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2. Introducció 
 

Durant la meva estada al centre de pràctiques, vaig saber, que al grup on feia la 

intervenció, no els agradava gens la literatura. Als diferents grups que he pogut observar 

he vist que la manca de ganes d’aprendre literatura és una cosa força generalitzada. 

Comentant això amb la meva tutora del centre em va dir que, en general, la literatura i la 

lectura de llibres, agrada poc als alumnes. Va ser aleshores quan vaig creure que una 

bona proposta d’innovació seria presentar la literatura d’una manera diferent, més 

lúdica, per tal que a aquets alumnes que no els agrada gens, els pogués arribar a 

semblar, fins i tot, atractiva la literatura.  

 

Quan em vaig posar a pensar en les diferents maneres que els podia presentar la 

literatura, vaig creure que una bona opció era presentar-la a través d’una ruta literària.  

 

En una de les assignatures del màster, vam fer una ruta literària de Joan Brossa i vam 

ser nosaltres qui, per grups, vam llegir els textos a cada parada i qui vam proposar 

activitats hipotètiques per fer amb alumnes en aquell lloc. Vaig pensar en aplicar el que 

aquesta experiència m’havia aportat i vaig decidir muntar una ruta literària. 

 

El grup on feia la meva intervenció, durant el pràcticum dos, va ser quart d’ESO, per 

tant, havia de buscar un autor, que per currículum acadèmic toqués aquell any. Quan 

vaig haver examinat el currículum i vaig haver vist, diversos autors, vaig decidir triar 

l’autor amb el qual em sentia més còmode: Josep Pla.  Aquest autor ja el coneixia, ja 

que de manera col·lateral el vaig tractar en el meu treball de final de grau.
1
 

 

La meva primera idea era fer una ruta pel Baix Empordà (Calella, Palafrugell, Llafranc, 

etc.) però parlant amb la meva tutora, em va fer veure que potser seria millor muntar 

alguna ruta per Barcelona, ja que per la zona de l’Empordà ja n’hi ha moltes 

d’organitzades i, per Barcelona, encara no hi ha cap ruta planiana feta.  

 

Primerament, vaig mirar-me el volum III de les Obres Completes: Barcelona, una 

discussió entranyable. Però vista la gran magnitud d’escenaris que es presenten en 

                                                           
1
 http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/9798  

http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/9798
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aquesta obra, vaig decidir parlar amb l’Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, 

per veure si em podia orientar de quins serien els escenaris planians més importants a 

Barcelona. Em vaig adonar però que aquest llibre era força dens i refet. L’Anna em va 

suggerir, igual que la meva tutora del treball, Glòria Casals, que potser seria interessant 

fer una ruta literària dels escenaris barcelonins d’El quadern gris. Així doncs, 

aconsellada per totes dues, vaig optar per aquesta última opció. 

 

L’eix vertebrador de la ruta que proposo és doncs, la biografia de Josep Pla. La meva 

idea, és introduir l’autor als alumnes, per tal que es puguin situar en una època 

determinada. Fent-los entrar en el context històric de 1918 i 1919, perquè submergint-se 

en aquella època puguin veure com vivia i quines sensacions tenia l’escriptor, quins 

eren els seus interessos, què pensava, com parlava de la universitat, els seus gustos, i el 

dia a dia d’una persona que acabava d’arribar a Barcelona i venia d’un poble petit del 

Baix Empordà i que amb el pas del temps es va convertir en un dels autors més 

reconeguts de la literatura catalana. Tot posant l’accent de la ruta literària en la relació 

biogràfica i mostrant els espais vitals de Pla a Barcelona.  

 

A banda de treballar, un autor, entendre’l i conèixer alguns dels seus textos, la proposta 

didàctica també treballa la comprensió lectora, l’expressió oral i l’expressió escrita. 

Crec que són els tres pilars bàsics de l’assignatura de llengua i literatura catalana, on 

malgrat ser bàsics, a la pràctica, sovint els alumnes tenen dificultats a l’hora d’entendre 

un text, d’expressar-se oralment davant d’un públic i tenen problemes greus de redacció. 

 

 

L’objectiu principal d’aquest treball doncs, és presentar una proposta d’innovació 

educativa docent sobre l’àrea de llengua i literatura catalana per dur a terme en el centre 

on he realitzat les pràctiques. Amb aquest treball pretenc relacionar continguts diversos 

treballats en el màster i aplicats als pràcticums i que a l’hora em permetran mostrar una 

competència global com a professora de secundària. 

 

El treball s’estructura el tres parts. Una primera part on s’explica detalladament el marc 

d’aplicació, és a dir, el centre i l’aula de la proposta d’innovació. Seguidament, 

explicaré la proposta d’innovació educativa i, finalment, exposaré les conclusions del 

treball i la bibliografia emprada. 
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3. El marc d’aplicació 
 

L’institut on s’implantarà aquesta proposta d’innovació didàctica és l’Institut Juan 

Manuel Zafra de Barcelona. El centre està ubicat en una antiga escola on s’aprenien 

oficis al barri del Clot. Forma part dels instituts del Consorci d’Educació de 

Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona i està ubicat al Carrer Rogent, 51.  

Aquest institut és on he fet les pràctiques del màster. L’aula on s’implementarà la 

proposta d’innovació didàctica serà la mateixa on he fet la meva unitat didàctica 

durant el pràcticum II.   

L’oferta formativa del centre és l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. 

L’estructura de l’ESO és la següent: a primer i a quart hi ha quatre línies, mentre 

que a segon i a tercer n’hi ha tres. En el batxillerat, tant a primer com a segon, hi ha 

dues línies: la línia de ciències i tecnologia i la d’humanitats i ciències socials. 

L’institut no té ni aula oberta ni aula d’acollida per qüestions d’espai. Els alumnes 

fan horari intensiu de 8.00 a 14.30, és a dir, tres hores lectives, de 8.00 a 11.00, pati 

de 11.00 a 11.30 i, novament, classes de 11.30 a 14.30. 

Com ja he dit anteriorment, l’institut està situat al bari del Clot de Barcelona. És un 

barri de classe mitjana baixa, i per tant, el nivell socioeconòmic és mitjà baix. És un 

barri on la immigració és notable i això fa que hi hagi casos on l’idioma sigui un 

problema. Tot i que el català es fa present de manera notable, cal dir que hi ha 

força alumnes castellanoparlants. Cosa que fa que molts d’ells es comuniquin en 

castellà, fins i tot, a les hores de llengua i literatura catalana. 

Relatiu a l’organització dels diversos cursos val a dir que és un institut que té molt 

en compte la heterogeneïtat en tots els àmbits i, és per això, que tots els grups 

classe són heterogenis. Es fan desdoblaments a tots els nivells de l’ESO de les 

assignatures instrumentals (català, castellà, anglès i matemàtiques). Deixant a 

banda els desdoblaments d’anglès, que excepcionalment es fan amb grups per 

nivells homogenis. La finalitat de desdoblar les assignatures instrumentals restants 

(català, castellà i matemàtiques) és la de reduir el nombre d’alumnes per classe i 

així poder-ne millorar l’atenció. Per tant, tot i que es desdoblin els grups, aquests, 



6 
 

segueixen essent grups heterogenis. Fent aquest desdoblament es redueix la ràtio 

d’alumnes per classe d’uns 30 a uns 20.   

El grup classe on s’implementarà aquesta proposta didàctica és 4rt d’ESO D. Es 

tracta d’un grup heterogeni format per 22 alumnes durant l’hora de català. Un dels 

alumnes té un Pla Individualitzat (PI) però no assisteix gairebé mai a les classes, i 

també, hi ha un nouvingut però que ja parla perfectament el català. Són un grup 

molt treballador però els costa posar-s’hi. No obstant això, quan s’hi posen 

mostren molt d’interès, es qüestionen i resolen els seus dubtes. Aquest grup 

funciona quan el professor se’ls ha guanyat. Personalment, m’he sentit molt a gust 

treballant amb aquest grup, i és per això que crec que podria funcionar 

perfectament una ruta literària amb aquest tipus d’alumnes. S’involucren, 

s’engresquen i es motiven molt quan se’ls proposa alguna cosa que surt del que és 

més habitual. La majoria d’ells volen accedir al Batxillerat per continuar, més 

endavant, amb els seus estudis superiors. 

El departament de Llengua Catalana i Literatura de l’institut té un sistema concret 

pel que fa a l’avaluació. Han establert que a cada tema que es fa, els alumnes han de 

lliurar un dossier, per tal d’avaluar la feina de manera continuada. Intentaré tenir 

en compte i adaptar el màxim possible l’avaluació de la proposta d’innovació 

didàctica en consonància amb el departament de català. 

