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GRAELLA PER A LA PROGRAMACIÓ  
 

Títol de la unitat de 
programació:  
L’humor català: “la meva iaia 
no es porta bé”                                
  

Etapa:  ESO   

Nivell: SEGON  

Trimestre: SEGON  

                                                                   
Introducció i justificació:                      

Des de l’àrea de llengua i literatura catalanes es treballen els textos com 
una eina que permet estudiar la llengua i el corpus literari català. Al voltant 
d’aquests escrits es dissenyen tot un conjunt d’activitats orientades a treballar 
les competències bàsiques. Però a l’hora d’escollir-los el docent ha de tenir en 
compte que han de ser textos que interessin l’alumnat i els motivi a treballar per 
aconseguir un aprenentatge significatiu. El fragment escollit de la novel·la 
juvenil Ostres tu, quin cacau!, de Maite Carranza és la base de què es parteix 
per a desenvolupar uns continguts i analitzar els textos humorístics i les seves 
característiques. 

És en aquest sentit que organitzem aquesta seqüència didàctica al 
voltant d’un text que pensem pot sorprendre l’alumnat i que es pot treballar 
còmodament en quatre sessions a l’aula. S’ha buscat un text humorístic que 
recrea una situació inversemblant amb l’objectiu que capti l’atenció i l’interès 
dels alumnes des del primer moment. És un fragment entretingut que fa 
possible un procés d’aprenentatge lúdic. 

Pel que fa a les competències bàsiques, aquesta seqüència didàctica 
permet treballar-les pràcticament totes, d’una banda analitzant els components 
lingüístics i gramaticals del text i de l’altra, generant un espai de reflexió sobre 
el comportament que tenim interioritzat socialment com a correcte, amb una 
pauta determinada per a cada tipologia de persona. Així, ens possibilita l’anàlisi 
i el debat del paper dels personatges dins el fragment de la novel·la escollida. 
Aquesta tasca permetrà desenvolupar una visió crítica de manera que es 
treballa la competència social i ciutadana i la de coneixement i interacció amb 
el món físic. La seqüència didàctica que presentem també busca posar en 
pràctica l’expressió oral i l’expressió escrita dels alumnes a través de diversos 
debats a classe, i de la creació d’un text humorístic propi, entre altres. Aquestes 
activitats posen en pràctica la competència comunicativa lingüística i 
audiovisual i l’artística i cultural. També s’exercita la competència en autonomia 
i iniciativa personal en la lliure elecció de la creació del text escrit i en la 
planificació i posada en escena de la representació teatral i de l’edició en vídeo. 
El treball en grup, en parelles i individual possibilita l’aplicació de la 
competència aprendre a aprendre. Finalment, el fet d’utilitzar les TIC per a 
penjar les produccions dels alumnes a la pàgina web creada per a aquest fi, 
serveix per a posar en pràctica la competència del tractament de la informació i 
competència digital. 

Àrea principal i àrees relacionades:  
Llengua catalana i literatura (principal) 
Ciències Socials 

Sessions:  
6 hores més treball a casa 
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Tecnologia 

Objectius didàctics   
[S’indiquen amb * els que es consideren 
centrals]  
Al final d’aquesta seqüència, l’alumnat haurà 
de ser competent en la capacitat de: 

Comp etències bàsiques  

a) Identificar un text humorístic a través de les 

seves característiques principals. * 

Competència lingüística i audiovisual 

b) Redactar un text humorístic fent servir els 
coneixements adquirits durant la seqüència 

didàctica. * 

Competència autonomia i iniciativa 
personal, competència lingüística i 
audiovisual, aprendre a aprendre 

c) Assolir la intel·ligència interpersonal 
treballant les diferents actituds de 
comportament dels personatges del text. 

Competència social i ciutadana, 
competència coneixement i interacció 
amb el món físic 

d) Tractar i difondre la informació amb les 
noves 
tecnologies, així com emprar alguns d’aquests 
recursos de forma creativa i artística: Internet, 
 vídeo, àudio, imatge, etc. 

Competència comunicativa lingüística 
i audiovisual, competència artística i 
cultural, competència tractament de 
la informació, competència digital, 
competència autonomia personal, 
competència coneixement i interacció 
amb el món físic 

e) Gestionar el seu propi procés de 
comprensió d’un text literari i, de forma 
complementària, la seva capacitat d’aprendre 

a aprendre. * 

Aprendre a aprendre 

f) Participar en debats d’idees de manera 
constructiva tot respectant les aportacions dels 

altres. * 

Competència comunicativa lingüística 
i audiovisual i competència social i 
ciutadana 

g) Organitzar el treball individual dins de la 
coordinació d’un treball en grup. 

