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Informació per al docent                        
               
Objectius específics. Al final de l’activitat, l’alumnat hauria de ser capaç de:  

 

a) Desenvolupar la competència lectora i literària a partir 

d’activitats abans, durant i després de la lectura.  

b) Comprendre un microconte a partir de les activitats que es 

proposen.  

c) Desenvolupar les eines per entendre microcontes i 

implicar-se en la lectura.                                                    L’arrencaqueixals, M. Caravaggio,              

           1607-1608                            

Nivell recomanat: 3r d’educació secundària 

 

Durada: 3 hores 

 

Cinc cèntims sobre l’obra escollida: 

 

La proposta que presentem per treballar relats breus al tercer curs d’educació secundària es basa 

en un text amb un títol curiós: “11”. Aquest text s’ha seleccionat del llibre d’Isabel-Clara Simó, 

Perfils cruels, 1995, Edicions 62. Aquest llibre se centra en la violència inútil, tema que ja es 

palesava al recull de contes anterior Històries perverses (1992), guanyador del premi Crítica Serra 

d'Or. Perfils cruels té una primera part amb relats diversos que tenen com a nexe el patiment, i una 

segona part, amb el nom de “13 contes mínims” on l’escriptora il·lustra un ventall de breus crueltats.  

 

Per conèixer més sobre l’autora i la seva bibliografia podeu visitar l’espai de l’Associació 

d’Escriptors en Llengua Catalana: 

http://www.escriptors.cat/autors/simoic/pagina.php?id_sec=40 

Podeu consultar dues propostes de treball dels contes breus “1” i “2” de l’obra Perfils cruels (1995) 

al bloc “Llegim petites gran coses:, microcontes, minificcions”, a l’espai “Microactivitats en línia”: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/llegim-petites-grans-coses-microcontes-

minificcions/microactivitats 
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Orientacions metodològiques:  

 

Aquesta seqüència pretén introduir els alumnes en la comprensió d’un text breu (microrelat), 

conèixer quina estructura té i afavorir les estratègies lectores. Està formada per dues activitats 

principals amb subapartats. Creiem que les activitats d’abans i durant la lectura necessitaran dues 

sessions de 50 minuts. L’activitat 2 es farà a la tercera sessió. 

 

El primer que farem abans de la lectura serà activar els coneixements previs, amb un seguit de 

preguntes relacionades amb el fet d’anar al dentista. (activitat 1a i preguntes proposades a l’apartat 

de “Consignes orals”). Tot seguit, durant la lectura, es desenvoluparan tasques de comprensió del 

text (activitats 1.b-h) i, finalment, després de la lectura, d’interpretació (activitat 2). 

Iniciarem la seqüència amb preguntes orals sobre el fet d’anar al dentista per activar els 

coneixements previs. La por al dentista és un fet evident entre els adolescents. Intentarem trobar 

testimonis i exemples entre els alumnes (ortodòncies, extraccions de dents…). Tot seguit parlarem 

de la necessitat d’anar al dentista i de la importància de salut dental. Sobre la por, podem tractar 

diverses pors: a la foscor, a la solitud, a la mort…, i es pot generar un debat. 

A continuación, el professor llegeix en veu alta, de forma dramatitzada, el text. Tot seguit els 

alumnes fan la lectura en veu alta. 

L’activitat 1.a i algunes preguntes indicades a les “Consignes orals” serveixen per treballar 

l’anticipació i les hipòtesis, a banda d’activar els coneixements previs abans de la lectura. A 

continuació per parelles es comencen les activitats escrites (activitats 1.b-h), que treballen les 

inferències, durant la comprensió del text. Un cop acabades i revisades les activitats es duu a terme 

la darrera activitat, amb el treball d’interpretació (activitat 2). Es recomana la correcció de cada 

tasca a mesura que l’alumnes acabi, d’aquesta manera el desenvolupament de la classe és més 

àgil i dinàmic. 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

                                                                                         Anna M. Moreno-Bedmar (annamoreno@ub.edu)  
 

 

 

Indicacions per a l’avaluació formativa: 

 

Consistirà a anar resolent les activitats i la posada en comú durant les correccions per parelles. 

L’activitat 2 seria l’activitat de síntesi dedicada a la interpretació del relat. Al material de l’alumnat hi 

haurà la rúbrica d’avaluació que els alumnes han de tenir en compte a l’hora de dur a terme 

l’activitat proposada. Cal deixar ben clars els criteris i que entenguin que cal tenir en compte les 

consignes donades a l’hora de fer l’activitat. 

 

Criteris de qualificació: 

 

 Molt Força Poc Gens 

El text s’escriu seguint la normativa de la llengua catalana.      

El text compleix les consignes donades: temps, figura retòrica i tècnica.     

El text en el seu conjunt té un sentit positiu.     

Es fan servir exageracions al llarg del text fins arribar al clímax.     

Hi ha ironia.      