L’institut ja fa més de cinc anys que està dins del projecte EDUCAT on tots els 

alumnes d’ESO tenen el seu propi ordinador personal. És per això que intentaré 

incloure també, en la mesura del possible, activitats que potenciïn l’ús d’aquest 

recurs. 
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4. Proposta d’innovació educativa 
 

En aquest apartat del treball veurem, per una banda, els objectius, les justificacions 

teòriques i pràctiques, la funcionalitat i el caràcter innovador de la temàtica, les 

característiques, els objectius didàctics, les competències bàsiques i específiques, 

els continguts, el plantejament metodològic de la proposta d’innovació educativa i 

els criteris d’avaluació. Per l’altra banda, es detalla el desenvolupament de la 

proposta a través d’un dossier que conté totes les activitats que es faran amb els 

alumnes. 

4.1.  Programació de la unitat didàctica 

La proposta d’innovació educativa que es presenta a continuació està elaborada a 

partir de la graella de programació d’unitats didàctiques de Joan Marc Ramos i 

Alba Ambròs per a la programació en competències bàsiques a l’educació 

secundària. 

 

Títol de la unitat de programació:   

#PLABCN1919 

LITERATURA CATALANA: JOSEP PLA 

                              

Etapa:  ESO 

Nivell: QUART  

Trimestre: SEGON 

4.1.1. Justificacions teòriques i pràctiques de la proposta d’innovació 

La proposta d’innovació didàctica que teniu a les mans és una alternativa 

d’ensenyament de la literatura diferent a la manera convencional. El seu punt de 

partida és un dossier d’exercicis que permetran a l’alumne conèixer l’autor que 

estudiarem, aprendre nous conceptes, coneixements diversos i, al mateix temps, 

reforçarà la seva expressió oral i escrita.  

Considero que ensenyar literatura a través d’una ruta literària és una bona opció, 

ja que és una manera més pràctica d’aprendre nous conceptes. És una manera 
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lúdica d’ensenyar als alumnes allò que se’ls explicaria de manera convencional a 

les classes. Fent-ho així canviem l’enfocament del sistema tradicional: fugim de les 

classes magistrals on el professor explicava un autor, la seva biografia, les seves 

obres més importants, etc. I fem que a través d’una ruta literària temàtica, sigui 

l’alumne qui descobreixi i investigui la vida de l’autor. D’aquesta manera, també 

aconseguim una interacció més viva entre alumne i professor. És a dir, defugim del 

paper de l’alumne passiu que només es limita a agafar els apunts que explica el 

professor, i s’origina així, una participació més activa. Crec que fer partícips als 

alumnes és molt important, perquè només així se senten part de la classe i estan 

molt més atents.  

Penso que a grups que no els agrada la literatura i que en només sentir la paraula 

ja bufen, és una bona opció per fer-los veure que aprendre literatura pot ser 

motivador i engrescador. 

Així doncs, a partir del dossier d’exercicis i de la ruta que es presenta, es fomenta 

el treball individual, el treball cooperatiu, la col·laboració i la interacció oral i 

escrita del grup classe. 

A l’assignatura Literatura catalana en els seus textos del Màster en Formació de 

Professorat, vam veure un article de Llorenç Soldevila titulat Les Rutes Literàries2, 

que parlava d’algunes de les pautes organitzatives i logístiques que s’han de tenir 

en compte si es vol fer una bona ruta literària. Segons Soldevila, és important 

aconseguir una bona dinàmica i una bona cohesió de grup durant una ruta 

literària. Diu que els professors poden ajudar en aquest aspecte potenciant 

activitats prèvies a la ruta dins de l’aula. És important aconseguir una bona 

implicació de cada un dels membres del grup. Ens diu que una bona manera 

d’aconseguir aquest implicació és distribuir als alumnes diferents textos que 

hauran de llegir de manera obligatòria durant la ruta. Els estudiants han de 

preparar-se la lectura i saber-la llegir tenir en compte el timbre de veu, el to, 

                                                           
2
 SOLDEVILA, LLORENÇ. (2010): Manual de gestió del patrimoni literari de l’Alt Pirineu i l’Aran. Les 

rutes literàries: algunes pautes organitzatives i logístiques a tenir en compte, Centre d’Art i Natura i 

Garcineu Edicions, Barcelona. 
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l’entonació, les pauses, etc.  

Segons BATALLER (2010)3 es consideren les rutes literàries com a motor de les 

classes de literatura. Expressa, igual que Soldevila, que les rutes literàries sempre 

són conseqüència d’un treball previ a l’aula.   

És per tot això que he cregut interessant incorporar aquest tipus d’exercicis dins 

de la meva proposta d’innovació educativa. 

4.1.2. Característiques de la proposta 

A la primera sessió teòrica, es donarà als alumnes el dossier d’exercicis que els 

servirà per treballar al llarg de totes les sessions de literatura.  

El dossier que he dissenyat consta de tres tipus d’exercicis: 

1. Els previs a la ruta literària serveixen com a punt de partida per introduir  

l’autor i també per a la preparació de la ruta.  

2. Els exercicis que es fan durant la ruta literària que els obliga a estar més 

atents. 

3. I finalment, els posteriors a la ruta, que són exercicis enfocats a l’expressió 

escrita i a la reescriptura.  

A través de la portada del dossier d’exercicis que és un collage de Josep Pla i del 

primer exercici, que és un text d’El quadern gris on Pla es fa un autoretrat , el 

professor introduirà l’autor i, breument, la seva obra. Els exercicis previs a la ruta 

tenen l’objectiu de despertar un interès en l’alumne vers l’autor. La intenció no és 

donar-los tot fet, sinó que siguin ells qui, de manera guiada pel professor, 

aconsegueixin aprendre d’una manera una mica autònoma. Formen part també 

dels exercicis previs a la ruta, la preparació de la mateixa. Aquesta proposta 

contempla l’elaboració de grups per treballar cada una de les parades. D’aquesta 

manera es potencia el treball cooperatiu i s’aprèn a treballar en equip.  Els 

alumnes han de preparar-se els textos que llegiran el dia de la ruta i, a més a més, 

                                                           
3
 BATALLER, ALEXANDRE (2010)  Quan l’activitat docent es trasllada fora de l’aula: rutes i viatges 

linguístics i literaris. II Congrés Internacional de didàctiques.: 
http://www.udg.edu/portals/3/didactiques2010/guiacdii/ACABADES%20FINALS/477.pdf  

http://www.udg.edu/portals/3/didactiques2010/guiacdii/ACABADES%20FINALS/477.pdf
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han de fer una cerca d’informació per relacionar el lloc de la parada amb l’autor i 

el dia de la ruta seran els encarregats d’explicar-ho als seus companys. 

L’activitat del dia de la ruta obliga als alumnes, en certa manera, a estar més 

pendents dels seus companys. Crec que l’activitat que es presenta és l’adequada, ja 

que fa que es relacionin totes les parades amb l’autor. Aquesta activitat pretén que 

tots els grups vagin més enllà d’una visió general de les explicacions dels seus 

companys i que siguin capaços de relacionar totes les parades de la ruta amb 

l’autor, tant bé com si fossin la seva. 

Les intervencions que es duran a terme per part dels alumnes durant la ruta 

literària, s’enregistraran amb una càmera de vídeo. La intenció és que, després, a 

classe es pugui passar un tall de cada intervenció i els alumnes puguin dir com 

s’han vist i comentar els seus punts forts i els seus punts febles.   

A banda del dossier d’exercicis, es donarà als alumnes el dia de la sortida, el 

dossier de la ruta literària: La Barcelona de 1919 a través de la mirada de Josep 

Pla.4 

Aquesta proposta presenta diversos recursos tecnològics, ja que crec que viure la 

literatura incorporant aquest tipus de recursos facilita les coses al professorat i 

també als alumnes que es motiven i s’involucren molt més.  

Àrea principal i àrees relacionades: 

Llengua catalana i literatura (principal) 

Ciències socials 

Visual i plàstica 

Informàtica 

Sessions: 9 

4 prèvies a la ruta 

1 ruta literària 

4 posteriors a la ruta 

4.1.3. Objectius didàctics 

  Al final d’aquesta unitat didàctica, els alumnes hauran de ser capaços de: 

 

1. Saber relacionar, estructurar i organitzar d’una manera clara tots els 

conceptes i coneixements exposats a classe relatius a la literatura i 

 

                                                           
4
 Vegeu annex 1. 
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complementar-los amb els recursos digitals recomanats pel 

professor. 

2. Treballar en equip i preparar adequadament la part corresponent de la 

ruta literària (lectura dels textos i relació de la parada amb l’autor). 

 

3. Expressar-se adequadament en els exercicis d’expressió escrita que ho 

requereixin. Així com expressar-se correctament durant la intervenció 

del dia de la ruta literària i demostrar un cert domini pel que fa la 

lectura dels textos i l’explicació posterior. 

 

4. Conèixer l’autor i els principals escenaris d’El quadern gris.  

5. Entendre el gènere literari: el dietari. Elaborar el seu propi dietari del 

dia de la ruta literària, així com fer un bon procés de reescriptura. 