Competència aprendre a aprendre 

Continguts  

Dimensió comunicativa:  
- Participació en el debat i activitats de l’aula com a eina per prendre consciència dels 
coneixements i de les idees, i per a la regulació dels processos de comprensió i 
expressió propis de tot procés d'aprenentatge, tant en activitats individuals com en les 
del treball cooperatiu. 
-Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d'opinió en les situacions 
de treball compartit. 
- Contrastació dels continguts de textos analitzats amb els coneixements propis, abans 
i després de la lectura. 
- Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives 
diverses i de diferents contextos d'espai i temps: expositius de fets, explicatius d'idees i 
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conceptes, narratius, argumentatius i descriptius. 
- Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme adequats a la situació comunicativa i 
la seva funció, amb la possibilitat d'usar els recursos de les TIC (enregistrament de 
veu). 
- Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de text, diccionaris 
electrònics, correctors. 
- Ús d'estratègies per a la correcció lingüística i revisió gramatical dels textos 
mitjançant l'ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió del text, 
compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. 
- Ús de tècniques d'anàlisi del contingut de textos orals i escrits (en paper o digital): 
identificació de les idees principals i secundàries, elaboració d'esquemes que 
estructurin visualment les idees, resum. 

Dimensió estètica i literària:  
-Ús d'estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari abans, 
durant i després de la lectura. 
-Lectura comentada i expressiva de contes i novel·les; valoració dels personatges, de 
la veu i de la perspectiva narrativa, així com l’estructura i els diàlegs. 
-Creació de textos literaris amb tècniques de foment de la creativitat i de simulació, 
versionat o elaboració a partir de la reflexió i l'anàlisi de textos models, utilitzant alguns 
aprenentatges adquirits a les lectures. 
-Elaboració d'opinions pròpies i de treballs senzills sobre lectures literàries. 
-Reflexió sobre la situació de l'obra en el seu context, tot aprofitant els coneixements 
previs de l'alumnat i la relació amb els coneixements adquirits en altres matèries. 
 

                                          Activitats de la seqüència   

Fases  Activitat  Org. aula  Recursos 
materials  

Temps  Indicadors  
d’avaluació 
(en relació 
als objectius)  

C1 Activitat 
motivadora: 
Breu descripció de 
la seva àvia. 
Després es 
comenta 
globalment. 

Individual 
i grup-
classe 

Paper i 
preguntes 
guia 

30 m. Obj. F 

C2 Lectura del text en 
veu alta. Reflexió 
sobre la lectura a 
partir de les 
preguntes del 
professor 

Grup-
classe 

Text i 
qüestionari 

20 m. Obj. A 
Obj. C 
Obj. E 
Obj. F 

C3... Activitat a casa: 
dibuixar l’àvia Sd4 
i comparar accions 
de les dues àvies. 

individual Paper, foto 
àvia, llapis. 

  30 m. Obj A 
Obj. C 
Obj. E 

D4 Anàlisi del text 
humorístic partint 

Grup-
classe 

Text, 
pissarra, 

30m. Obj A 
Obj. E 
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de la feina feta a 
casa. 

pautes guia, 
deures. 

Obj. F 
Obj. G 

D5 Activitats 
preparades pel 
professor per 
treballar les 
característiques 
que donen forma a 
un text d’humor. 
Text 1 
 

Parelles i 
individual 

Qüestionari 
diccionari, 

20 m. Obj A 
Obj. E 
Obj. G 

D6 Lectura del text en 
veu alta. 

Grup-
classe 

Text i 
qüestionari 

5 m. Obj. A 
Obj. C 
Obj. E 
Obj. F 

D7 Activitats 
preparades pel 
professor per 
treballar les 
característiques 
que donen forma a 
un text d’humor. 
Text 2 

Parelles Qüestionari 30 
m. 

Obj A 
Obj. E 
Obj. G 

D8 Visionat de vídeos 
de dos models 
d’àvia diferents. 

Grup-
classe 

Projector, 
Dvd, 

6 m. Obj, D 

D9 Descripció dels 
elements 
humorístics dels 
vídeos. 

Classe 
dividida 
en dos 
grups 

Paper, boli, 15 m. Obj. A 
Obj. C 
Obj. E 
Obj. F 
Obj. G 

D 
10 

Argumentació de 
l’actitud dels 
protagonistes dels 
vídeos i debat. 

Classe 
dividida 
en dos 
grups 

Pautes, 
paper, boli, 

30 m. Obj. A 
Obj. C 
Obj. E 
Obj. F 
Obj. G 

R 
11 

Redacció d’un text 
humorístic 

individual Ordinador 
Processador 
textos, 
diccionaris, 
apunts 
classe 

70 m. Obj. A 
Obj. B 
Obj. E 

R 
12 

Revisió i reedició 
del text humorístic. 
Penjar el text a la 
web. 

