). En SM (LTD_ESM), també, hi ha predomini dels 

recursos més comuns (Icones, 136 recursos; Fotografia, 58 i Imatge representada, 66) 

però, a banda, s’incorporen multimèdia més variats com la Música (7 recursos), Veu en 

of text escrit (49), C.G. fotogràfica (9), R.G. Informació (23), Audiovisual (4), Enllaç 

extern (9) i Capes (44 ). 
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Gràfic 9.11 Multimèdia en els LTD_CAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 9.12 Multimèdia en els LTD_ESM 
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Finalment, les editorials que menys recursos multimèdia proposen per a treballar la 

literatura són Edebé (LTD_EDB) amb 43 recursos i Santillana (LTD_SAT) amb 276. En 

l’editorial Santillana, tot i proposar un nombre relativament reduït de recursos comparat 

amb la resta d’editorials, veiem que s’incorporen recursos més variats com: C.G. 

fotogràfica (50), C.G. mixta (22), Enllaç extern (10) i Capes (18). Cal destacar la 

categoria Imatge representada que obté, en aquest cas, els resultats més alts (85 recursos: 

31% imatge representada). L’editorial Edebé (LTD_EDB), per tant, obté els resultats més 

baixos tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu en què, com veiem, només 

proposa quatre recursos: Veu en of text escrit, Fotografia, Icones i Enllaç extern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 9.13 Multimèdia en els LTD_SAT. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gràfic 9.14 Multimèdia en els LTD_EDB. 
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educatives. Partint doncs d’aquesta afirmació, podem afirmar que els llibres digitals no 

són un model similar dels llibres tradicionals, ja existents. Les conclusions que s’obtenen 

d’aquesta investigació fan paleses les limitacions dels llibres de text per contribuir al 

desenvolupament de la cultura literària. Podem concloure, compartint les mateixes idees 

que Brescó (2016) que, els recursos multimèdia no contribueixen a millorar la qualitat 

educativa, tal com s’indica en els currículums recents, sinó que els llibres digitals són 

bàsicament una còpia molt poc evolucionada pedagògicament dels llibres de text 

tradicionals, amb la gran diferència de presentar-se en un format digital. 
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10. CONCLUSIONS FINALS I DISCUSSIÓ 

 
Volem tancar la investigació amb un capítol final on destaquem les principals conclusions 

de la investigació, confrontem les troballes principals del nostre estudi amb les de l’estat 

de la qüestió i reflexionem sobre les limitacions i fortaleses que hem trobat. Finalment, 

hem dedicat la darrera part d’aquest capítol a delinear quina pot ser la continuïtat de la 

recerca. 

Com hem reiterat en les pàgines precedents, un dels principals motius que ens ha impulsat 

a l’hora de dur a terme aquesta investigació és la inexistència d’estudis que analitzen des 

de la vessant literària els llibres de text impresos i digitals de l’assignatura de Valencià: 

Llengua i Literatura en secundària. És per això que ens vam plantejar analitzar els 

diferents requeriments marcats pels currículums, la presència de la literatura i de textos 

adaptats, els gèneres literaris predominants, la procedència geogràfica i època dels 

autors/-res dels textos, les dones escriptores que s’hi fan servir en aquests manuals, i els 

elements multimèdia que s’hi utilitzen en els llibres de text digitals. 

Sobre els llibres de text i els currículums de secundària, el currículum de secundària 

afirma que: 

«La inclusió de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura en el currículum de l’Educació 

Secundària Obligatòria respon a la necessitat de desenrotllar la competència comunicativa de l’alumnat, 

entesa en tots els vessants: pragmàtic, lingüístic, sociolingüístic i literari» (...). 

«Els continguts, criteris d’avaluació i competències clau de Valencià: Llengua i Literatura s’organitzen 

en quatre blocs. Esta divisió no pretén jerarquitzar els aprenentatges, sinó organitzar les destreses 

bàsiques que ha de conéixer l’alumnat, usuari de la llengua, per a ampliar, de manera progressiva, la 

seua capacitat per a interactuar, comprendre i expressar-se oralment i per escrit, a més de millorar la 

seua educació literària. En este sentit, les habilitats lingüístiques, els continguts de llengua i els de 

literatura que pertanyen cada un dels blocs, s’interrelacionen i conformen l’assignatura com un tot 

integrat». 

 

1. Els resultats de la investigació no coincideixen amb el que proposa el currículum. Si 

bé  és  cert  que  els  llibres  de  text  proposen  quatre  blocs:  «Comunicació  oral», 

«Comunicació escrita», «Coneixements de la llengua» i «Educació literària», aquesta 

divisió sí que jerarquitza els aprenentatges, de fet, en el 99% dels manuals, el bloc 

«Coneixements de la llengua» supera la resta, obtenint els resultats més elevats. 

2. D’altra banda, els resultats de l’anàlisi del tractament del contingut literari, constaten 

que els continguts de llengua i els de literatura, no s’interrelacionen, ni conformen 

l’assignatura com un tot integrat: la tendència és de presentar-los en continguts estancs. 

3. Tot i que el currículum diu que cal alternar propostes de lectura, comprensió i 

interpretació d’obres literàries pròximes als gustos personals de l’alumnat i a la seua 

maduresa intel·lectual cognitiva», els resultats demostren que gran part de les obres 

proposades, sobretot en el primer cicle de secundària, ni són pròximes als gustos 

personals de l’alumnat ni a la seua maduresa intel·lectual. 
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A tall d’exemple, en OXF_1E i OXF_2E, tot i ser l’editorial que més textos proposa, en 

canvi, observem que caldria afegir-ne de més pròxims tant als seus gustos com a la seua 

maduresa intel·lectual o deixar oberta la possibilitat al professorat. Aquesta constatació 

ens du a reflexionar en el nombre de textos que s’hi proposen en cada manual i arribem a 

la conclusió que, no cal un nombre elevat de textos literaris perquè l’alumnat arribe a 

convertir-se en lector competent i assolista una bona competència literària, sinó que 

aquests, encara que el nombre de textos siguen escassos, cal que s’hi aproximen als gustos 

i inquietuds d’aquests, sobretot en els primers cursos de la secundària, perquè la literatura 

es plantege com a font de gaudi personal i com a font de coneixement. 

4. Sobre els gèneres literaris, el currículum indica incloure textos teatrals, dramatització, 

etc., però la majoria de manuals, o no inclouen teatre i l’assaig, o si l’inclouen la presència 

és pràcticament nul·la. 

5. En els continguts específics es proposa «la introducció a la literatura a partir dels textos 

d’autoria masculina i femenina», però constatem que no hi ha equitat entre els nombre de 

textos d’autoria masculina i femenina, la presència de textos d’autoria femenina és 

pràcticament nul·la, o fins i tot inexistent, sobretot, en gran part dels manuals de 3r de 

secundària. 

Sobre la presència de la literatura, sobre quin és l’espai que ocupa la literatura en cada 

unitat i en el conjunt dels trenta-nou manuals analitzats, i sobre la presència d’aquesta en 

els llibres de text digitals i impresos: 

1. L’anàlisi mostra una reducció de l’espai dedicat a la literatura. 

2. Només en dos editorials (OXF_1E i ESM_1E) els continguts literaris s’hi mantenen 

estables, amb resultats idèntics tant en les publicacions de 2011 (LTI) com en les de 2016 

(LTD). En canvi, en la resta d’editorials, els llibres de text digitals escurcen el contingut 

literari en benefici dels blocs gramatical, de comunicació oral i escrita, de comprensió 

lectora i de la promoció a la lectura. 

3. La davallada s’hi accentua en els primers cursos de secundària (1r i 2n de secundària). 

Però, l’espai dedicat a la literatura varia d’unes editorials a altres: així doncs, els llibres 

de text digital EDB_1E i EDB 2E són els que menys espai li dediquen, en canvi, CAS_4E, 

OXF_3E i ESM_3E els que més. Veiem, per tant, que és una opció empresarial. 

En aquesta línia, Aulet i Martí, 2007, 2019 i 2015; Jimenez, Eva Pons i Comadira, 2015; 

Pasqual, 2016; Lahoz, 2017 coincideixen a remarcar aquesta davallada i, fins i tot, 

marginació dels continguts literaris, però la investigació constata que, en els nous llibres 

digitals, s’hi acreixeria aquest fet. Entre aquest autors, destaquem Limorti (2009) qui 

dotze anys abans de la realització d’aquesta investigació, ja notava que «en la base de la 

marginació de la literatura en la classe de llengua (i literatura), estaria la subordinació de 

la competència literària a la competència comunicativa general i el bandejament de la 

història de la literatura dels cursos d’ESO». 
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Sobre les tipologies textuals i el treball gramatical descontextualitzat fet amb textos 

literaris ha provocat les ires de sectors del professorat que consideren que aquestes 

pràctiques han reduït la literatura a un simple apèndix de la llengua d’ús. 

1. Compartim la idea de Limorti (2009) quan assevera que els manuals també han rebut 

crítiques perquè han reflectit aquestes directrius del currículum a través d’un predomini 

de programacions d’aula que organitzen els continguts literaris subordinant-los a un eix 

ordenador de llengua basat en les tipologies textuals (tot i que alguns pocs van mantenir 

l’enfocament historicista de la literatura en segon cicle de l’ESO). 

2. També, compartim Aulet i Martí (2015) quan afirmen que, tant l’anterior currículum 

LOE com l’actual LOMQUE, no han canviat pel que fa a l’ensenyament de la literatura. 