 

4.1.4. Competències bàsiques 

En aquesta unitat didàctica treballarem les competències bàsiques generals de 

competència comunicativa lingüística i audiovisual (CCLD). També 

treballarem la competència del tractament de la informació i competència 

digital (TAC), ja que alguns dels recursos de suport seran pàgines web educatives 

i el bloc de l’assignatura. La competència d’autonomia i iniciativa personal, 

aplicant un seguit de valors i actituds personals, com la creativitat, l’autocrítica i la 

responsabilitat, entre d’altres. També treballarem la competència social i 

ciutadana per aprendre a ser i actuar de manera autònoma, pensar, comunicar, 

descobrir, tenir iniciativa per tal de saber conviure i habitar el món. 

Basant-me en el document de les Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic 

(2013) del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en aquesta 

unitat didàctica també es treballen les dimensions: comunicativa, literària i 

actitudinal. 

Treballarem la dimensió comunicativa que comprèn la comprensió lectora, 

l’expressió escrita i la comunicació oral. 

Primerament, la comprensió lectora: la competència 1, es treballa amb la 
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finalitat d’obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits; la 

competència 2, per reconèixer els tipus de text, l’estructura, el seu format; la 

competència 3, per desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement.  

En segon lloc, l’expressió escrita: la competència 5, per escriure textos de 

diferents formats, coherents, cohesionats i de correcció lingüística; la competència 

6, revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació 

formal.  

En tercer lloc, la comunicació oral: la competència 8, per tenir una bona 

adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements 

prosòdics i no verbals pertinents. 

 

També treballarem la dimensió literària: A través de la Competència 10, llegirem 

obres i coneixerem autors i un període significatiu de la literatura catalana; la 

competència 11, expressar opinions raonades sobre obres literàries, tot 

identificant gèneres (el del dietari); la competència 12, per escriure textos literaris 

per expressar realitats, fets i sentiments.  

I per últim, treballarem la dimensió actitudinal: Actitud 1, per adquirir l’hàbit de 

lectura com un mitja per accedir a la informació i coneixement, i valorar 

l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els 

altres; Actitud 2, per implicar-se activament en interaccions orals amb una actitud 

dialogant i d’escolta. 

4.1.5. Continguts 

Explicació més detallada dels continguts els quals farem referència en aquesta 

unitat didàctica segons Ambròs, Ramos i Rovira5: 

Dimensió comunicativa: 

1. Participació en les interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com 

                                                           
5 AMBRÒS,  A., RAMOS, JM.,  ROVIRA, M. (2009): Enfilem les competències, ICE (UB), Barcelona  
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a eix la construcció de la relació social a l’interior de l’aula i del centre. 

2. Participació en interaccions per mitjà del correu electrònic i entorns 

virtuals de comunicació. 

3. Participació activa en les interaccions escrites i audiovisuals (TIC) que són 

necessàries per a la recerca i comunicació d’informació en les tasques 

acadèmiques. 

4. Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les 

situacions de treball compartit. 

5. Comprensió i interpretació de textos orals i escrits de la vida quotidiana. 

6. Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre i ampliar el 

contingut dels missatges, utilitzant estratègies prèvies a la cerca i amb 

recurs a fonts diverses. 

7. Valoració crítica en l’acceptació del contingut de missatges orals, escrits, tot 

contrastant-la amb els coneixements propis i sospesant les causes i les 

conseqüències de les idees exposades. 

8. Elaboració de textos orals i escrits ben estructurats 

9. Procediment de planificació per aconseguir coherència en les relacions 

internes i externes dels continguts de textos orals, escrits i audiovisuals: 

documentació, pluja d’idees, i la seva selecció i ordenació. 

10.  Ús de la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional 

amb la forma del text. 

11.  Interès per la bona presentació dels textos orals, respectant les normes 

gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques. 

12.  Ús d’estratègies de correcció lingüística i revisió gramatical dels textos 

mitjançant l’ús i la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió 

de textos, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques. 
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Dimensió estètica i literària: 

1. Reflexió sobre els elements que fan que una obra sigui considerada clàssica 

i sobre l’actualitat dels temes de les obres que han mantingut la seva 

vigència a través del temps. 

2. Lectura guiada, d’obres o fragments de literatura catalana del segle XX. 

3. Contextualització dels textos literaris treballats: obres i autors del segle XX. 

4. Creació de textos literaris amb tècniques de foment de la creativitat i de 

simulació, versionant o elaborant a partir de models, utilitzant alguns 

aprenentatges adquirits a les lectures. 

Dimensió plurilingüe i intercultural: --- 

4.1.6. Activitats de la seqüència i temporització 

Fases Activitat Organització a 

l’aula 

Recursos 

materials 

Temps 

Sessió 

Indicadors 

d’avaluació 

C16 Explicació per part 

del professor de 

què farem  i com ho 

farem. Entrega del 

dossier de l’alumne. 

Explicació del 

professor. 

Pissarra + 

Dossier de 

l’alumne. 

S1 

10’ 

 

C2 Relacionar imatge 

del dossier amb el 

nostre autor. Breu 

presentació per 

part del professor 

sobre Josep Pla i 

activitat de 

contextualització 

del dossier: Què en 

Treball 

interactiu 

entre el 

professor i 

l’alumnat. 

Dossier de 

l’alumne. 

S1 

20’ 

OBJ1 

OBJ2 

                                                           
6 C: Activitats de contextualització. 
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saps? Per veure què 

saben els alumnes 

sobre aquest tema. 

D17 Explicació del 

gènere literari: El 

dietari. 

Exemplificació a 

través de l’exercici 

1 del dossier: Text 

1. Fragment 

adaptat d’El 

quadern gris del 7 

de juny de 1918: 

Autoretrat de Josep 

Pla. 

Explicació del 

gènere 

literari: 

professor. 

Inici exercici 

1: lectura oral 

dels alumnes, 

mentre que el 

professor fa 

puntualitzacio

ns sobre 

aspectes que 

cal destacar. 

Dossier de 

l’alumne 

S1 

30’ 

OBJ1 

OBJ4 

OBJ5 

D2 Acabar la lectura 

del text de l’exercici 

1. 

Lectura oral 

dels alumnes, 

mentre que el 

professor fa 

puntualitzacio

ns sobre 

aspectes que 

cal destacar. 

Dossier de 

l’alumne 

S2 

30’ 

OBJ1 

OBJ4 

OBJ5 

D3 Visualització d’una 

part de l’entrevista 

de Joaquin Soler 

Serrano a Josep Pla 

pel programa “A 

 Pissarra 

digital. 

S2 

10’ 

OBJ1 

OBJ4 

 

                                                           
7 D: Activitats de descontextualització. 
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Fondo”. (Exercici 2) 

Minuts: 4.25’-6.35’ 

1:08:44-1:12:02’ 

D4 Reflexions 

col·lectives del 

personatge Josep 

Pla relatives al 

vídeo i al seu 

autoretrat. 

Treball 

interactiu 

entre el 

professor i 

l’alumnat 

 S2 

10’ 

OBJ1 

OBJ2 

OBJ4 

 

D5 Lectura i explicació 

de l’exercici 3.  

(Si queda temps, 

mostrar les pàgines 

web recomanades 

als alumnes) 

Explicació del 

què vol 

exactament el 

professor. 

Dossier de 

l’alumne + 

pissarra 

digital. 

S2 

10’ 

OBJ1 

OBJ3 

OBJ4 

D6 Posada en comú de 

la biografia de 

Josep Pla i entrega 

de l’exercici 3. 

Èmfasi/explicació 

per part del 

professor sobre El 

quadern gris. 

Treball 

interactiu oral 

entre tots els 

alumnes i el 

professor + 

Breu 

explicació 

professor. 

Dossier de 

l’alumne + 

pissarra.  

S3 

20’ 

OBJ2 

OBJ3 

OBJ4 

D7 

 

Explicació per part 

del professor del 

que s’ha de fer pel 

dia de la ruta a 

través de l’exercici 

4 del dossier. Breu 

explicació de les 

Explicació per 

part del 

professor. 

Entrega per 

part del 

professor dels 

textos 

Dossier de 

l’alumne + 

Textos del 

dossier de 

la ruta 

literària. 

S3 

40’ 

OBJ1 

OBJ2 

OBJ3 

OBJ4 
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parades. Elaboració 

dels grups (7 grups 

de 3 persones i 1 

grup de 4). Inici del 

treball grupal 

assignats per 

cada parada 

Posterior 

treball 

cooperatiu. 

D8 Acabar de preparar 

l’explicació de la 

parada assignada 

durant el dia de la 

ruta literària 

(exercici 4) 

Treball 

cooperatiu 

segons els 

grups de la 

ruta literària. 

Dossier de 

l’alumne + 

textos del 

dossier de 

la ruta 

literària. 

S4 

50’ 

OBJ1 

OBJ2 

OBJ3 

OBJ4 

D9 Explicació del 

funcionament del 

dia de la sortida 

(Ruta literària) i 

explicació del que 

s’haurà de fer 

durant la ruta 

(exercici 5). 

Important 

recomanar el dia 

previ a la ruta 

literària portar un 

petit quadern per 

anar prenent 

anotacions. 

Explicació per 

part del 

professor. 