Individual Ordinador 
Processador 
textos, 
diccionaris, 

30 m. Obj, B 
Obj. D 
Obj. E 



 
 

Annie Pugnau i Amèlia Villamayor: La meva iaia no es porta bé 
 

6 

                               Orientacions per al desenvolupament  

Orientacions metodològiques:  
Les activitats d’aquesta unitat didàctica estan organitzades en tres parts fonamentals: 
contextualització, descontextualització i recontextualització. La primera intenta 
identificar i activar els coneixements previs de l’alumnat sobre els temes centrals del 
text, contextualitzar el contingut perquè es familiaritzin amb el tema i crear expectació 
vers el que es treballarà a classe durant les quatre properes sessions. El professor ha 
de presentar els objectius claus de la unitat didàctica perquè els alumnes tinguin una 
visió general que els permeti observar de forma anticipada tot el procés. En la segona 
part s’aprofundirà en les característiques dels textos humorístics de la literatura 
catalana i en l’anàlisi de les actituds dels personatges, mitjançant diverses activitats i 
petites càpsules de teoria. Finalment, en la tercera part es farà un exercici avaluatiu 
basat en una situació nova, que permeti posar en pràctica els coneixements assolits 
pels alumnes. D’aquesta manera, la unitat didàctica es fonamenta en la metodologia 
socioconstructivista, segons la qual el coneixement és reconstruït pels grups 
d’aprenents a mesura que el van creant i elaborant. 
Les activitats es combinen per incloure en el procés d’aprenentatge tant el treball 
individual, com en petit grup o amb tot el grup-classe. Per aconseguir un millor resultat 
d’adquisició de coneixements el professor organitzarà el treball en grups heterogenis 
pel que fa al rendiment escolar dels seus membres. Tant l’activitat en grup com les 
individuals obliguen l’alumnat a organitzar el seu temps i estructurar les tasques que 
ha de dur a terme. 
 
Especificitats metodològiques a tenir en compte per aplicar les activitats dirigides als 
alumnes:  
 
Orientacions en l’ús de les Tecnologies de la Infor mació:  
Aquesta unitat didàctica incorpora la realització d’un suport digital, l’elaboració d’un 
text humorístic què s’haurà de penjar en una pàgina web que crearem per a aquesta 
tasca i que s’enllaçarà a la pàgina web del centre escolar. L’escrit serà el producte de 
la fase de recontextualització on haurà de posar en pràctica tots els coneixements 
adquirits durant la unitat didàctica treballada. També hauran de realitzar altres tasques 
fent servir Internet, com ara l’ús dels diccionaris digitals o la cerca d’informació.  Partim 
de la idea que els alumnes tenen competència digital suficient per a desenvolupar-se 
amb l’ús de les TIC sense dificultat. En cas que algun d’ells mostri mancances en 
aquest sentit, pot requerir el suport del professor o d’altres en alumnes en hores no 
lectives i no contemplades en aquesta unitat. 
Els alumnes hauran de treballar amb: Microsoft Word, Google Sites i diccionaris 
digitals (DIEC, OPTIMOT). 
 
Orientacions pel que fa a l’avaluació  
Cada professor té el seu sistema avaluatiu, però tot i això establim uns paràmetres 
generals que serveixin de guia. 
. Expressió oral  
- Participa de forma correcta i respectuosa a les intervencions de classe. 
- S’expressa de forma ordenada i coherent i té en compte els continguts de classe. 
- Genera idees pròpies que relaciona amb la lectura o vídeos. 
- Sap argumentar les opinions 
- Controla la comunicació no verbal i els nervis. 
 
. Competència literària  
- Comprèn el text 
- Identifica les característiques que defineixen el gènere humorístic. 
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- Aporta idees pròpies més enllà del text. 
- Reflexiona sobre els continguts textuals, visuals i material aportats a l’aula pel 
professor. 
. Expressió escrita  
- Utilitza de forma adequada els coneixements assolits al llarg de la seqüència 
didàctica i ho aplica en les seves produccions. 
- Segueix les pautes marcades pel professor sobretot les que fan referència a les 
característiques del text produït. 
- Revisa, millora i enriqueix les seves produccions escrites. 
- És capaç de crear textos propis de forma creativa. 
- Aprofita el temps cedit a classe per fer les activitats que se li demanen i enllesteix la 
feina a casa en cas de ser necessari. 
 
Atenció a la Diversitat:  
-El professor haurà de tenir en compte els coneixements previs i les capacitats de 
cada alumne per tal d’adequar els continguts o activitats treballades a la unitat a la 
situació específica del grup. 
-La creació de grups heterogenis afavoreix el treball cooperatiu que dóna lloc a un 
aprenentatge més ric i igualitari 
-Gestionar el grau d’autonomia de l’alumnat tenint en compte la Zona de 
Desenvolupament Proper de Vigotsky (primer l’ajudarem i acompanyarem en l’activitat 
fins que se senti segur i pugui actuar sol). L’activitat en vídeo l’haurien de dur a terme 
amb total autonomia. 
- Recomanem la revisió i reescriptura dels documents creats pels alumnes per millorar 
la producció de textos i l’expressió escrita, en general, i, d’aquesta manera aconseguir 
que tots els alumnes assoleixin els objectius establerts. 
-Referent al debat, el professor ha de dirigir les intervencions en funció de les 
característiques del grup-classe. 

 


