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PROGRAMACIÓ UNITAT 10

 CONTINGUTS 

Teoria literària

• La literatura i els estudis literaris.

• El llenguatge literari.

• Els gèneres literaris.

• La història de la literatura.

• El comentari de text.

Textos

• Aglae i les taronges, Josep Carner.

 OBJECTIUS 

• Constatar la finalitat estètica dels textos literaris.

• Identificar les figures retòriques en un text literari.

•  Analitzar la mètrica d’un poema: recompte sil·làbic, classes de versos, 
rima i estrofes.

• Identificar els gèneres literaris.

• Comprendre el concepte de tòpic literari.

• Conèixer i aplicar les fases per a la realització d’un comentari de text.
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L’estudi  
de la literatura

“La gent que llegeix viu més: viu la seva vida  

i la dels llibres que llegeix.” 

EMILI TEIXIDOR
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 COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Competència comunicativa

•  Comprensió i expressió dels missatges, tant orals com escrits, visuals  
o corporals.

•  Expressió escrita d’observacions, explicacions i argumentacions 
(resums i comentaris de text).

•  Contacte amb textos de diferent tipologia.

Competència en gestió i tractament de la informació

•  Aplicació en distintes situacions i contextos del coneixement  
dels diferents tipus d’informació.

•  Transformació de la informació en coneixement.

•  Comunicació de la informació i els coneixements adquirits.

Competència en recerca

•  Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar amb claredat i precisió 
informacions, dades i argumentacions.

Competència en el coneixement i interacció amb el món

•  Valoració de la literatura com la màxima expressió de les possibilitats 
d’una llengua.

•  Coneixement de les diverses manifestacions literàries com una 
eina immillorable per a l’anàlisi, el coneixement i la reflexió sobre 
l’experiència humana.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

• Constata la finalitat estètica dels textos literaris.

• Identifica les figures retòriques en un text literari.

•  Analitza la mètrica d’un poema: recompte sil·làbic, classes de versos, 
rima i estrofes.

• Identifica els gèneres literaris.

• Comprèn el concepte de tòpic literari.

• Coneix i aplica les fases per a la realització d’un comentari de text.
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CONSULTA LA GRAELLA  

DE RECURSOS DIGITALS  

D’AQUESTA UNITAT.

PROGRAMACIONS

Programació en PDF i Word amb rúbriques

SOLUCIONS

Solucions de totes les activitats de la unitat

DOCUMENTS

Quadres informatius, textos...

ACTIVITATS

Comentaris de text

ÀUDIOS

Textos literaris locutats

Llocs d’interès

ENLLAÇOS

UNITAT PROJECTABLE

Accés digital al llibre de l’alumne
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