Dossier de 

l’alumne 

S4 

10’ 

OBJ2 

OBJ3 

OBJ4 

D10 SORTIDA8: Ruta 

Literària per 

Barcelona. 

L’excursió és 

fora de 

l’institut i 

Dossier de 

textos + 

càmera de 

S5 OBJ1 

OBJ2 

OBJ3 

                                                           
8 Vegeu pàgina 19: Temporització dia de la ruta literària. 
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dura tot el dia vídeo. OBJ4 

D11 Entrega de 

l’exercici 5 al 

principi de la classe 

(exercici que s’ha 

de fer durant la 

ruta literària) 

 Dossier de 

l’alumne 

S6 

5’ 

OBJ3 

OBJ4 

R19 Comentar de 

manera grupal cada 

una de les parades 

que es van fer el dia 

de la ruta literària i 

penjar les fotos al 

twitter. 

Treball 

interactiu 

entre el 

professor i els 

alumnes. 

Material 

del 

professor. 

S6 

30’ 

OBJ2 

OBJ3 

OBJ4 

R2 Plantejament per 

part del professor 

de l’activitat 6 

(final) i inici 

d’aquesta. 

L’activitat s’haurà 

d’acabar a casa i 

entregar-la el dia 

pactat 

Explicació per 

part del 

professor + 

Treball 

individual 

Dossier de 

l’alumne 

S6 

25’ 

OBJ1 

OBJ3 

OBJ4 

OBJ5 

R2 Exercici de 

correcció del teu 

propi dietari del dia 

de la ruta. 

Elaboració de la 

graella. (Exercici 7) 

Treball 

individual 

Omplir 

graella del 

dossier de 

l’alumne 

S7 

35/40’ 

OBJ1 

OBJ3 

OBJ4 

OBJ5 

                                                           
9 R: Activitats de recontextualització. 
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R4 Posada en comú de 

tots els errors. 

Treball 

cooperatiu  

Dossier de 

l’alumne + 

Graella del 

dossier 

omplerta.  

S7 

20-25’ 

OBJ2 

R5 Entrega del dietari 

reescrit (Exercici 

8). 

Cada un dels 

alumnes haurà de 

fer una entrada al 

bloc amb el seu text 

corregit i fer una 

piulada a twitter. 

Treball 

individual 

Dossier de 

l’alumne. 

Ordinadors 

dels 

alumnes. 

Bloc de 

l’assignatur

a. 

S8 

15’ 

OBJ5 

R6 Visualització del 

vídeo gravat el dia 

de la ruta (Grup 1, 

2,3) i comentaris 

generals. 

Treball 

interactiu 

entre els 

alumnes i el 

professor 

Pissarra 

digital i 

canó de 

projecció.  

S8 

45’ 

OBJ2 

OBJ3 

OBJ4 

R7 Visualització del 

vídeo gravat el dia 

de la ruta(Grup 

4,5,6,7) i 

comentaris 

generals. 

Comentar de 

manera grupal les 

conclusions finals 

de la ruta. 

Treball 

interactiu 

entre els 

alumnes i el 

professor. 

Pissarra 

digital i 

canó de 

projecció. 

S9 

60’ 

OBJ2 

OBJ3 

OBJ4 
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Temporització del dia de la ruta: 

La ruta literària és una sortida que s’organitza des del departament de llengua i 

literatura catalana de l’institut Juan Manuel Zafra de Barcelona. 

La concentració dels alumnes i professors és a les 9:00 al Passeig de Gràcia, 75 

cantonada Mallorca. 

9:00-9:30  Arribada i repartiment dels dossiers de la ruta per part del 

professor. Breu explicació per recordar-los l’activitat que han de fer durant la ruta. 

9:30-10:00  Primera parada: C/Mallorca, 244.  Grup 1: Lectura de textos i 

posterior explicació. Aquesta parada té lloc davant del pis on vivia Josep Pla i si hi 

ha algun contratemps (potser ens falta espai o obstaculitzem la vorera) passaríem 

a veure el pis i després es faria la intervenció a l’altura del carrer Mallorca amb 

Passeig de Gràcia.  

10:00-10:30  Desplaçament cap a la segona parada: Plaça Universitat. 

10.30-11:00 Segona parada: La Universitat. Grup 2: Lectura de textos i 

posterior explicació.  Aquesta parada té lloc al pati entre la facultat de filologia i 

matemàtiques. 

11:00-11:05 Desplaçament cap al carrer Gravina pel carrer Pelai. Quan es passi 

pel carrer Pelai cal dir als alumnes que es fixin amb el carrer (la parada de les 

dispeses es farà juntament amb la del cafè Gravina a la plaça de Castella). És la 

millor opció, ja que al carrer Pelai i Gravina,  per qüestions d’espai, d’afluència de 

gent i de soroll, no seria un lloc òptim per fer una parada de 23 persones. 

11:05-11:35Tercera parada: El Cafè Gravina. Grup 3: Lectura de textos i 

posterior explicació. Aquesta parada té lloc a la plaça de Castella. 

11.35-12:05Quarta parada: Les Dispeses. Grup 4: Lectura de textos i posterior 

explicació. Aquesta parada té lloc a la plaça de Castella. 

12:05-12:10Desplaçament cap a l’Ateneu Barcelonès pel carrer Tallers i 

Canuda. 
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12:10-12:40Cinquena parada: L’Ateneu Barcelonès. Grup 5: Lectura de textos i 

posterior explicació. Aquesta parada té lloc al pati de dins de l’ateneu.  

12:40-13:10Sisena parada: La Rambla i els carrers transversals. Grup 6: 

Lectura de textos i posterior explicació. Aquesta parada també tindrà lloc dins de 

l’Ateneu, ja que és un lloc més tranquil que no pas a mig de la rambla. La finalitat 

és fer la lectura dels textos i l’explicació abans i després baixar rambla avall 

direcció plaça del Teatre perquè caminin i passin pels mateixos carrers per on 

passejava Josep Pla. 

13:10-13:25 Desplaçament cap a la plaça del teatre per la Rambla.  

13:25-13:35 Setena parada: La plaça del Teatre. Grup 7: Lectura del text i 

posterior explicació. Aquesta parada tindrà lloc a la plaça del teatre a les escales 

de l’escultura de Serafí Pitarra. 

13:35-13:45Desplaçament cap a la rambla de Mar. 

13:45-14:10Vuitena parada: Última parada: Reflexions planianes. Grup 7: 

Lectura dels textos i posterior explicació. Aquesta parada tindrà lloc a la Rambla 

del Mar. 

14:15  Tornada del grup classe a l’institut.  

4.1.7. Orientacions per al desenvolupament 

Orientacions metodològiques:  

En aquesta unitat didàctica es van alternant les activitats en treball individual i 

col·lectiu. Aquesta proposta es basa en la teoria socioconstructivista, és a dir, els 

alumnes elaboren els seus coneixements a partir del que ja saben. 

Un dels elements metodològics que es posa en pràctica en aquesta unitat didàctica 

i que crec que cal destacar és el treball cooperatiu. El professor ha de vetllar per 

aconseguir una inclusió total del grup classe tant en els exercicis a l’aula com els 

que es fan fora d’aquesta. 

Els grups per a la preparació i intervenció de la ruta literària els faran els alumnes 
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sempre i quan tinguin el vistiplau del professor.  

Orientacions en l’ús de les Tecnologies de la Informació: 

Aquesta unitat incorpora diferents recursos digitals, ja que alguns dels exercicis 

del dossier, remeten a l’alumne a diferents portals recomanats com ara: La web de 

la Fundació Josep Pla, LletrA i l’associació d’escriptors Llengua Catalana.  

Durant les primeres sessions també es recorre a una entrevista penjada a la xarxa 

del programa A Fondo. Amb aquest vídeo, es pretén que els alumnes es facin una 

idea més acurada del personatge que s’està estudiant. 

També s’utilitza el moodle com a font d’intercanvi d’informació entre 

alumne/professor i el bloc de l’assignatura. 

És per això que com a professors ens hem d’assegurar que els alumnes sàpiguen 

fer un bon ús dels recursos que posem en pràctica. 

Els alumnes faran servir els seus ordinadors amb connexió a internet per algunes 

de les activitats que es proposen en el dossier. 

Amb tots aquests recursos es pretén motivar i captar l’atenció dels alumnes intentant  

fer arribar d’una manera més innovadora i engrescadora els continguts teòrics de 

l’assignatura de llengua i literatura catalana. 

Orientacions pel que fa l’avaluació: 

Els indicadors que es faran servir per tal d’avaluar als alumnes són els que es 

deriven dels objectius plantejats a la unitat didàctica. Tal com es pot veure en la 

seqüenciació d’activitats, alguns dels indicadors es van repetint al llarg d’aquesta.  

Es tracta d’una unitat didàctica amb avaluació formadora perquè pretén donar un 

enfocament diferent de l’avaluació.  