No trobem, per tant, cap canvi curricular significatiu pel que fa a la situació de la literatura 

catalana. Així doncs, tampoc volem obviar canvis positius que s’hi han afegit en els 

darrers anys, com és la implantació de la competència literària, el Pla d’Impuls a la 

Lectura, el foment d’activitats extraescolar per tal d’afavorir l’educació literària, etc. 

Sobre la presència de textos adaptats, tant en els llibres impresos com els digitals hi ha 

una tendència molt generalitzada a incloure textos no adaptats. 

1. La categoria «textos adaptats» només preval en dos llibres de text imprés 

(009_CAS_1E i 017_OXF_1E) i en dos digitals (09_CAS_1E i 29_VIV_1E), pel que fa 

a 1r curs. 

2. S’hi constata, a més, un increment proporcional de la categoria «textos no adaptats» a 

mesura que s’hi apuja de curs: en 1E (63%), en 2E (65%), en 3E (67%) i en 4E (86%). 

En canvi, «textos adaptats», a banda de ser la categoria amb els resultats més baixos, s’hi 

observa una minva proporcional a mesura que s’hi augmenta de curs: 1E (37%), en 2E 

(35%), en 3E (33%) i en 4E (14%). 

Si ens centrem en les afirmacions d’Arias i Cuadrado (1988) que defensava l’ús de les 

adaptacions perquè l’alumnat coneguera obres cabdals, podem concloure que en 

secundària s’hi deixen de conéixer aquestes ja que, com hem comprovat, la presència 

d’obres no adaptades supera la resta. Observem per tant, un tendència en els llibres de 

text de valencià de secundària a incloure versions originals tot defensant les propostes de 

Carandell (1977), d’Antoni Seva (1980) i Cuadrado (1988), entre d’altres. 

Sobre la procedència i època dels autors i autores dels textos literaris, ens preguntem si 

un discent després de cursar tota la secundària té una visió en conjunt de l’educació 

literària catalana i universal. 

1. L’anàlisi dels manuals demostra que no s’hi produeix aquesta visió conjunta. Si ens 

centrem en els currículums valencians de 2015, a diferència del que afirmava Limorti 

(2009), els manuals valencians no inclouen obres i autors de tot el domini lingüístic català 

i universal, ni donen una visió global de la l’educació literària. 

2. Els manuals de 1r, 2n i 4t de secundària proposen escriptors/res del segle XX, encara 

que en 4t, s’hi introdueix també d’autoria del segle XIX. Per contra, els de 3r de 
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secundària, s’hi centren en autors i autores d’abans del segle XIX, tal com proposa el 

currículum. 

Compartim la idea de Limorti (2009) quan afirma que «molts autors consideren que la 

prescripció d’ensenyar història de la literatura en 3r i 4t condueix a un ensenyament 

historicista que resulta inadequat per a l’alumnat de secundària; en aquests cursos, segons 

alguns autors, caldria que els alumnes continuaren acostant-se a la literatura des del plaer 

de la lectura, cosa compatible amb la introducció de textos de més dificultat i amb el 

tractament formal dels textos i la lectura d'autors del cànon que resulten accessibles, 

especialment els més pròxims en el temps, i sempre en edicions adequades». 

A més, «el tractament historicista en 3r i 4t i en 1r i 2n de batxillerat resulta redundant,  

ja que els autors i els períodes són idèntics en 3r de secundària i 1r de batxillerat d'una 

banda (edat mitjana-segle XVIII), i en 4t de secundària i 2n de batxillerat (segles XIX i 

XX)». 

3. Tant en 1r com en 2n, s’introdueixen textos i autors i autores del segle XX. Considerem, 

per tant, que s’hi perd una oportunitat de treballar l’educació literària amb una visió més 

globalitzadora i general. 

Per tant, considerem que va en detriment de l’educació literària en secundària la manca 

de flexibilitat d’algunes editorials pel que fa a l’aplicació i adaptació del currículum. No 

cal dir que, els manuals recullen els continguts dels decrets al complet i que la tria, va a 

càrrec dels docents i forma part del currículum en acció. 

4. Sobre la procedència geogràfica en els llibres de text digitals proposen autors i autores 

procedents de la literatura catalana al País Valencià; en tots els llibres de text analitzats, 

la presència d’escriptors i escriptores de literatura catalana a les Illes és pràcticament 

nul·la . 

Limorti (2009) proposava tot el contrari quan afirmava que «es mostra bastant consolidat 

en tots els manuals i recull autors i obres de tot el domini lingüístic». Tal com ens explica 

aquest autor, a començaments de la dècada del 2000, sí és cert que es va suscitar una 

polèmica important a causa de l’intent d’imposició d’un cànon escolar compost 

únicament per autors i obres valencians. Els currículums de 2002 i 2007 eviten anomenar 

autors i obres no valencians i indiquen els continguts de l'assignatura amb epígrafs molt 

generals que permetrien en la pràctica concretar les unitats incloent-hi autors i obres de 

diferents procedències geogràfiques. Segons Limorti (2009), els manuals valencians 

inclouen obres i autors de tot el domini lingüístic de manera més o menys destacada 

segons el seu lloc en un cànon no exclusivament valencià «a pesar del silenci del 

currículum oficial, la tradició de la disciplina incorpora una inèrcia pròpia que ha fet que 

a hores d’ara hi haja un cànon escolar de la tradició literària en llengua catalana que 

suscita un nivell d’unanimitat quasi total en els manuals valencians, catalans i baleàrics». 

Ara bé, la investigació mostra un predomini d’autors i autores de la literatura catalana al 

País Valencià. 
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Si ens centrem per cursos i per editorials: 

1. Notem d’una banda, un canvi entre els llibres de text imprès (2011) i els digitals (2015- 

2016). 

2. En 1r de secundària, en els llibres impresos, el predomini d’autors/res valencians/nes 

és notori en tres editorials: Bromera, ESM i Vicens-Vives. En Castellnou i Oxford, preval 

la literatura universal i, en EDB, prevalen els autors/res de la literatura catalana. En canvi, 

en els LTD de 1r, s’hi produeix un canvi de tendència en algunes editorials com és el cas 

de l’editorial SM, que en els LTI el nombre d’autors/res del PV era superior al de la 

mitjana, en canvi, en els LTD, els autors/res que prevalen són els de Catalunya; l’editorial 

EDB segueix en la línia de proposar autors/res de Catalunya, a l’igual que Castellnou, 

que tant en els LTI com en els LTD es manté en la línia de proposar, principalment, 

autors/res de la literatura universal. No volem deixar d’esmentar l’editorial Oxford en el 

seu propòsit d’incloure el mateix nombre d’autors/res del PV i de Catalunya. 

En 2n de secundària, també notem predomini de literatura catalana al PV. Novament, en 

les editorials Anaya, Bromera i SM, preval aquesta tendència, mentre que Edebé segueix 

fidel a incloure, bàsicament, autors/res de Catalunya, i Castellnou a incloure’n de la 

literatura universal. 

En els llibres de text digitals de 3r, la prevalença d’autors/-res de la literatura catalana al 

PV es fa més notòria. En aquest curs, augmenta en nombre d’editorials que proposen 

autors/res del PV: Anaya,  Bromera,  Oxford,  Santillana  i  SM,  mentre  que,  en  

Edebé, Castellnou i Vicens-Vives, prevalen autors/res de la literatura catalana a 

Catalunya. 

En 4t de secundària, s’hi produeix un canvi de tendència, autors/res de la literatura 

catalana a Catalunya són en els  que  prevalen  en  sis  de  les  vuit  editorials 

analitzades. Només Bromera i Santillana mantenen la tendència a incloure autors/res del 

PV. Aquest fet s’hi pot explicar si tenim en compte que set dels vuit manual analitzats 

en 4t, proposen preferentment autors/res del segle XIX en què el nombre d’escriptors 

destacats és superior a Catalunya que al PV. També pensem que les editorial s’hi 

reserven 2n de Batxiller per a incloure autors/res del s.XX per a evitar la reiteració de 

continguts tan criticada per diferents autors. 

Convindria disposar d’estudis comparatius entre la  resta  de  comunitats  autònomes 

que comparteixen la mateixa llengua cooficial i la mateixa tradició literària i, fins i tot,  

a la resta de l'Estat espanyol i d'Europa per tal de comprovar què s’esdevé a les aules 

amb l'ensenyament de la literatura. 

També es mostren escriptors i escriptores de la literatura europea i universal, però la 

presència és minsa, sobretot, trobem dones escriptores de literatura juvenil. En 

definitiva, un discent després de cursar la secundària, no adquireix una visió en conjunt 

ni global de l’educació literària, ja que un alt percentatge de manuals proposen, 

fonamentalment, autors i autores del segle XX al País Valencià. 
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Sobre el cànon i els gèneres literaris en l’educació secundària obligatòria el cànon ve 

marcat pel currículum de secundària prescrit per la Conselleria d’Educació en què 

l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura és una matèria comuna a tot l’alumnat, 

amb independència de la modalitat que cursen: 

1. En la primera etapa de l’educació secundària obligatòria (1r i 2n) s’acusa una falta de 

consens en les lectures, s’assenyala l’existència d’un cànon ocult (Romero, 2007; Lluch, 

2010 o Mendoza, 2004). La Literatura Infantil i Juvenil, la més prolífera en aquest primers 

cursos, conviu amb textos canònics, clàssics, d’autors forans i d’autors que escriuen en 

català. 

2. En tercer i quart, en canvi, són els textos canònics que abasten des de l’edat mitjana 

fins al segle XVIII (en tercer), i des del segle XIX fins als nostres dies (en quart). Aquests, 

a diferència dels del primer cicle de secundària, sí que tenen un cànon més rígid prescrit 

per Conselleria d’Educació. 