 

Consignes orals: 

 

La seqüència que proposem té com a títol “Pànic al dentista” i és un sintagma que apareix al 

principi del microconte i que ens ajuda a endinsar-nos en el tema. Que el conte mínim tingui com a 

títol el número 11 no ens ajuda a l’hora de l’anticipació o la formulació d’hipòtesis; en canvi, el títol 

de la proposta permet jugar amb preguntes orals sobre sobre el fet d’anar al dentista i el pànic o la 

por. 
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La primera pregunta té relació amb el títol de la proposta didàctica i ens permet treballar 

l’anticipació i les hipòtesis. Està pensada per ser resposta de forma oral i generar debat. Així doncs, 

el docent preguntaria: 

Teniu por al dentista? Per què? 

Segons les respostes i per intentar que els alumnes participin en el debat podem proposar que 

diferents testimonis expliquin experiències. 

Algú fa poc ha fet una visita al dentista? Ho voleu explicar? 

Sobre el tema de la por, quelcom irracional, podem proposar exemples com: 

El fet de tenir por és normal i humà, de petits podeu tenir por a la foscor. 

Algú vol explicar-nos alguna por? 

Per anticipar-nos i formular hipotèsis preguntem: 

Quin pot ser el tema del text que llegirem? 

Un cop acabada la introducció, ja es poden anar resolent la resta d’activitats que estan pensades 

per ser resoltes de forma autònoma o en parelles.  

 

Text: 

 

El relat breu (p. 148) sobre el qual proposem la seqüència és el següent:  

11 

Li tenia pànic al dentista, però no va tenir altre remei que anar-hi. El dentista li va dir que ho tenia 

tot podrit, que li havia d’arrencar totes les peces i fer-li una dentadura nova. Va estar set mesos 

sofrint com un cavall en una cursa de braus. El darrer dia, va sortir de la consulta tan content per 

haver passat el llarg calvari que no va veure el cotxe que el va atropellar. Tenia un bell somriure, 

aquell cadàver. 
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Seqüència per a l’alumnat 

 

Les activitats d’aquesta tasca t’ajudaran a comprendre un text narratiu breu mitjançant diverses 

estratègies de lectura i també faràs un repàs de continguts morfològics. 

 

Primera sessió: 

 
 

1. Llegiu el relat següent d’Isabel-Clara Simó, de l’obra Perfils cruels, i després realitzeu les 

activitats proposades: 

 

11 

Li tenia pànic al dentista, però no va tenir altre remei que anar-hi. El dentista li va dir que ho tenia 

tot podrit, que li havia d’arrencar totes les peces i fer-li una dentadura nova. Va estar set mesos 

sofrint com un cavall en una cursa de braus. El darrer dia, va sortir de la consulta tan content per 

haver passat el llarg calvari que no va veure el cotxe que el va atropellar. Tenia un bell somriure, 

aquell cadàver. 

 

a) Teniu por al dentista? Per què? 

 

b) Per què el protagonista va al dentista si li té pànic? 

 

c)   Expliqueu el significat de l’expressió “sofrint com un cavall en una cursa de braus.” 
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- La trobeu exagerada? Per què? 

 

 

- Quines connotacions té? Argumenteu la resposta. 

 

 

d)   Expliqueu el significat de l’expressió “llarg calvari.” 

 

- La trobeu exagerada? Per què? 

 

 

- Quines connotacions té? Argumenteu la resposta. 
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Segona sessió: 

 

e) L’autora del miniconte, des del principi, explica situacions extremes que a mesura que el text 

avança es fan més cruels. Trobeu-les i omple la graella següent. Com s’anomena aquesta 

figura retòrica? 

Situació extrema Efecte que provoca en el lector 

  

  

  

  

  

  

 

f)  Al final del text, arribem al punt àlgid, al clímax. La frase final: “Tenia un bell somriure, aquell 

cadàver.” Quina sensació us ha transmès? 

* Sorpresa  

* Angoixa 

* Riure 

* Crueltat 

* Altres: 

 

g)    Quin títol li posaríeu al text? Justifiqueu la resposta. 

 

 

h) Feu una proposta de final alternatiu encara més dur. 
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Tercera sessió: 

 

2. A continuació heu de cercar un antídot que neutralitzi la negativitat del conte “11”. Cal que torneu 

a escriure el text en 1ª persona del singular i que utilitzeu la mateixa figura retòrica i tècnica que 

l’autora (exageració, ironia, clímax...) Tanmateix, heu de partir de la mateixa situació inicial i frase: 

“Li tenia pànic al dentista, però no va tenir altre remei que anar-hi.”, però el text ha de tenir un sentit 

positiu. 

 

ATENCIÓ: Seguiu les consignes d’aquesta graella de qualificació per tornar a escriure el text 

en sentit positiu i conèixer què es valorarà de la vostra feina. 

 

 

 

Criteris de qualificació: 

 

 Molt Força Poc Gens 

El text s’escriu seguint la normativa de la llengua catalana.      

El text compleix les consignes donades: temps, figura retòrica i tècnica.     

El text en el seu conjunt té un sentit positiu.     

Es fan servir exageracions al llarg del text fins arribar al clímax.     

Hi ha ironia.      

 

 