Un cop finalitzada la unitat didàctica els alumnes hauran de lliurar el dossier 

d’activitats complet (activitats prèvies a la ruta, durant la ruta i les posteriors a la 

ruta) i, aleshores, s’avaluaran de manera independent els ítems esmentats en les 

tres rúbriques que es presenten a continuació. 
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Orientacions pel que fa la diversitat: 

Aquesta proposta didàctica s’ha elaborat tenint en compte les capacitats i 

dificultats que té l’alumnat de 4rt d’ESO D. És important que el professor conegui 

cada alumne perquè només així sabrà on arriba i on pot arribar cada un d’ells. És 

important que respecti les diferencies que puguin haver entre ells i els diferents 

ritmes i estils d’aprenentatge. El professor haurà d’adequar la dificultat dels 

continguts tenint en compte la capacitat de l’alumnat i ha d’orientar i fer un 

seguiment personalitzat d’aquells alumnes amb PI i NEE. També haurà d’adequar 

la organització de grups col·lectius per tal d’afavorir l’aprenentatge cooperatiu i  

haurà de donar unes pautes per a una bona realització de les activitats. 

4.1.8. Avaluació 

Crec que una bona manera d’avaluar aquesta unitat didàctica és a través de tres 

rúbriques d’avaluació. Penso que és important diferenciar entre els tres tipus 

d’exercicis que es proposen en el dossier (previs a la ruta, durant la ruta i els 

posteriors  la ruta). D’aquesta manera l’alumne podrà tenir tres notes i l’avaluació 

serà més continuada.   

Els percentatges seran els següents: un 20% per les activitats prèvies a la ruta 

(Activitat 1, 2 i 3 del dossier de l’alumne); un 40% per la preparació i intervenció 

durant la ruta (Activitat 4 i intervenció durant el dia de la ruta) i; un 40% 

corresponent a la graella (Activitat 5) i les activitats d’expressió escrita i 

reescriptura (Activitats 6, 7, 8 i 9).  

L’avaluació serà individual excepte el 40% corresponent a la preparació i 

intervenció durant la ruta literària que s’avaluarà de manera col·lectiva, fent que 

tots els membres del grup tinguin la mateixa nota. 

Els criteris d’avaluació que es presenten reflecteixen tots els objectius marcats 

inicialment.  

En les rúbriques s’utilitza el sistema d’avaluació Molt/Força/Poc/Gens que 

equival: 

Gens = 0 punts. L’alumne no s’ha assolit els conceptes relacionats amb el criteri 
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d’avaluació. 

Poc = 1 punt. L’alumne ha assolit mínimament els conceptes relacionats amb el 

criteri d’avaluació.  

Força = 2 punts. L’alumne ha assolit els conceptes mitjanament els conceptes 

relacionats amb el criteri d’avaluació. 

Molt = 3 punts. L’alumne ha assolit molt satisfactòriament els conceptes 

relacionats amb el criteri d’avaluació. 

 

Així doncs, les rúbriques que faré servir per a l’avaluació són les següents:   

1. Rúbrica d’avaluació corresponent als exercicis previs  (20% de la nota): 

 

 

Molt 

3 

Força 

2 

Poc 

1 

Gens 

0 

Participa de manera activa i reflexiva en 

interaccions orals a classe (lectura dels textos, 

debat amb els companys, etc.) 

    

Bon ús de les TAC com a font d’informació per 

a la realització de les activitats que ho 

requereixen. 

    

Relaciona, estructura i organitza d’una manera 

clara els conceptes exposats a classe i els 

complementa amb recursos digitals 

recomanats. 

    

Bona expressió escrita en les activitats que ho 

requereixin. 

    

Coneix l’autor i les seves obres literàries més 

importants. 
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Fa una bona síntesi de la biografia de Josep 

Pla. 

    

Nota màxima: 18 

Aprovat: 9 

 

2. Rúbrica d’avaluació corresponent a la preparació i intervenció de la ruta 

(40% de la nota):  

 Molt 

3 

Força 

2 

Poc 

1 

Gens 

0 

Prepara correctament la relació de la parada 

amb l’autor. 

    

Bona lectura dels textos tenint en compte la 

dicció del text, la pronunciació durant la 

lectura, el volum de la veu, la vocalització, etc. 

    

Bona explicació durant el dia de la ruta en la 

vinculació entre l’autor i la parada. 

    

Expressió correcte durant les intervencions 

orals (utilització del registre adequat...) 

    

Bona capacitat de treballar en grup     

Demostra que coneix l’autor i que té un domini 

de la situació. 

    

Nota màxima: 18 

Aprovat: 9 

 

3.Rúbrica d’avaluació corresponent a les activitats posteriors a la ruta (40% 

de la nota):  
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 Molt 

3 

Força 

2 

Poc 

1 

Gens 

0 

Omple la graella correctament (Activitat 5) 

demostrant que coneix l’autor i els principals 

escenaris d’El quadern gris. 

    

Elabora de manera òptima el dietari del dia de 

la ruta. 

    

S’expressa correctament, el text és coherent i 

està ben cohesionat. 

    

Fa un bon procés de reescriptura i és conscient 

dels seus errors. 

    

Domina les TIC (penja l’entrada al bloc de 

l’assignatura i fa les piulades pertinents al 

twitter) 

    

Treballa de manera constant al llarg de tota la 

unitat didàctica. 

    

Nota máxima:18 

Aprovat: 9 

 

 

4.2. Desenvolupament de la proposta d’innovació 

En aquest apartat es desenvolupa la proposta d’innovació educativa a través d’un 

dossier d’exercicis pensat per als alumnes. Aquest dossier inclou totes les activitats 

que els alumnes hauran de realitzar al llarg de tota la unitat didàctica. Així doncs, 

és la següent: 
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#PLABCN1919 

Literatura catalana: Josep Pla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material per a l’alumnat 

Curs: 4t d’ESO 
Prof.: Mireia Abellí 

Institut Juan Manuel Zafra (Barcelona) 
 

 

 

 

 

NOM: 
____________________________________________ 

COGNOMS: 
____________________________________________ 

 

Autor: 1 Amadeu Gallart Guilló 
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1. Coneixem el nostre autor!  

 

7 de juny 1918 

 

Autoretrat verídic promès a la senyora Lola S... i no enviat per excés del sentit 

del ridícul.  

 

Alçada: 1 metre 74. [...] El meu crani tendeix notòriament a la blaquicefàlia. Sóc 

un cap curt i afegiré que sóc un capgros. El meu cap està abundantment poblat 

de cabells. M’hauria estat absolutament indiferent no tenir-ne. [...] Tinc un front 

normal, dret i vertical al pla de la terra. Els meus cabells no són pas 

completament rossos ni acusadament negres. Són un entremig. 

 

D’aquest front, tot baixant, se’n desprèn un nas que en altres temps fou molt 

correcte, finament dibuixat de cartílags. La forma del nas me la vaig, però, 

destruir jo mateix en una població de la costa de llevant on anàvem a estiuejar, 

un any per la festa major, jugant a l’arbre de la cucanya. [...] 

 

Sota les celles poblades i les pestanyes desproveïdes de llargada, de corba 

romàntica i de caient fascinador, els ulls petits, tancats dins d’una incisió 

d’escletxa de guardiola, tenen una certa vivacitat, molta mobilitat, i són – 

segons m’han dit – molt impressionables, tant a la visió exterior com als 

reflexos interns. Són uns ulls sense educació i sense hipocresia, que em 

traeixen, sembla, a cada moment.  Aquest defecte dels meus ulls és característic 

de les meves faccions, extremadament mòbils – d’una mobilitat tan acusada 

que sempre que algun amic dibuixant m’ha volgut fer un retrat de cara ho ha 

hagut de deixar corre ràpidament. [...] Tinc la cara notòriament plana i els 

pòmuls amples i sortits.  

 

QUÈ EN SAPS? 

 Coneixes o has llegit alguna obra de Josep 

Pla? 

 Creus que és important fer un dietari? 

 Has fet mai una ruta literària? Quina? Et va 

agradar? 

Documentem-nos!! 
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No tinc pas la pedanteria de considerar-me un home absolutament “llatí”. El 

meu cognom patern –Pla – és categòricament romà. Quan Xènius veié escrites 

per primera vegada en un paper imprès les dues paraules: Josep Pla, digué que 

el nom gravitava cap a terra, que tocava de peus a terra, d’una manera concreta 

i indiscutible. Però i aquest Casadevall que porto de part de mare, ¿què 

significa? Aquest cognom, a Barcelona, a Girona, a l’Empordà, és considerat una 

mica hebraic, sensiblement israelita. [...] Els jueus, tenen els ulls tristos de gos 

pidolaire i vergassejat; tenen el nas tou de base; el seu clatell no és dibuixat, 

sinó espès. Ara bé: jo no tinc ni els ulls tristos, ni el nas humit, ni el clatell espès. 

Tinc els ulls vius , i de vegades vivíssims, com vostè, Lola, ha pogut contrastar; 

el nas sec; el clatell lineal i dibuixat com una melodia ben construïda.  