3. Sobre els gèneres predominants, els que analitza Limorti (2009) i el que analitzem en 

aquesta investigació, des de 2011 fins a 2020, hi ha un predomini clar de la narrativa 

(45%), seguida de la poesia (38%), i a molta distància el teatre (13%) i l’assaig (4%). En 

un nivell més concret, podem observar que, en els llibres de text digitals de 1r, 2n i 3r, la 

narrativa obté els resultats més alts, en canvi, en 4t, la poesia té una presència més 

destacada. Val a dir, però, que hi ha un nombre reduït de llibres digitals que difereixen 

d’aquest resultat més generalitzat i opten per proposar més textos poètics que narratius, 

com és el cas d’Edebé en 1r i 3r; SM en 1r (LTI) i 2n, o en el cas de l’editorial Santillana 

que proposa una distribució més equitativa entre textos narratius i teatrals en els llibres 

digitals de 2n, i entre textos poètics i narratius, en 3r. D’altra banda, no podem estar 

d’indicar la presència pràcticament nul·la de l’assaig, tot i ser un gènere que pot incloure 

fragments complets i reduïts, com és el cas dels aforismes. 

4. Les limitacions d’espai en els manuals fan que la narrativa curta (en 1r, 2n i 3r ) i la 

poesia (4t d’ESO) tinguen una presència destacada, ja que s’hi poden encabir textos 

complets. En canvi, en el cas de la novel·la o del teatre, hi predominen fragments, de 

vegades massa curts i descontextualitzats. Així doncs, Anna Esteve (2013), referint-se als 

textos canònics en batxillerat –però que, al nostre parer, seria extensiu a la resta de textos 

de secundària–, assenyala que aquest fragmentarisme és un altre problema acusat que es 

reprodueix en els llibres de text. És ben cert, com afirma Esteve (2013), que alguns 

manuals s’esforcen per ampliar la presència de textos literaris i opten per narracions breus 

senceres o per capítols, però, en altres, els resums explicatius ocupen gairebé tot l’espai 

i, en conseqüència, les mostres literàries són mínimes en relació al conjunt. Com afirma 

Sánchez-Enciso (2007: 131), i com hem pogut comprovar, l’organització de la informació 

en els llibres de text explicita aquesta posició subsidiària o secundària de l’obra, la 

vertadera protagonista. De fet, com assenyala Esteve (2013), «aquesta manera de procedir 

pot fomentar actituds com la inhibició, la vergonya o la por a expressar opinions i, de 

retruc, alimentar la falta de curiositat per aproximar-se al text i descobrir el que pot arribar 

a dir-nos». 
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5. Altrament, l’anàlisi dels manuals en els quatre cursos de secundària, també demostra

que s’hi fixen com a continguts gèneres i subgèneres literaris. En aquest sentit, trobem 

continguts com: novel·la juvenil, la novel·la d’aventures, el conte infantil, el mite, la 

llegenda, el conte, les rondalles, la literatura infantil i juvenil, la narració de ficció, la 

narrativa breu (en 1r de secundària); la narrativa de tradició oral: llegendes i rondalles, la 

poesia virtual, la cançó, la novel·la romàntica, la novel·la d’aventures, les cartes literàries, 

la novel·la de misteri i terror, els gèneres dialogats, el còmic, el conte, la narració 

mitològica, la narració d’aventures, la narrativa de ciència-ficció, la comèdia, la tragèdia, 

el drama, la literatura d’idees: els aforismes, poesia i imatge, el sonet, la poesia en vers, 

la prosa poètica, la narrativa en prosa, la narrativa en vers, el teatre i la ràdio, el teatre en 

vers (en 2n de secundària); la prosa medieval, el teatre medieval, les cròniques medievals, 

la lírica culta del segle XV, la prosa humanística, poesia trobadoresca, la predicació oral 

i escrita, la novel·la del segle XV, la lírica del segle XV, la novel·la cavalleresca, la poesia 

del segle XV, la prosa moral (en 3r de secundària); teatre del segle XIX, la narrativa des 

de la Guerra Civil, la poesia en la postguerra, l’assaig en el segle XX, la poesia de 

postguerra, el teatre actual, la narrativa de postguerra, la narrativa actual, el teatre 

modernista, teatre des de la postguerra fins a l’actualitat, la novel·la realista, el teatre 

culte, la poesia de del 1939, la narrativa des del 1939, l’assaig des del 1939, la poesia de 

la Renaixença, el teatre del segle XIX, la narrativa dels segle XIX, la prosa, el teatre i la 

poesia del segle XX (en 4t de secundària). Així mateix, tal com veiem en anàlisis 

precedents de manuals (Esteve, 2013: Limorti 2009) es reflecteix en els manuals 

consultats que, el contingut literari es condensa en un únic apartat que s’inclou dins de 

cada unitat, excepte en l’editorial Edebé que, únicament, dedica tres monogràfics aïllats, 

o bé al final de cada trimestre, o a tall d’apèndix, al final del manual.

En aquest sentit, també volem assenyalar, la disparitat en l’organització del contingut 

literari que trobem en tots els llibres analitzats, s’hi deixa de banda l’omnipresent 

classificació tipològica de textos feta per Adam. En aquests manuals, s’hi barregen 

programacions per autors i autores, amb periodització per trams històrics, moviments 

historicosocials o estètics, per gèneres literaris, per gèneres discursius o per àmbits d’ús 

i, fins i tot, trobem encara alguns rètols d’herència romàntica. Únicament, en el llibre de 

text digital 30_VIV_2E, l’organització es realitza mitjançant centres d’interés com 

l’amistat, la vida i la mort, el viatge, l’amor, etc. També volem remarcar que, a diferència 

de l’anàlisi dels manuals de Limorti (2009), en aquest, ja no s’usa el terme “generació” 

per agrupar a determinats autors amb lligams cronològics i espacials. 

Així doncs, l’anàlisi dels manuals demostra que aquesta classificació ja no deixa en les 

vores una gran quantitat de gèneres i subgèneres literaris, gèneres de frontera, com poden 

ser els paraliteraris, la literatura infantil i juvenil, el còmic, la cançó, el conte, les 

rondalles, les llegendes, els mites, les auques, la poesia visual, les cartes literàries, 

novel·la de misteri, romàntica, d’aventures, de ciència-ficció, la comèdia, la tragèdia, els 

aforismes, les cròniques, la poesia lírica o alguns gèneres autobiogràfics com el diari 

literari o la carta. Val a dir, però que, en 3r i 4t de secundària, la programació sembla tenir 
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un ancoratge més estable i rígid que ve marcat per la literatura canònica nacional. 

Aquestes obres i autors són prescrits per la Conselleria en forma de continguts. 

Sobre els gèneres de frontera, no podem estar d’indicar l’auge de la Literatura Infantil i 

Juvenil en llengua catalana. Aquesta viu un esclat extraordinari durant la dècada dels 

vuitanta i té una presència destacada als manuals des dels començaments de la 

implantació de la disciplina de llengua i literatura catalana fins als nostres dies. A la 

dècada del 2000 les obres de literatura juvenil conquereixen plenament el seu lloc al 

cànon escolar present als manuals. La lectura d’obres de literatura juvenil no solament 

s’hi fa servir en “lectures obligatòries”, sinó que s’incorporen als manuals en forma de 

fragments per a la lectura. El debat sobre el cànon literari en l’ensenyament secundari 

obligatori i no obligatori irromp amb força a partir del clàssic de Harold Bloom (1994). 

Tant una postura, que defensava l’ús dels clàssics i de les obres canòniques, com l’altra, 

que inclinava la balança cap a la Literatura Infantil i Juvenil, sostenien els mateixos 

criteris, la necessitat de salvaguardar el plaer lector. Aquest debat s’hi conclou quan la 

Conselleria d’Educació és qui s’encarrega del currículum del segon cicle de secundària i 

qui prescriu gèneres, obres i autors que en un percentatge molt elevat coincideixen amb 

els continguts dels dos anys de batxillerat. 

Així doncs, veiem que, des de la segona meitat dels anys vuitanta fins als nostres dies, 

s’ha consolidat, al costat d’un cànon de tradició literària, un cànon escolar o formatiu que 

inclou obres i autors i autores de Literatura Infantil i Juvenil, tant contemporània i escrita 

en català, com traduccions d’autors forans. Notem, a més, que en els darrers anys, han 

proliferat referències a enllaços web, a grups teatrals i musicals, a cantautors, còmics, i 

obres en què la temàtica s’inclou el mon de les xarxes socials. Nogensmenys, compatim 

les afirmacions d’Esteve (2013) que «més que capficar-nos en el què (quines obres i 

autors es prescriuen, si són o no adequades) –tot i acceptar propostes més obertes i una 

visió comparatista que permeta el contrast– considerem més urgent treballar en el com». 

Que, segons l’autora es tradueix en una definició precisa dels objectius i estratègies que 

pretenem que s’hi assolisquen a les aules de literatura. 

D’altra banda, els recursos digitals que fan servir els llibres de text digitals per al treball 

de la literatura ens provoca tot un seguit d’interrogants sobre quins recursos s’hi han 

utilitzat i per a què s’hi han fet servir? en quines editorials i en quins cursos el seu ús és 

més prolífer? com afecta a l’educació literària els canvis que s’hi han produït en els 

transcurs del llibre de text imprès al llibre de text digital? si s’ha produït un veritable 

canvi, o solament ha estat un canvi d’imatge amb continguts idèntics? 