 

Tinc la boca grossa, els llavis notòriament molsuts i una dentadura excel·lent. 

Les orelles, normals i poc separades del crani. Maxil·lar fort [...]. La relació que 

pugui tenir el maxil·lar amb la voluntat de la persona que el presenta és un 

altre tòpic gratuït, de la novel·lística. Una piga situada sota el pòmul esquerre – 

una piga notòriament meridional i escandalosa – contribueix a la mobilitat de 

les meves faccions...[...] Estic parlant de mi, senyora, com si parlés d’una 

persona totalment deslligada de la meva existència. Com si es tractes d’un 

personatge de novel·la.  

Em consideren un home voleiadís i fugisser, superficial, enigmàtic, insegur i 

errívol. D’ací ha sortit la teoria de la meva frivolitat cínica. Altres es malfien de 

mi. No arribo a inspirar confiança a la gent.  

 

No he portat mai, fins ara, barba o bigoti. Sempre he anat afaitat, i aquesta 

operació me la faig jo mateix des que, entrat en un col·legi religiós, em sortí el 

pèl. Llevat dels matins en què em trobo sota els efectes d’algun atac agut de 

misantropia, m’afaito cada dia.  

 

Algunes senyoretes m’han dit que tinc les mans ben fetes. [...] Calço un 38-39. 

Tinc un peu petit i bonic i, malgrat tenir un cap tan gros, la meva cama és més 

aviat fina. [...] En realitat tinc el cap gros, l’estómac petit, la boca vulgar i el cor 

divers. De vegades tinc la llàgrima inexplicablement fàcil. [...] 

 

Sóc més sensible a la pobresa dels altres que a la pròpia: m’agrada – no hi puc 

fer més – la música dolenta. [...] seria capaç d’adular una persona intel·ligent en 

qualsevol ram del saber, sempre que aquesta persona m’ensenyés alguna cosa; 

no seria capaç, però d’adular ningú més mentre la meva pobresa no fos 

extrema. M’agraden més les dones simpàtiques que les dones belles; tinc una 

tendència al racionalisme matisada per la ironia; m’agrada de viure entre gent 

ben vestida, però jo no he donat mai, personalment, gens d’importància al 

vestir.  
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No tinc cap ambició, i seria incapaç de fer un pas per tenir una posició brillant. 

M’agradaria de tenir diners, perquè els diners són la llibertat, sobretot en el 

nostre país. 

 

Tinc una tendència a donar la raó als altres – a comprendre’ls – i a no donar-me 

raó a mi, encara que això em reporti perjudicis. És així! Em malfio més de mi 

mateix que de l’altra gent. [...] 

 

Tinc una certa capacitat de retenció de lectures i de llibres; de les coses que 

llegeixo, el que m’interessà sempre més vivament foren els detalls, les coses 

insignificants i petites. M’apassionen tant les persones mortes com les vives. La 

memòria històrica és per a mi tant real com l’actualitat mateixa. [...] 

 

Escric des de molt jove, però l’escriure és en mi una activitat artificiosa i 

sobreposada. No tinc pas una idea clara – i això sembla que passa a molta gent – 

del que hauria de fer en la vida, i sobretot del que hauria pogut fer. [...] 

 

Així, voldria estar gras i estic magre; voldria saber coses i no trobo company; 

voldria discutir i tot és tancat, la situació és còmica i desgraciada. D’aquesta 

lamentable situació prové l’aire que tinc d’home desavagat que cerca feina i no 

en troba. Per això,  senyora, no estic bé enlloc i vaig pel món com una ombra 

errant.  

 

Fragment adaptat, El quadern gris de Josep Pla 

 

2. A continuació i per tal que us acabeu de fer una idea de com era l’autor 

que estem estudiant, veurem un breu fragment de l’entrevista que li va 

fer Joaquin Soler Serrano a Josep Pla pel programa A Fondo de TVE el 

desembre de 1976. 

 

 

 

3. Ara que ja coneixes, una mica, un dels prosistes catalans més importants 

del segle XX, completa els teus apunts buscant informació a la xarxa sobre 

la seva obra literària més important. Posteriorment, elabora’n una petita 

biografia (10-15 línies) i el proper dia, a classe, ho posarem en comú amb 

la resta de companys. Els portals recomanats són: 

 LLetrA: http://www.lletra.com/  

 Fundació Josep Pla: http://fundaciojoseppla.cat/ 

 Associació escriptors llengua catalana: http://www.escriptors.cat/  

 

 

http://www.lletra.com/
http://fundaciojoseppla.cat/
http://www.escriptors.cat/
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4. Com ja sabeu El quadern gris és un dels llibres més importants de Josep 

Pla. Per preparar la nostra ruta ens centrarem en els escenaris 

barcelonins més importants d’aquesta obra i consegüentment farem les 

següents parades:  

 

1. El Carrer Mallorca, 244: és el carrer on la família de Josep Pla hi tenia un 

pis. Pla va viure en aquest pis fins que la família per qüestions 

econòmiques se’n va haver de desprendre.  

2. La Universitat de Barcelona: on va estudiar la carrera. 

3. Cafè Gravina: Bar que freqüentava el nostre autor quan anava a la 

universitat.  

4. Les dispeses: Després de vendre’s el pis del Carrer Mallorca, Pla, vivia a 

dispesa a Barcelona.  

5. L’Ateneu Barcelonès: el qual freqüentava assíduament.  

6. Les rambles: Pla tenia costum de caminar per la Rambla i pels seus 

carrers transversals. 

7. La plaça del Teatre. 

8. Última parada: Reflexions planianes. Sensacions que tenia l’autor 

mentre vivia a Barcelona. 

 

a. Poseu-vos en grups de 3 persones (un grup haurà de ser de 

quatre). Cada grup tindrà assignada una parada, i per tant, haurà 

de preparar-se la lectura dels textos i treballar la relació de la 

parada amb Josep Pla.  

Per què és important aquesta parada per l’autor? Treballeu-ho a 

fons, ja que vosaltres sereu els encarregats d’explicar-ho als 

vostres companys el dia de la ruta i, per tant, els responsables de 

contextualitzar perquè és important aquella parada i de vincular 

tot el que sapigueu amb el llibre i l’autor.  

Per exemple: Si us ha tocat l’ateneu barcelonès, haureu d’explicar 

què és l’ateneu barcelonès, quina relació hi té Pla, i amb qui es 

relaciona, qui és Alexandre Plana, buscar imatges de l’ateneu de 

l’època i de l’ateneu actual, i característiques singulars del lloc; 

l’ateneu té un dels últims jardins romàntics de la ciutat de 

Barcelona, etc. 

 

Orientacions a tenir en compte: 

 Heu de treballar la lectura de cada fragment que us ha tocat 

i, a més a més, fer una valoració general de perquè és 

important aquell lloc i quina vinculació té amb Josep Pla. 

Preparem la ruta literària 
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 Us pot ajudar llegir el dia complert del vostre fragment a El 

quadern gris.  

 Podeu recórrer a pàgines web que us ajudin a relacionar 

l’autor amb l’escenari de la ruta. 

 Per a la lectura dels textos, es tindrà en compte l’expressió 

oral: la dicció del text, l’entonació durant la lectura, el volum 

de la veu, les pauses ben fetes, la creativitat i originalitat, 

etc.) 
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5. Durant la ruta literària hauràs d’estar molt atent a la intervenció dels teus companys, ja que hauràs d’emplenar questa 

graella amb una explicació clara de quina és la relació de cada punt de la ruta amb Josep Pla. Et pot ajudar portar un petit 

quadern per anar prenent anotacions que posteriorment t’ajudaran a omplir correctament la graella. Aquest exercici 

s’haurà de lliurar, a classe, el primer dia després de la ruta.  

 PARADA RELACIÓ AMB JOSEP PLA 
1 C/MALLORCA, 244 

 
 
 

 
2 UNIVERSITAT  

 
 

3 CAFÈ GRAVINA  
 
 

4 LES DISPESES  
 
 

5 ATENEU BARCELONÈS  
 

 
6 LA RAMBLA I 

CARRERS 
TRANSVERSALS 

 
 
 

7 PLAÇA DEL TEATRE  
 
 

8 REFLEXIONS FINALS  

Fem-la!! 



6. Durant la ruta literària es faran fotos de cada una de les parades amb la 

càmera de l’institut. Posteriorment, cada grup haurà de penjar una foto al 

twitter de l’institut @IJMZafra amb el hashtag #PLABCN1919. 

 

 

 

7. Després d’haver treballat el gènere literari del dietari i d’haver vist 

diferents exemples a través d’El quadern gris de Josep Pla... Ara et toca a 

tu!  Elabora el teu propi dietari del dia de la ruta literària. Pots explicar 

què vam fer, les impressions que vas tenir, què et va semblar, les parades, 

quina et va agradar més i perquè, etc. També pots fer una breu reflexió de 

si trobes important o no, plasmar en un diari tot el que fas durant el dia a 

dia. Extensió mínima 1 pàgina. 

 

8. Un cop se t’hagi retornat el teu dietari corregit, hauràs de completar la 

graella següent. En el primer apartat (Error) hauràs d’escriure l’error. 

Seguidament, hauràs d’explicitar de quin tipus d’error es tracta; 

d’ortografia (O), d’expressió (E) o de puntuació (P). També hauràs de 

detallar la justificació de l’error. És a dir, has d’especificar si es tracta d’un 

error que es pot veure mitjançant les normes ortogràfiques o si es tracta 

d’un error memorístic.  

 

9. Després d’omplir la graella i fer el procés de correcció, reescriu l’entrada 

al teu dietari amb els errors corregits i torna-la a entregar. 

 

10. Un cop hagis acabat tot el procés de reescriptura comparteix la teva 

entrada del diari amb els teus companys al bloc de l’assignatura 

juntament amb la taula de reflexió d’errades. Després, piula l’enllaç del 

bloc on hi ha la teva entrada al twitter de l’institut @IJMZafra amb el 

hashtag #PLABCN1919. 

  

ERROR 

TIPUS 

D’ERROR 

(O/E/P) 

 

JUSTIFICACIÓ DE L’ERROR 

1    

2    

3    

4    

5    

6...    

Sensacions 
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5. Conclusions i autoavaluació 
 

L’objectiu principal d’aquest treball era presentar una proposta d’innovació 

educativa per a la millora d’intervenció didàctica de l’àrea de llengua i literatura 

catalana del centre on he realitzat les pràctiques, així com, saber aprendre a aplicar 

a l’aula els coneixements i recursos adquirits durant el màster. 

He intentat plasmar, de la millor manera possible, tots els continguts apresos 

durant el màster i, també, he posat en pràctica tot el que he aprés al llarg dels dos 

pràcticums.  

Elaborar aquesta proposta d’innovació didàctica ha servit per adonar-me que estic 

més a prop professionalment de ser professora i que, cada vegada més, tinc més 

facilitats a l’hora de moure’m en mig de currículums i muntar unitats didàctiques.  

La temporització que plantejo és força ajustada i contempla possibles 

desquadraments en l’horari. No obstant això, fins que no es porta a la pràctica una 

unitat didàctica, no es veuen ben bé quins són aquells aspectes que caldria 

millorar, canviar o replantejar.  

Aquesta reflexió l’entenc des de la meva experiència en la confecció de la unitat 

didàctica durant el pràcticum 2. On vaig haver d’aplicar petites variacions en 

funció de l’horari de classe, la predisposició dels alumnes, les ganes de treballar, els 

contratemps, etc.  

Tot això penso que cal tenir-ho en compte  perquè és important no posar massa 

feina durant les sessions, ja que sempre pot sortir algun imprevist i, sobre la 

marxa, es pot haver d’allargar o escurçar algun exercici segons la dinàmica del 

grup. 

Personalment, estic contenta del resultat final d’aquest treball, ja que penso que 

una proposta així pot ser engrescadora i motivadora pels alumnes i amb tot el que 

inclou, m’agradaria aconseguir que tinguin una visió més propera de la nostra 

literatura. 
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7. Annexos 
 



ANNEX 1 

Dossier de la ruta literaria  Proposta d’innovació que inclou un mapa amb les 

parades de la ruta, els textos i les activitats. 



1 

LA BARCELONA DE 1919 

A TRAVÉS DE LA MIRADA 

DE JOSEP PLA 

RUTA LITERÀRIA DELS 

ESCENARIS BARCELONINS MÉS IMPORTANTS 

D’EL QUADERN GRIS 

4rt d’ESO  
Llengua catalana i literatura 

Departament de llengua i literatura 
Institut Juan Manuel Zafra (Barcelona) 
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MAPA DE LA RUTA LITERÀRIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre de les parades: 

 (1) Carrer de Mallorca, 244 

 (2) Plaça Universitat 

 (3) Les dispeses 

 (4) El Cafè Gravina 

 (5) L’Ateneu Barcelonès 

 (6) La Rambla i els carrers transversals 

 (7) La Plaça del Teatre 

 (8) Última parada: reflexions finals 

  

1 

2 
4 

 

3 

6 

5 

7 

8 
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1. C/MALLORCA, 244 

 

 

 

 

 

 

 

9 de gener. A l’estació de França, un faetó de vidres tirat per un cavall escanyolit 

ens transporta a tota la família fins al pis del carrer de Mallorca – Mallorca, 244, 2n, 

1ª. Els vidres trontollen en l’empedrat del carrer. Barcelona desfila a través 

d’aquestes pampallugues vibràtils. Tot és molt diferent, és clar, de les coses de la 

vida immediata, tot és més gros i més important, però res no m’atrau amb força. El 

pis – pujada l’escala una mica obscura – em sembla incolor, inodor, insípid. I, a més, 

sorprenentment petit. Aquesta reducció de proporcions fa que tot ens caigui una 

mica a sobre. Si no tinguéssim res més a fer ens posaríem tristos – menys 

l’Angeleta, que potser perquè és més de pagès que nosaltres està il·lusionada i no 

para un sol moment de feinejar. 

 

31 de gener. Plou. [...] Mullats, els cotxes de punt, tan tronats, els automòbils, fan 

amb les llums dels carrers un joc entrecreuat d’esclats i lluïssors insospitats. Sota 

la pluja [...] les ciutats es tornen de luxe, tenen un punt de recolliment amable. Hom 

hi sent el gust d’estar a dins i de treballar sota una mampara. [...]. Em desperto 

quan clareja. Obro una mica el balcó. El cel té una vaga resplendor fosforescent; 

l’aire, un color morat i malva. Silenci impressionant. Barcelona fa l’efecte d’un 

inacabable cementiri. 

 

11 de març. L’última nit al pis del carrer de Mallorca. Aquestes quatre parets 

fredes, glacials, no em fan ni fred ni calor, no em diuen res. Hi he passat els anys 

més vitals de la joventut – els més tristos. Recordo que quan m’escapava del pis, a 

la nit, anys enrere, per anar al Paral·lel o a la Rambla, obria la porta de l’escala a les 

palpentes, tancant els ulls i arronsant les espatlles. Em devia pensar que així feia 

menys fressa. És absolutament irrisori, d’una comicitat grotesca. 
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2. LA UNIVERSITAT 

 

12 de març. Després d’aquests cinc anys 

passats a la universitat, em sembla que el que 

hom sol dir-ne rutinàriament: que s’hi perd el 

temps i que en sortir-ne és quan s’ha de 

començar de treballar i sobretot quan s’ha 

d’oblidar el que s’hi ha après, és absolutament 

secundari. [...] A la universitat, el de menys és 

saber; el principal és aprovar. He passat cinc 

anys de la vida en una facultat de Dret: no he 

sentit mai parlar, ni per medecina, de justícia. 

La paraula mateixa, no l’he sentida mai 

pronunciar. 

 

22 de març. Sortir de l’ampliació de Ciències i entrar a la de Lletres era passar del 

caos al país de les fades. Per entrar a la facultat de Dret pròpiament dita també 

s’havia de passar per una ampliació que no ampliava res, però que pel fet de 

contenir una quantitat discreta d’estudiants semblava un oasi. Una massa de dos-

cents vuitanta estudiants concentrats entre quatre parets amb la intenció de fer-

los estudiar és una pretensió pedagògica sense fonament. [...] En definitiva, la 

universitat era un reflex exacte de la societat del país, no era un organisme de 

selecció. 

 

22 de març.  

- És fosc! No s’hi veu! – cridava un estudiant. 

- Avi! Avi! Avi! – vociferava un altre fill de papà, lúgubrement, encara. 

Amb això la tarda anava caient ràpidament i la llum s’acabava. El professor, 

voltat immediatament dels que aspiraven a matrícula d’honor, arrencava de 

vegades una herbeta o recollia una pedra. [...] Hi havia dos o tres estudiants 

que portaven un quadern de paper adequat per fer un herbari. 

Mentrestant, era possible de constatar un fet. El nombre d’estudiants que 

havien arribat sobre el terreny era considerablement més reduït que el que 

havia emprès la marxa des del pati de Dret dues o tres hores abans.  Cansats 

de riure i de fer animalades, la immensa majoria havia abandonat les classes 

pràctiques a la plaça d’Espanya, havia agafat el tramvia i s’havien entaforat 

en un cafè o en un cine o altre. [...] Vaig assistir a les dues primeres, però 

sospito que totes foren igualment manicomials. 
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3. EL CAFÈ GRAVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de març. Quan l’any 1913, vaig arribar a Barcelona per entrar a la universitat, 

els cafès vuitcentistes, amb miralls a les parets, divans folrats de vellut vermell, 

llums de vidre glaçats, sostres de color de tabac, cambrers amb ulls de poll i 

tertúlies familiars – tot plegat, fetes les excepcions de rigor, una mica suat i 

arriladet, - anaven ja molt de baixa. Els cafès d’estudiants del meu temps foren cal 

Pau i el Cafè Gravina. 