1. L’anàlisi dels recursos multimèdia en els manuals analitzats du a plantejar-nos, d’una

banda, quins són els recursos multimèdia que s’han usat per a treballar els continguts 

literaris i en quins cursos són més prolífers. Hem pogut constatar que es fa especial 

atenció a les icones, la fotografia, la imatge representada, les finestres emergents i a veu 

en off text escrit, seguit de l’enllaç extern (en 2n, 3r, 4t de secundària). L’ús reiteratiu de 

la fotografia i de les imatges representades no ens sorprén si es té en compte que són els 

recursos  amb  molta  presència  en  el món  educatiu.  Són  elements  que didàcticament 
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aporten més possibilitats, a més, són fàcils d’utilitzar gràcies a la seua quantitat i facilitat 

de creació. S’hi usen, bàsicament, per presentar la imatge d’un escriptor o escriptora, per 

a reflectir el tema o contextualització d’una època concreta per tal de millorar l’entesa 

dels exercicis i del contingut presentat. Però, l’espectre multimèdia que s’obté d’aquesta 

investigació ens dona un ús clàssic dels elements multimèdia com les fotografies o les 

imatges representades, les dues dins de la categoria «Imatge fixa». 

2. A més dels elements clàssics, les veus en off de text escrit, obtenen resultats força

elevats. S’usa aquesta categoria, bàsicament, per a repetir el mateix text que es pot llegir, 

únicament que amb altra veu diferent de la de l’alumne. Aquest recurs, resulta semblant 

a un audio-llibre en què, generalment, manca d’expressivitat i pot resultar monòton fins i 

tot. Podem escoltar textos narratius, poètics i teatrals, no així assagístics. Però, trobem a 

faltar la més presència de la categoria veus en off text no escrit, és a dir, pistes d’àudio 

que no tenen la funció de repetir el mateix text que es pot llegir, sinó que aporten 

informacions necessàries o complementàries per entendre millor els continguts i les 

activitats. No podem aportar argumentacions clares respecte a aquest fet, però creiem que 

podria ajudar a millorar la comprensió dels textos. 

3. Les icones, recurs més usat, juntament amb les finestres emergents i les capes,

bàsicament s’utilitzen en la presentació i ordenació de la informació. Aquest elements no 

els considerem de la mateixa manera que els anteriors, ja que bàsicament, com hem dit, 

s’utilitzen per a millorar la presentació i clarificar de manera ordenada la informació. 

4. Coincidint amb els estudis realitzats per Brescó (2016) en el fet que, els elements

multimèdia més nous, com l’ús de codis QR, realitat virtual, realitat augmentada i 3D, 

no s’han trobat en cap dels llibres de text analitzats (només l’editorial SM inclou de 

manera puntual els codis QR). Tal vegada la causa haja estat en la immediatesa de la 

posada en funcionament del projecte. Tanmateix, trobem aquest recurs en els actuals 

llibres de preparació de nivells de valencià (B2, C1, C2); una mostra n’és el llibre Fer 

Via, de l’editorial Andana, entre d’altres. Val a dir que, els llibres de text digitals es 

renoven cada cinc anys, com a mínim; en canvi en aquests manuals, poden cada any 

publicar-ne un de nou amb modificacions actualitzades ja que no estan tan subordinats a 

la prescripció dels currículums. 

5. Els recursos audiovisuals són molt escassos, fet que ens sorprén ja que són uns

materials de consulta que tenen molta presència fora de l’àmbit educatiu. Pensem que la 

causa d’aquesta absència és que passen de moda amb molta rapidesa i en un breu espai 

de temps poden quedar obsolets i caldria recisar-los o canviar-los cada any. 

6. Quant a l’ús que fan les editorials, les que més recursos multimèdia fan servir són:

Oxford (LTD_OXF) amb 1526 recursos, Vicens-Vives (LTD_VIV) amb 967, Castellnou 

(LTD_CAS) amb 628 recursos i ESM (LTD_ESM) amb 561. Les que menys n’inclouen 

són: Anaya (LTD_ANAY) amb 107 recursos i Edebé (LTD_EDB) amb 43. Les editorials 

Bromera (LTD_BROM) i Santillana (LTD_SAT) obtenen uns resultats de 273 i 276 

recursos,    respectivament.    Però,    cal    advertir    que,    uns    resultats     favorables 
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quantitativament, no implica un ús òptim dels recursos multimèdia. Així doncs, en el 

LTD_ OXF, les categories que obtenen uns resultats més alts són les més tradicionals 

com la Fotografia o les que ordenen la informació com és el cas de les Icones, Finestres 

emergents i Capes. El mateix veiem en el llibre digital de l’editorial Vicens-Vives 

(LTD_VIV) en què tot i aconseguir, quantitativament, el segon resultat més alt sobre els 

multimèdia (967 recursos), observem que, o bé, formen part dels més comuns, com la 

fotografia, o bé s’hi usen per a ordenar la informació. En canvi, les editorials Castellnou 

(LTD_CAS) i SM (LTD_ESM), són les que, al nostre parer, obtenen els millors resultats, 

tant quantitativament (623 i 561 recurs, respectivament) com qualitativament, atés que 

utilitzen com a base més varietat de recursos; en el cas de LTD_CAS, veiem que, a banda 

d’introduir els recursos més comuns (fotografia, imatge representada i icones) 

s’incorporen d’altres com la Música C.G. Fotogràfica, Audiovisual, Pel·lícula, Enllaç 

extern i Capes. El mateix veiem en SM (LTD_ESM), hi ha predomini dels recursos més 

comuns (Icones, Fotografia i Imatge representada) però, a banda, s’incorporen 

multimèdia més variats com la Música, Veu en of text escrit, C.G. fotogràfica, R.G. 

Informació, Audiovisual, Enllaç extern i Capes. Finalment, les editorials que menys 

recursos multimèdia proposen per a treballar la literatura són Edebé (LTD_EDB) i 

Santillana (LTD_SAT). En aquesta darrera, tot i proposar un nombre relativament reduït 

de recursos comparat amb la resta d’editorials, veiem que s’incorporen recursos més 

variats com: C.G. fotogràfica, C.G. mixta, Enllaç extern i Capes. Imatge representada 

obté un dels resultats més alts. L’editorial Edebé (LTD_EDB), per tant, obté els resultats 

més baixos en què, com veiem, només proposa quatre recursos: Veu en of text escrit, 

Fotografia, Icones i Enllaç extern. 

7. Pel que fa als nivells educatius, 4t d’ESO, en un primer terme, i 3r d’ESO són els

nivells que obtenen els millors resultats en cadascuna de les categories. Així doncs, 

constatem que una de les particularitats és un augment de recursos multimèdia a mesura 

que s’incrementen els nivells educatius, és a dir, de 1r d’ESO a 4t d’ESO. No tenim 

argumentacions clares de per què es dona aquesta situació, però interpretem aquest fet a 

causa de la necessitat d’incorporar els llibres de text digitals ràpidament als primeres 

nivells d’ESO. Considerem que aquest augment de recursos multimèdia és degut a 

l’increment de complexitat en els continguts del segon cicle de secundària. No obstant 

això, constatem que, en termes generals, l’ús dels multimèdia és reduït si tenim en compte 

la riquesa de possibilitats tecnològiques d’avui en dia. 

Comptat i debatut, observem que, malgrat la revolució tecnològica de l’actual segle XXI, 

les editorials opten per recursos fàcils d’usar. Compartim, per tant, les conclusions de 

Brescó (2016) quan afirma que «si tenim en compte que els llibres de text digitals 

parteixen de l’herència dels llibres de text tradicional, podem considerar que s’han 

mantingut els mateixos elements que ja s’utilitzaven, i que s’ha deixat de banda la 

possibilitat d’incloure en els llibres digitals altres elements multimèdia, com ho 

demostren els baixos resultats que s’obtenen en les categories d’«Imatge en moviment» i 
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d’«Àudio». Es perd, per tant, l’oportunitat de disposar de llibres digitals amb una major 

potencialitat didàctica. 

Quan parlem de llibres de text digitals, ens referim a llibres nous, entenem que són 

productes nous. Podem, per tant, afirmar que, no s’ha aprofitat l’oportunitat de posar-se 

al dia i revisar-los per tal adaptar-los als nous requeriments i a les noves necessitats 

educatives. Els recursos multimèdia no contribueixen a millorar la qualitat educativa, sinó 

que són bàsicament una còpia molt poc evolucionada pedagògicament dels llibres de text 

tradicionals, amb la gran diferència de presentar-se en un format digital. Per contra, 

actualment, els docents en secundària utilitzen més recursos que els que s’hi fan servir en 

els llibres de text digitals. 

Per tant, tot sembla indicar que els manuals continuaran sent (en format de paper o digital) 

l’instrument més important per a l'aprenentatge de la llengua i la literatura durant molts 

cursos. 

En definitiva, considerem que el llibre de text no ha de ser l´únic material de referència   

ni el més important, és necessària l’autoelaboració de materials per part del professorat 

com el Power Point en combinació amb instruments ja plenament propis de l’aula virtual 

(wikis, blocs d’aula, Twitter o Isuu). Per això, caldria que el professor disposara de 

marges de llibertat respecte dels continguts i seguirà una pràctica reflexiva, contrastant 

constantment els resultats perseguits amb les intencions en l’ús integrador de les TIC. El 

docent necessitaria un entrenament per integrar progressivament materials diversos 

(propis o no, digitals o no) segons la seua bondat didàctica. Així doncs, creiem que 

l’autèntic artífex de situacions educatives significatives és i serà el professorat. 

Sobre quines semblances i diferències hi ha entre el llibre de text imprés i el llibre de 

text digital i dels recursos multimèdia en els nous currículums. 

Un dels motius que ens impulsa a l’hora de portar a terme aquesta investigació és la 

inexistència, tant al País Valencià, com en l’àmbit nacional d’estudis que analitzen des 

de la vessant literària els nous llibres de text digitals (LTD). En canvi, sí que trobem 

estudis a Catalunya que analitzen des de la vessant competencial els nous llibres de text 

digitals com en Brescó (2016). 