 

12 de març. El Cafè Gravina, situat al carrer del mateix nom – un carrer que va de 

Pelai a Tallers –, era un cafè sòrdid, tronat, petit, agitat i tenebrós. [...] Es tiraven 

caramboles, es jugava al xapó i es tallava el set i mig amb crupiers professionals – 

uns crupiers que anys enrere havien estat, segons deien, estudiants que havien 

triat pel mal cap. A primeres de mes, sobre les taules d’aquests locals hi corria 

algun duro de plata; del cinc al quinze s’hi veia alguna pesseteta; del quinze per 

amunt només s’hi veia la calderilla amarga. 

 

12 de març. Vaig passar moltes hores en aquests nefands establiments. De tota 

manera, vaig ésser sempre un jugador petit, desproveït de vanitat, un jugador mut, 

gris, esborrat. En el moment d’allargar la mà per fer una aposta – de vegades havia 

de passar la mà per una escletxa de la murada d’esquenadrets que se 

m’interposaven davant de la taula – havia de vèncer una timidesa inexplicable, de 

molta densitat. Davant d’una taula de joc, no vaig aconseguir mai fer un gest ample, 

fascinador, convincent i resolutiu. Una incapacitat total.  
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4. LES DISPESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de març. Dinar horrorós a la dispesa. Per fortuna les racions eren 

escassíssimes. A la tarda, tracto d’escriure alguna cosa. Desànim, descoratjament, 

fatiga nerviosa davant de les diabòliques dificultats d’escriure. Quan tracto de fixar 

sobre el paper alguna cosa que ha d’ésser per publicar, el que faig em surt, 

instintivament, pedant, obscur i pretensiós. El català és, a més a més, dificilíssim. 

 

5 de març. Dimecres de cendra. Angeleta. Ens ha vingut a veure ja dues  vegades a 

la dispesa i avui ens ha deixat un paper escrit d’una simplicitat emocionant. [...] 

Angeleta es recorda de nosaltres. Tan poc que nosaltres ens recordem d’ella. Al 

carrer Mallorca, a la nit, no se sentia tocar cap rellotge de campana – o almenys jo 

no recordo haver-ne sentit cap. Al carrer Pelai se’n senten diversos, d’una gravetat 

imposant, magnífics, d’una sonoritat que queda llarga estona flotant en l’aire.  

 

26 d’abril. La dispesa. El menjar és horrible. El plat millor de la casa és el clima del 

país, tan suau. Sembla impossible que un clima pugui ésser tan alimentós i 

substanciós per arribar a permetre que menjant tan malament es pugui fer una 

vida certament sense desgast, però en definitiva normal. La carn, sobretot, és 

infame. Aquests bistecs coriacis, tallats prims com una orella de gat, arrasats i 

xuclats com una madeixa d’espart! Les mongetes tendres tenen uns fils de tanta 

consistència que més que per una naturalesa benigna semblen especialment 

fabricats per la casa. És trist, a tan pocs anys, haver d’arribar a la conclusió que si 

no es menja bé no es pot ésser intel·ligent.  
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5. L’ATENEU BARCELONÈS 

 

12 de gener. Em donen d’alta a l’Ateneu 

Barcelonès – soci transeünt: 7,50 ptes. Mensuals. 

La casa m’agrada. Sensació agradable de tenir un 

refugi. La primera cosa que hom desitja en viure en 

una gran ciutat és trobar una manera d’estar sol. 

Aquest desig és molt útil: si hom arriba a realitzar-

lo les ciutats poden ésser productives, de gran 

rendiment de treball. Si no fos aquest impuls cap a 

la solitud que produeix la vida entre la gent, entre 

la densitat de la gent, ¿de què servirien les grans 

ciutats? De tota manera, no sé pas si l’Ateneu és el lloc més adequat per estar sol. 

 

24 de gener. Plou. Ateneu. La biblioteca, amb les mampares verdes dels llums dins 

la foscor de les quatre de la tarda, em cau a sobre. Al pati, les altes palmeres tenen 

un esllanguiment ploraner. Els llibres fan olor de resclosit; el paper té una qualitat 

humida. Surto al carrer. Els degoters dels balcons salten sobre els paraigües de la 

gent – els paraigües que saltironegen pels carrers. El fanguet trepitjat i tou – d’una 

qualitat de cosa evacuada. 

 

11 de març. Havent dinat, trobo Alexandre Plana a la biblioteca. M’agafa pel braç i 

em porta a la penya de l’Ateneu per antonomàsia. [...] Baixem l’escala del primer 

pis, travessem la sala de premsa estrangera i entrem al local, tan baix de sostre, de 

la cèlebre tertúlia. Plana em presenta al doctor Borralleras, que seu al fons del 

local. M’acull amb una cordialitat, que em demostra que Plana m’ha fet el llit. 

Després, Borralleras em presenta als presents. Recordo al doctor Dalí, don Enric 

Jardí, don Eugeni D’ors, Francesc Pujols, Camps Margarit, Josep Maria de Segarra, 

don Pere Rahola,[...] Lluís Llimona [...]. la rebuda és naturalment una mica freda i 

reservada. Plana sembla content. En prendre seient al costat de la porta d’entrada, 

el doctor Borralleras em dedica un somriure amable, ple de cordialitat i d’interès.  
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6. LA RAMBLA I ELS CARRERS TRANSVERSALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de gener. La Rambla és una meravella. És un dels pocs carrers de Barcelona en 

el qual em sento plenament bé. Hi ha sempre prou gent per trobar-hi un o altre 

conegut, però n’hi ha sempre suficient per passar desapercebut – si convé. 

 

11 de febrer. Biblioteca de l’Ateneu fins a les dues de la nit. Tomb de Rambla. Gran 

animació. Al pla de les Comèdies, el mercat eròtic és impressionant. Gran 

abundància de senyoretes del Migdia de França, ates, grosses, impressionants. Les 

anques passen, girant, com esferes que roden en virtut d’un moment mecànic. La 

concentració cosmopolita és espessa. [...] A la Boqueria hi ha els carros de verdura 

– les cols, molsudes, tocades de petites gotes d’aigua, els bròquils rosats. Pels 

carrers transversals comencen de passar els obrers amb el portaviandes a la mà; al 

coll, el mocador de seda blanca. 

 

24 de març. Baixo fins a les Drassanes. La Rambla i els carrers transversals – dins 

la foscor – formiguegen de gent. Escudellers sembla, literalment, una gola de llop; 

és tan fosc que la gent s’hi dóna unes empentes seques. La ciutat sembla una 

immensa, fosca, inextricable madeixa. Però encara us arriba, sense poder precisar 

d’on exactament, la musiqueta del violí del cec o la frase del captaire dret a la paret. 
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7. PLAÇA DEL TEATRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de març. A la Plaça del teatre el mercat de l’amor és desbordant. La falta de 

llum és afrodisíaca. Torno a casa a les palpentes. A partir de canaletes la densitat 

humana s’aclareix. A la rambla Catalunya no hi ha ningú a penes. Enorme sorpresa 

de no tenir llum al pis. Nit silenciosa; Barcelona sembla meditar. Però potser dorm, 

simplement. 
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8. ÚLTIMA PARADA: REFLEXIONS PLANIANES

19 de gener. Assegut al meu racó de la biblioteca, penso de vegades en les coses 

que he deixat enrere. Els records de Sant Sebastià se m’allunyen. Els de Palafrugell 

tenen una resistència més vital. Observo, amb això, que les formes de sensualitat 

abrupta que m’han fet patir tant tenen tendència – gràcies a Déu – a cedir una mica. 

Ara puc passar tres o quatre hores seguides llegint sense que res em distregui. Això 

deu ésser degut a la baixa qualitat del menjar de Barcelona, que no té comparació 

possible amb la del meu país – la carn i el peix especialment.  

21 de febrer. Aquesta nit Barcelona està imponent. Tot a les fosques. La cosa és 

tan insòlita que és literalment indescriptible. El que fa més impressió és el silenci – 

el silenci densíssim. No se sent ni l’udol llunyà dels vaixells que salpen ni les 

locomotores llunyanes. Res. És com una llosa de plom, pesadíssima.  

25 de febrer. La gent de fora arribem a Barcelona amb moltes preocupacions. 

Generalment, no tenen cap fonament.  

17 de març, dilluns. A Palafrugell tothom es coneix i això fa que a la superfície de 

la vida vilatana, al voltant dels afers del poble, siguin sempre visibles algunes 

passions, els mòbils d’alguns actes, la finalitat d’alguns moviments – i moltes 

ridiculeses, es clar. A Barcelona, no veig res. Completa obscuritat. Probablement és 

perquè no tinc encara la vista habituada a unes altres mides. Tinc una vista de talp.  
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1. ACTIVITAT DURANT LA RUTA. Estigues atent i emplena aquesta graella amb una explicació clara de quina és la relació

de cada punt de la ruta amb Josep Pla. Has de lliurar l’exercici el proper dia de classe. Recorda que pots utilitzar el

quadern recomanat per prendre anotacions i, posteriorment, passar-les a net a la graella.
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