Així dons, hem pogut aportar dades quant a possibles diferències o semblances entre els 

llibres de text imprès i digital en l’apartat dedicat a treballar la literatura. 

1. Pel que fa a l’espai dedicat a la literatura, assenyalem la pèrdua d’espai de la literatura

envers la llengua. Malauradament, al Dictamen sobre la situació de la literatura catalana 

a l’ensenyament secundari ja s’hi assenyalen els baixos nivells lingüístics de l’alumnat 

com una de les causes de la pèrdua d’espai de la literatura envers la llengua a l’ESO 

(Aulet, Martí, 2007:68). Tal com hem vist en apartats anteriors la tendència dominant a 

les aules de secundària ha estat la de prioritzar l’enfocament lingüístic. Es perpetua així 

la tendència dominant on la literatura ha anat perdent terreny davant dels  ensenyaments 
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lingüístics sense que això haja repercutit en la millora de les habilitats expressives dels 

alumnes (Colomer, 2005:45). 

2. Quant al tractament del contingut literari, no s’hi presenta cap diferència entre ambdós

formats ja que s’hi tenim la mateixa programació tant en els llibres impresos com en els 

digitals. Si ens centrem en l’estudi quantitatiu dels textos literaris proposats, un fet que 

ens sorprèn, sobretot tenint en compte la reducció, esmentada anteriorment, de l’espai 

dedicat a la literatura, és l’augment de textos literaris en els llibres digitals. S’hi passa de 

159 textos en els LTI a 244 en els LTD. Aquest augment s’hi deixa veure en editorials 

com 09_CAS_1E, 17_OXF_1E, però sobretot en 25_ESM_1E que passa de 20 textos 

inclosos en els LTI a 61 en els LTD, per tant podem dir que aquests resultats resulten 

encoratjadors enfront dels resultats als que apuntaven Aulet, Marti (2007) i Colomer 

(2005), entre d’altres, envers la reducció de l’espai dedicat a la literatura. 

3. Pel que fa als gèneres literaris, no trobem cap diferència entre els llibres impresos i els

digitals, s’hi reitera en ambdós el desequilibri entre els gèneres proposats en què «Gènere 

narratiu» obté els resultats més alts. Encara que, si comparem els gèneres en els llibres de 

text impresos i els digitals en l’estudi que hem realitzat en 1r de secundària, veiem que, 

en els digitals, s’hi entreveu un propòsit d’homogeneïtzar l’ús dels gèneres, notem una 

tònica general a augmentar la presència de la resta de gèneres com la poesia, el teatre, i 

fins i tot l’assaig. Una excepció la trobem en el LTI 025_ESM_1E on el gènere poètic 

obté els resultats més alts enfront del LTD 25_ESM_1E en què, novament, el gènere 

narratiu supera la resta. 

4. Quant a l’adaptació de textos literaris, pot apreciar-se que, tant els LTI com els LTD

revelen una tendència molt generalitzada a incloure textos no adaptats. Un cas 

paradigmàtic en els LTI és 009_CAS_1E i 017_OXF_1E en què la categoria «textos 

adaptats» supera la resta. En general, com hem apuntat abans, s’hi observa un increment 

proporcional de textos, no només de la categoria «textos adaptats»– de 60 (LTI) s’hi 

incrementa a 91 (LTD)– sinó també, de la categoria «textos no adaptats» – de 122 (LTI) 

a 158 (LTD). 

5. Pel que fa als autors classificats per èpoques, podem constatar que, en ambdós formats

tant imprés com digitals, és la categoria «Autors/res s. XX» la que obté els resultats més 

alts. Per tant, no s’hi troba cap diferència entre uns llibres de text i altres, excepte en el 

llibre de text imprès 013_EDB_1E en què la categoria que obté el resultat més alt és 

«Autors/-res s. XIX». 

6. Si comparem els resultats obtinguts de l’anàlisi dels autors/res classificats/des per

procedència geogràfica en els LTI i en els LTD, podem extraure que els resultats també 

són molt semblants, se segueix una distribució gràfica similar en què «Literatura catalana 

al PV» obté els resultats més elevats en ambdós formats. Una excepció seria el LTD 

09_CAS_1E en què s’augmenta la categoria «Literatura universal» en la versió digital 

mentre que en 17_OXF_1E aquesta categoria decreix. Altre canvi destacat s’hi constata 

en  el LTD_ESM_1E  on  podem  observar  un  augment  considerable dels  resultats de 
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«Literatura catalana a Catalunya» mentre que en la versió impresa la presència era més 

reduïda. 

Al capdavall, constatem que el pas del LTI al LTD, centrant-nos en l’apartat dedicat a 

treballar el contingut literaris, no ha provocat grans canvis llevat de la reducció en l’espai 

dedicat a la literatura, un increment en el nombre de textos proposat i d’altre en els de 

dones escriptores proposades. 

I, finalment, ens preguntem sobre el nombre d’escriptors i escriptores que fan servir 

les editorials en el bloc d’educació literària entre el 2011 i el 2020 en la presentació de la 

Cultura literària. 

1. Notem un augment del nombre de dones escriptores en els llibres de text digitals

(LTD): es proposen divuit dones en els libres impresos i vint-i-cinc en els digitals. Però, 

si contrastem aquest resultats amb el d’homes escriptors, els percentatges varien; en els 

llibres impresos, trobem un 18% de dones escriptores enfront d’un 82% d’homes, mentre 

que en els digitals, el resultat de dones escriptores disminueix a 15% si el comparem amb 

el 85% escriptors. Així doncs, tot i augmentar el nombre de dones escriptores en els llibres 

digitals, els resultats que s’hi obtenen, resulten inferiors, ja que en els digitals s’hi 

produeix un augment considerable en el nombre d’homes escriptors. 

2. El percentatge més alt de dones escriptores el trobem en 1r i 4t de secundària (33% i

29%), seguida de 2n (27%) i 3r (14%) que és el curs que obté els resultats mes baixos. 

Però, si comparem aquest resultats amb el d’homes escriptors, veiem que, 1r i 2n curs 

obtenen els resultats més alts (17% i 14%) seguit de 3r i 4t (7% i 10%). El predomini de 

Literatura Infantil i Juvenil en 1r i 2n de secundària podria explicar aquest augment ja 

que ara al segle XXI la major part d’aquest gènere s’escriu amb ploma de dona. S’hi 

observa predominança femenina en determinats gèneres, com és el de la literatura infantil 

i juvenil. Però, també s’observa l’aparició de veus de dones en àmbits literaris menys 

habituals, la narrativa fantàstica, la ciència ficció o la novel·la policíaca, des del qual les 

escriptores tracten els problemes socials i polítics del seu temps. El paradigma avui està 

canviant. Les dones ja no consumeixen d’una forma acrítica ni es limiten a determinats 

gèneres, sinó que cada vegada més consumeixen altres formes de literatura que no està 

marcada per l’etiqueta. 

La literatura escrita per dones sembla que fa temps que resulta rentable. Dels gèneres 

literaris, la novel·la clàssica encapçalava les vendes, seguida de la literatura infantil i 

juvenil, i la contemporània en tercer lloc. Però el sector que més factura amb diferència 

és el del llibre de text no universitari, que suposa el 34,1% del total de vendes. La 

literatura per infants i joves com en el text escolar hi ha un nombre més elevat d’autores 

que d’autors, no obstant en aquets estudi hem constatat que ni en la literatura juvenil ni 

en els llibres de text el nombre de dones escriptores supera la d’homes. 

3. Quant a la procedència geogràfica i l’època, és destacable el percentatge tan elevat de

dones escriptores que formen part de la literatura estrangera (38%), seguit de la literatura 

catalana al PV    (33%) i de la literatura catalana a Catalunya (27%). El percentatge més 
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baix el trobem en la literatura catalana a les Illes (2%). En 1r i 2n curs, és on la presència 

de la literatura estrangera obté un resultats més alts. Un altre punt a ressaltar és l’època a 

què s’inscriuen. Un nombre considerable pertanyen al segle XX, 89% del segle XX, 5% 

del XIX i 6% del segle XIX. És destacable el nombre tan reduït de dones escriptores a 

partir dels anys 70. Només hi trobem una, Laura Gallego (1977), la resta d’escriptores del 

segle XX o bé, les trobem a principi de segle o bé entre els anys 40 i 60. Per tant, prevalen 

obres de dones del segle XX, estrangeres i del País Valencià. Evidentment, hi ha més 

dones escriptores en el segle XX, XIX i d’abans del XIX que les que proposen en els 

llibres analitzats. Una mostra són els diferents estudis envers la presència de les dones 

escriptores en l’edat moderna (Cruz, 2019; Herrero 2016). 

4. Els noms que es reiteren arreu dels manuals són: Ann Mcpherson, J.K. Rowling, Mary

W. Shelley, en la literatura estrangera; Isabel-Clara Simó, Teresa Broseta, Isabel de

Villena, A. Ballester, P. Guardiola, X. Vidal, J.M. Escrivà i C. Miquel, al País Valencià; 

Mercè Rodoreda, Mercè Marçal, Caterina Albert, M. Roig, G. Lienas, L. Casas, T. Duran, 

M.A. Capmany i E. Moliner, a Catalunya; Carme Riera, a les Illes.

3. Quant a les editorials, hi trobem un biaix en el nombre de dones escriptores proposades.

Les editorials que més dones proposen són Bromera, Santillana (en 1r), Anaya (en 2n) i 

Castellnou (en 3r i 4t). Per contra, les editorials que menys en proposen són: Edebé, 

Castellnou (en 2n), Anaya (en 3r), Oxford (en 4t), Vicens-Vives (en 3r i 4t), i SM (en 2n, 

3r i 4t). Veiem, per tant, que els percentatges varien depenent de les editorials i dels 

cursos. Aquest resultats ens duen a reflexionar sobre la projecció que fan les editorials de 

les dones escriptores. 

En total, les editorials proposen 111 dones escriptores (12%) i 839 homes escriptors 

(88%). Amb aquest resultats s’evidencia la desproporció entre escriptors i escriptores 

que palesa arreu dels manuals escolars. Aquest desequilibri, no el trobem només en     

els manuals escolar, com hem vist, el trobem pertot arreu: l’Associació d’Escriptors      

en Llengua Catalana proposa 685  homes  escriptors  i  163  dones  escriptores,  és  a  

dir, un 81% d’escriptors enfront d’un 19% de dones escriptores; en les PAU de la 

l’assignatura Valencià: Llengua i literatura, un 75% pertanyen a escriptors, etc. Estem 

encara lluny de trobar la paritat desitjada. Com podem observar, el  món  de  la  

literatura és un terreny altament masculinitzat. 

En definitiva, compartim la idea d’Herrero (2016) quan afirma que «la projecció de les 

autores no serà completa si no comencen a aparéixer en els manuals de text (…) i en la 

Xarxa». Per tant, podem concloure que el panorama literari d’escriptores femenines des 

del XII fins a l’actualitat que presenten els actuals llibres de text digitals s’allunya bastant 

de la realitat i del que seria desitjable. Desconfiem, així doncs, del cànon que presenten 

els manuals escolars, ja que arrosseguen el mal costum per la indiferència de l’escriptura 

femenina que ha suposat un desconeixement any rere any. Per tant, com afirma Caballé 

(2020) el problema no és de talent sinó de costum i de falta d’interés i coneixement per 

part de les editorials. La discriminació de gènere, el desinterès i l’oblit per les lletres 

femenines per part de les editorials ha quedat palés. La creació literària femenina s’ha 
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banalitzat històricament en considerar-se de segona categoria degut al cànon masculí 

dominant. Observem una manca d’interés en visibilitzar el que cada vegada és més 

evident: que les dones fa anys que són èxit de vendes i són tan llegides com els homes 

però, que continuen patint desigualtats en presència i reconeixement. En definitiva, 

considerem que el món editorial ha d’apostar per les dones escriptores. 

Finalment, volem remarcar que la faena d’un bon docent és ensenyar a pensar, escriure, 

parlar i pensar, i que, malgrat la invisibilitat de la literatura en els currículums, de 

l’escurçament en les editorials i de la reducció d’aquesta i de les dones escriptores en els 

darrers llibres de text digital, el que importa és l’aplicació que s’hi faça a les aules 

d’aquest continguts literaris. Res pot ser un entrebanc perquè la literatura i la presència 

d’escriptores tinga un pes fonamental. Això sí, trobem cabdal l’actitud del docent envers 

la literatura i una bona formació literària perquè aconseguisca encoratjar un alumnat de 

secundària cada cop més aliè d’aquests afers humanístics. 

Discussió 

Una de les fortaleses del treball és la creació d’un instrument que servisca de suport, 

orientació i millora tant als docents com a les editorials. Quant a les editorials, a partir de 

l’anàlisi comparativa amb altres editorials s’hi proposa enriquir i millorar aspectes com 

l’espai que se li dedica a la literatura, l’equilibri entre els gèneres literaris rellevants, la 

inclusió aquells que s’hi deixen oblidats, que tenen presència nul·la com és el teatre i 

l’assaig, la procedència i època dels autors dels textos que proposen, però, sobretot, 

llistats de dones escriptores que poden incorporar-hi en els actuals llibres de text perquè 

hi haja equitat i igualtat. A més, a partir de la classificació que realitzà Brescó (2016) dels 

recursos multimèdia aplicats al treball competencial, hem pogut oferir un recull més 

exhaustiu de tots els elements multimèdia susceptibles de ser incorporats en els llibres de 

text digitals en l’apartat dedicat a treballar la literatura. 

Quants als professors, s’hi ofereix la creació d’un instrument en el qual es classifiquen 

per cursos diferents llistats d’obres narratives, poètiques, teatrals i d’assajos que poden 

triar lliurement per tal de realitzar a l’aula lectures d’obres literàries pròximes als seus 

gustos i que poden servir de suport i millora per a crear i incorporar a les aules activitats 

d’àmbit literari més enriquidores i encoratjadores. D’altra banda, també s’hi ofereixen 

llistats de dones escriptores que poden servir de suport als professionals de l’educació per 

poder planificar i crear activitats tan encoratjadores com siga possible. 

Pel que fa a les limitacions, creiem que en aquesta recerca no s’aporten dades respecte a 

l’opinió tant de l’alumnat, dels docents com de les editorials encarregats d’utilitzar els 

llibres de text tant impresos com digitals. Es podria també recollir l’opinió de l’alumnat 

quant a les possibles preferències entre l’ús dels llibres de text i els digitals. Tot i que no 

hem inclòs enquestes, com a docent d’alumnat de secundària durant els darrers vint-i-cinc 

anys m’atrevisc a afirmar que el 100% de l’alumnat actual, tant familiaritzat en les noves 

tecnologies, prefereix el llibre de text digital, formats multimèdia i recursos digitals 

educatius. 
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Una altra limitació han estat l’adquisició de llicències dels llibres de text digitals. Tot i 

que s’ha d’agrair la col·laboració i suport de totes les editorials que incloem en aquest 

treball, cal remarcar que un entrebanc ha estat la durada d’aquestes llicències, ja que els 

comercials adscrit a cadascuna només podien facilitar-nos llicències anuals o semestrals 

que caducaven i havien d’estar contínuament sol·licitant el favor de tornar-les a reactivar. 

Tampoc han tingut cap inconvenient d’enviar-nos els llibres de text analitzats en versió 

impresa, fet que ens ha ajudat, sobretot, per poder fer una anàlisi més globalitzadora i, 

així doncs, per poder comparar l’apartat de cultura literària tant en el llibre de text digital 

i com en l’imprés. 

No voldríem finalitzar aquest capítol sense indicar algunes posibles línies futures 

d’investigació que, en la nostra opinió, creiem que poden ser interessants i podríem 

enriquir els àmbits de recerca d’aquest estudi: 

• Anàlisi comparativa entre tots els llibres de text impresos i digitals de tota la

secundària de l’assignatura de Valencià: Llengua i literatura per poder verificar,

tal com hem afirmat en les conclusions, que els llibres de text digitals són una

còpia dels llibres de text ja existents i no un producte nou com sembla a primera

vista.

• Anàlisi comparativa de l’ús de multimèdia, no només de l’apartat de literatura

sinó entre tots els blocs per tal de constatar quin és el bloc que més recursos

multimèdia fa servir.

• Anàlisi comparativa quant al tractament del contingut literari entre llibres de text

tant del País Valencià com de Catalunya i les Illes. Així es podria verificar si s’hi

arriba a les mateixes conclusions quant l’espai dedicat a la literatura, gèneres

literaris, l’autoria, procedència dels textos, i quant a la introducció de textos

literaris procedents de dones escriptores.

• Estudi comparatiu quant al tractament del contingut literari dels llibres de text de

secundària d’àmbit nacional i europeu. En concret, establir una comparativa amb

els llibres de text finlandesos per tal d’extraure semblances i diferències que ens

ajudàrem a millorar-ne els nostres.

• Contrastació dels resultats obtinguts amb el punt de vista de les editorials

analitzades. Recollir opinions i els diferents punts de vista dels autors i editorials

que elaboren els llibres de text.

• Elaborar un estudi de les dones escriptores que han estat ignorades arreu de tots

els segles fins a l’actualitat, no només del País Valencià, també d’àmbit nacional

europeu i mundial.
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Didáctica: Lengua y Literatura, 26, 263-283. 



576 

Martínez, A. (2015). Lengua, literatura y nuevos enfoques tecnológicos. Retos en la 

adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital, 389. 

Martínez-Falero, L. (2013). Literatura y mito: desmitificación, intertextualidad, 

reescritura. Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, 22. 

Martorell, M. J. (2017). Raons de futur. Llengua i Literatura, 146-149. 

McGann, J. (2001). The rationale of hypertext. Radiant textuality, 53-74, Springer. 

Meix, F. (1994). Teorías literarias y enseñanza de la lengua. Textos de Didáctica de la 

Lengua y la Literatura, 1, 53-64. 

Melero, A. (2008). Ús educatiu dels recursos sonors inclosos en la formació a través de 

la xarxa [DEA]. Universidad de Lleida. 

Mendoza, A. (1994). A la recerca del lloc de la literatura infantil i juvenil en el curriculum 

escolar. Temps d'Educació, 12, 45-69. 

Mendoza, A. (1998). Intertextualitat i recepció: el conte tradicional. Articles: Revista de 

Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 14, 13-32. 

Mendoza, A. (1999). El tratamiento de la literatura desde una perspectiva intertextual. 

en Educación lingüística y literaria en el ámbito escolar. Actas del I Congreso 

Internacional sobre Educación Lingüística y Literaria en el Contexto del Sistema 

Educativo,  21-44. Grupo Editorial Universitario. 

Mendoza, A. (2002). La renovación del canon escolar: La integración de la literatura 

infantil y juvenil en la formación literaria. Grupo Editorial Universitario, 21-38. 

Mendoza, A. (2004). La educación literaria. Bases para la formación de la Competencia 

Lecto-Literaria. Ediciones Aljibe. 

Mendoza, A. (2007). Materiales literarios en el aprendizaje de lengua extranjera. ICE 

Universitat de Barcelona. 

Mendoza, A. (2010). La formación receptora: análisis de los componentes del intertexto 

lector. Tarbiya, revista de Investigación e Innovación Educativa, 41, 53-69. 

Mendoza, A. (2012). Textos entre textos. las conexiones textuales en la formación del 

lector. Educatio Siglo XXI, 30 (1), 325-327. 

Mollà, P. B. (2015). Una seqüència didàctica per a treballar la interculturalitat i el conte 

popular. Retos en la adquisición de las Literaturas y de las Lenguas en la era 

digital, 87. 

Monar,  M.  (2012).  Promoció  de  la  lectura  en  el  marc  educatiu.  [Tesi    doctoral]. 

Universitat de València. 

Monereo, C., Sánchez-Busqués, S. i Suñé, N. (2010). L’ensenyament autèntic de 

competències professionals a psicologia de l’educació. Projecte UAB_IES 

Cubelles.VI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). 



577 

Moreno-Bedmar, A. M. (2015). Enseñar literatura de otra forma: Dos exposiciones 

literarias en la biblioteca de centro. Retos en La Adquisición de las Literaturas y de 

las Lenguas en la era digital, 429. 

Morente, M. C. (2017). Canigó, gairebé trenta anys d’expressió literària. les veus 

femenines del segle XX a Catalunya. Dones i Identitats: Realitats i Imaginaris, 31. 

Morón, E. (2019). Proyecto sine qua non: Mentores de lectura en la Facultat de Magisteri 

de la Universitat de València. 

Munita, F. (2019). “Volver a la lectura”, o la importancia de la lectura personal en la 

formación  continua  del  profesorado  en  didáctica  de  la  lengua   y   la   

literatura. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 23(3), 

413-430.

Nadal, M. (2020). Any Maria Aurèlia Capmany. Una reivindicació necessària. Llengua i 

Literatura, 257-260. 

Olshtain, E. (1991). Tasques funcionals per dominar la mecànica de l'escriptura i anar 

més enllà, en M. Celce-Múrcia. Ensenyar anglès com a segona llengua o llengua 

estrangera, 235-244. 

Oñate, P. M. (2015). Textos y aplicaciones digitales para el desarrollo de la competencia 

literaria infantil y juvenil. Retos en la Adquisición de las Literaturas y de las Lenguas 

en la Era Digital, 411. 

Orpi, M. C. (2014). La llengua i la literatura catalanes a les aules del segle XXI. Llengua 

i Literatura, 214-218. 

Ortiz, L. (2011). La literatura en los libros de texto, análisis de caso: Grados décimo y 

once de las instituciones educativas de san José del Gaviare. Trabajo de Grado para 

optar el título de Magister en Educación. Facultad Deficiencias Humanas. Instituto 

de Investigación en Educación, Línea Lenguajes y Literaturas. Universidad 

Nacional de Colombia. 

Palacios, S. (2011). El uso de los textos literarios clásicos españoles en el aula de   ELE. 

Congreso Mundial de profesores de español COMPROFES. 

Pascual, M. (2016). Tractament de la literatura catalana en el batxillerat de Catalunya i 

les Illes Balears: Estudi comparat de la legislació, currículum, llibres de text i 

aplicació a les aules. [Treball de fi de màster]. Universitat Pompeu Fabra. Recuperat 

de: http://hdl.handle.net/10230/27809 

Pasqual i Escrivà, G. Dones: Autores i protagonistes de la literatura infantil i juvenil. Liter 

Atur Es, 29. 

Pons, E. (2004). La llengua catalana a l'escola després de la Llei de Qualitat de 

l'Educació. LSC-Llengua, Societat i Comunicació, 1, 16-28. 

Porcar, J. (2016). Formats digitals de comunicació literària, setembre 2010. Universitat 

Oberta de Catalunya. Recuperat de: http://hdl.handle.net/10609/49321 

http://hdl.handle.net/10230/27809
http://hdl.handle.net/10609/49321


Prado, J. (2004). Didàctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI. La 

Muralla. 

Propp, V. (1998). Morfología del cuento. Akal. 

Quintà, L. (2020). Obrim les aules a la literatura: Educació literària i mètodes globalitzats 

a secundària. Treball final del Màster de Formació del professorat d’Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat. Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona. 

Quintana, L. (2011). Fonaments teòrics de l'ensenyament de la literatura a  la  

secundària. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 53, 101-111. 

Reyes, A. (2015). Teoría literaria. Fondo de Cultura Económica. 

Reyes-Torres, A. (2011). Didáctica de la literatura: Textos e interpretación. Revista Foro 

de profesores de E/LE, 7. 

Reyzábal, M. V. (2012). Canon literario y diferencia de género en la educación, 1-443. 

Richart, A. (2017). El paper de la dona del segle XX a partir dels personatges femenins 

d'algunes novel· les de les escriptores cabdals de la literatura catalana. [Treball de fi 

de Grau]. Universitat Autònoma de Barcelona. 

Riego, N. (2017). El texto literario como herramienta en la enseñanza del español como 

lengua extranjera. Trabajo final del Master en Español como Lengua Extranjera. 

Universidad de Oviedo. 

Ríos, C. P. (2020). Lectura y educación literaria. nuevos modos de leer en la era    

digital. Educatio Siglo XXI, 38, 263-268. 

Rius, N. I. (2007). ¿Literatura infantil y juvenil e interculturalidad? Una mirada a la LIJ 

contemporánea. Primeras Noticias. Revista de Literatura, 224, 21-27. 

Roca, J. B. (1998). Las teorías literarias y su aplicación didáctica. Paper presented at   

the Conceptos clave en Didáctica de la Lengua y la Literatura, 297-322. 

Rodríguez, M. J. A. (2016). El Libro de Texto: Una Barrera para el desarrollo de la 

Escuela Inclusiva. [Tesis doctoral]. Universitat de les Illes Balears. 

Román-Graván, P. i Martín-Gutiérrez, Á. (2013). La formación de docentes en estrategias 

innovadoras de enseñanza y aprendizaje: los códigos de respuesta rápida o códigos 

QR. Didáctica, Innovación y Multimedia, (26), 1. 

Romero, F. (2007). Canon literario en la escuela: formatos, actores y origen. Trama & 

Texturas, 3, 91-99. 

Rotger, B. (1982). El material didáctico. Arribas, C. Et Al. El Ciclo Medio en la 

Educación Básica. 288-308. Santillana. 

Rovira, J. i Ortiz, F. J. (2015). Hacia un canon escolar del cómic: Tecnologías para su 

desarrollo, difusión y aplicación didáctica en el aula de lengua y literatura. Retos en 

la  adquisición  de las literaturas  y de las  lenguas  en  la  era  digital. Universidad 

              578 



579 

Politècnica de València. 503-508. Digital. Recuperat de 

https://riunet.upv.es/handle/10251/57649 

Ruiz, C., Mas, Ó, Tejada, J. i Navío, A. (2008). Funciones y escenarios de actuación del 

profesor universitario: Apuntes para la definición del perfil basado en 

competencias. Revista de la Educación Superior, 37 (146), 115-132. 

Salvador, V. (1988). La frontera literària:(Dotze discursos sobre el discurs). PPU. 

Salvador, V. (1994). Els marcadors discursius en l'assaig: Algunes estratègies de 

l'escriptura de Joan Fuster. Catalan Review, 8, 1-2, 323-334. 

Salvador V. (1994). Els límits del discurs literari. Articles: Revista de didàctica de la 

llengua i de la literatura, (1), 15-26. 

Sánchez-Enciso, J. (2007): (Com)viure en la paraula. L’aula com a espai    comunicatiu. 

Barcelona: Graó. 

Sánchez García, P., Rovira, J. i Serna, R. (2019). Redes sociales de lectura en la 

universidad: Investigación literaria y propuestas didácticas. Universitat d’Alacant. 

Sanchez Marí, N. i Garcia, À F. (2015). Nous llibres de text, noves metodologies? Retos 

en la adquisición de las Literaturas y de las Lenguas en la era digital, 509. 

Sánchez, J. i Ríos, F. R. (1987). Enseñar literatura: Certezas e incertidumbres para un 

cambio. Laia. 

Santanach, J. (2016). Sobre adaptacions i modernitzacions de textos antics: la col· lecció 

Tast de Clàssics de l'Editorial Barcino. Anuari Verdaguer, 24, 267-286. 

Sanz, M. (2000). La literatura en el aula de ELE. Frecuencia L, 14, 24-27. 

Sanz, M. (2005). Didáctica de la literatura: El contexto en el texto y el texto en el contexto. 

Carabela, 59, 5-23. 

Sartre, J.  P. (1947).  Que es  la  literatura?  Entre burguesía  y proletariado.  Realidad. 

Revista de Ideas. 

Sellas, A. (2009). La voz de la Web 2.0. Análisis del contexto, retos y oportunidades del 

podcasting en el marco de la comunicación sonora [Tesi doctoral]. Universitat 

Internacional de Catalunya. 

Serra, F. R. (2014). Reptes organitzatius de l'escola valenciana del futur CEIP Manel 

Garcia Grau. Forum de recerca, 19. Recuperat de 

http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.16 

Seva, A. (1980). Traduir: Trair? triar. L'Espill, 5, 9-24. 

Short, M. (1990). Discourse analysis in stylistics and literature instruction. Annual 

Review of Applied Linguistics, 11, 181-195. 

http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.16


580 

Siemens, G., Gašević, D. i Dawson, S. (2015). Preparing for the digital university: A 

review of the history and current state of distance, blended, and online learning. 

Athabasca University. 

Sierra, B., Méndez, A. i Mañana, J. (2013). La programación por competencias básicas: 

Hacia un cambio metodológico multidisciplinar. Revista Complutense de 

Educación. 

Soldevila, L. (2004). Ensenyar història de la literatura a segon cicle de secundària. Graó. 

Solé, I. i Coll, C. (1993). Los profesores y la concepción constructivista. El 

Constructivismo en el Aula, 7-23. Graó. 

Steiner, G. Y. (1966). Social insecurity: The politics of welfare Rand McNally. 

Subirats, A. U. (2015). II Simposi sobre l'ensenyament de la llengua i la literatura 

catalanes. Llengua i literatura, 226-229. 

Todorov, T. (2007). La literatura en perill.  Galàxia Gutenberg. 

Torres, J. (2008). Diversidad cultural y contenidos escolares. Revista de Educación. 

Trujillo, L. K. (2020). Literatura infantil e interpretación literaria: Una propuesta 

didáctica basada en la lectura literaria. 

Unsworth,  L.  (2006). E-literature  for  children:  Enhancing  digital literacy   

learning Taylor & Francis. 

UTAE. (n.d.). Ficha conceptual Recurso Didáctico [Recurs-fitxa]. Recuperat de 

http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc14.pdf PAG 4 DE U9 

Valencia, F. J. (2009). El enfoque sobre competencias: Una perspectiva crítica para la 

educación/the  approach  on  competences:  A  critical   perspective   for   

education. Revista Complutense de Educación, 20(2), 343-354. 

Vellón J. (2017). El currículum ocult en els manuals de llengua i literatura. El personatge 

literari com a símptoma. Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de 

Recerca humanística i científica, (28), 67-82. 

Vidal, P. G. i Climent, A. M. (2016). Treballem llengua i literatura amb les TIC aplicació 

didàctica en la formació del futur professorat de secundària. Consejo Editorial y 

Comité Científico. 

Vila, R. A. (2017). La campanya de SOS del Col·lectiu Pere Quart. Llengua i 

Literatura, 207-212. 

Vila, M. G. B. i Santamaría, J. S. (2011). La dimensión pedagógica del enfoque de 

competencias en educación obligatoria [pedagogical dimension of competency- 

based approach in compulsory education]. ENSAYOS. Revista de la Facultad de 

Educación de Albacete, 26, 17-34. 

http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc14.pdf


581 

Wankel, L. A. i Blessinger, P. (2013). Increasing student engagement and retention using 

multimedia technologies: Video annotation, multimedia applications, 

videoconferencing and transmedia storytelling. Emerald Group Publishing. 

Widdowson, H. G. (2014). Stylistics and the teaching of literature. Routledge. 

Zabala, A. (1993). Los enfoques didácticos, en M. Coll, M. Mauri, M. Onrubia, A. Zabala. 

El constructivismo en el aula, 125-161. Graó. 

Zapata, M. (2012). Recursos educativos digitales: Conceptos básicos. Programa 

Integración de Tecnologías a La Docencia. Universidad de Antioquia. Recuperat de 

Http://Aprendeenlinea.Udea.Edu.Co/Boa/Contenidos.Php/d211b52ee1441a30b59a 

e008e2d31386/845/Estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1 

L mNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/Contenido 

Zayas, F. i Balagué, F. (2012). Usos educatius dels blogs: Recursos, orientacions i 

experiències per a docents. Usos educatius dels Blogs. 

Zayas, F. (2007). El uso del blog en clase de lengua. Observatorio Tecnológico. 

Zayas, F. (2011). Educación literaria y TIC. Aula de Innovación Educativa, 200, 32-34. 

Zayas, F. i Rodríguez, C.  (2003).  Los  libros  de  texto  en  los  tiempos  de  la  

reforma. Cuadernos de Pedagogía, 330, 25-30. 

Col·lecció de llibres 

AA. VV. (2015). Llengua i literatura. Edebé On. Projecte global interactiu. 

AA. VV. (2016). Llengua i literatura. Edebé On. Projecte global interactiu. 

AA.VV (2011). Valencià: Llengua i literatura 1r ESO. Gesmil1. 

AA.VV (2011). Valencià: Llengua i literatura 1r ESO. Marjal-grup Edebé. 

Aranda, A. (2015). Valencià: Llengua i Literatura. Comunica 1. Bromera 

Aranda, A. (2016). Valencià : Llengua i Literatura. Comunica 2. Bromera. 

Aranda, A. (2015). Valencià: Llengua i Literatura. Comunica 3. Bromera. 

Aranda, A. (2016). Valencià: Llengua i Literatura. Comunica 4. Bromera.Aranda, M., 

Borràs, V., Cervera, S., Gregori, J.,  Jordà, J., Lozano, U., Morell, D., 

Tortosa, X. i Viu, M. Valencià: Llengua i literatura. 1r ESO. Bromera 

Bataller, A., Montoya, J.A., Palomero, J., Valls, R. (2011). Valencià: Llengua i literatura 

1r ESO, Connecta 2.0. Grup SM 

Beltran, J., March, Ll., Sarrià, R., Tortosa, E. (2016). Llengua i Literatura 2. Sèrie 

COMUNICA. Voramar, S.A. 

Berenguer, A., López-Pampló, G., Monar, T., Santacreu, P. (2015). Valencià: Llengua i 

Literatura 1. ESO. Anaya+Digital 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/Boa/Contenidos.Php/d211b52ee1441a30b59a


582 

Berenguer, A., López-Pampló, G., Monar, T., Santacreu, P. (2015). Valencià: Llengua i 

Literatura 3. ESO. Anaya+Digital 

Borràs, J., Clari, M.A., Iborra, E., Simó, R. M., Vendrell, S. (2015). Valencià: Llengua i 

Literatura 3 ESO DIGITAL. Oxford University Press. 

Borràs, J., Iborra, E., Simó, R.M., (2016). Valencià: Llengua i Literatura. 2 ESO. Inicia 

DIGITAL. Oxford University Press. 

Borràs, J., Iborra, E., Simó, R.M., (2016). Valencià: Llengua i Literatura 4ESO 

DIGITAL. Oxford University Press. 

Braco, X., Boscà, J.V., Lorca, M., Real, M., Sanchis, V. (2011). Valencià: Llengua i 

literatura 1r ESO. Baula Edelvives. 

Campos, A., March, Ll., Molina, X., Val, C. (2015). Llengua i Literatura 1. Sèrie 

COMUNICA. Edicions Voramar, S.A. 

Campos, A., Coves, M., March, Ll., Molina, X., Moral, I., Val, C. (2015). Llengua i 

Literatura 3. Sèrie COMUNICA. Edicions Voramar, S.A. 

Campos, A., Coves, M., Molina, X., Sarrià, R. (2016). Llengua i Literatura 4. Sèrie 

COMUNICA. Edicions Voramar, S.A. 

Canals, M. M., Castellà, M., Martínez, A., Moya. A. (2016). LLiL 2. Comunitat 

Valenciana. Llengua i Literatura. (Digital) (Aula 3D). Vicens-Vives. 

Canals,  M.M.,  Castellà, J.  M.,  González,  C.  (2015). LLiL 1.  Comunitat Valenciana. 

Llengua i Literatura. (Digital) (Aula 3D). Vicens-Vives. 

Canós,T., Ferrer, M., Fuster, T., Peraire, J., Talón, M.C. (2011). Valencià: llengua i 

literatura 1 ESO. Projecte Eines. Castellnou 

Canós,T., Ferrer, M., Fuster, T., Peraire, J., Talón, M.C. (2011). Valencià: llengua i 

literatura 2 ESO. Projecte Eines. Castellnou 

Canós,T., Ferrer, M., Fuster, T., Peraire, J., Talón, M.C. (2011). Valencià: llengua i 

literatura 3 ESO. Projecte Eines. Castellnou. 

Canós,T., Ferrer, M., Fuster, T., Peraire, J., Talón, M.C. (2011). Valencià: llengua i 

literatura 4 ESO. Projecte Eines. Castellnou. 

Castellà, J.M.,  Gadea,  F., Guarro,  E., Nogueras,  (2015). LliL  3. Llengua i  Literatura. 

Comunitat Valenciana. (Digital) (Aula 3D). Vicens-Vives. 

Castellà, J. M., Duran, Fauró, Freixes, (2016). Llil 4 Comunitat Valenciana. Llengua i 

Literatura. (Digital) (Aula 3D). Vicens-Vives. 

Clari, A, Iborra, E., Vendrell, S. (2011). Valencià: Llengua i literatura 1r ESO. Oxford 

University Press. 

Climent, V., Santacreu, P., Santacruz, L. (2015). Llengua i literatura. 1 ESO. Saba. SM. 



583 

Climent, V., Vidal-Abarca, E., Serrano, A., Mañez, I., Rodrigo, M.A., Galarza, C. (2016). 

Llengua i literatura. 2 ESO. Saba. SM. 

Ferrandis, J.F., Ortiz R. (2016). Valencià: Llengua i Literatura 2. ESO. Anaya+Digital 

Ferrandis, J.F., Ortiz R. (2016). Valencià: Llengua i Literatura 4. ESO. Anaya+Digital 

Guerrero, J., Greus, A., Ribes, J.L. (2015). Llengua i literatura. 3 ESO. Saba. SM. 

Guerrero, J., Greus, A., Sentandreu, F., Vidal, E., Serrano, A., Mañez, I. (2016). Llengua 

i literatura. 4 ESO. Saba. SM. 

Navarro, A., Alcolea, M.A. (2015). Valencià: Llengua i Literatura 1r ESO DUAL. Oxford 

University Press. 




