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Jane Eyre, an unconventional heroine 
 

 
 

Objectius   
 
Al finalitzar aquesta unitat didàctica  els alumnes seran capaços 
de: 
• Escriure un text curt descrivint la carrera professional d’una 

escriptora. 
• Valorar la literatura com a font de reflexió sobre els 

problemes socials de gènere. 
 
 

 

Descripció de la proposta  
 
El dia 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona. És una gran oportunitat per parlar 
de dones escriptores, com a Charlotte Brontë. En aquesta unitat els alumnes llegiran un 
fragment de la seva novel·la Jane Eyre, aprenent, a través de la lectura, alguns aspectes 
gramaticals relacionats amb Anglès 3 (2n-3r- trimestre).  
 
El fet que Charlote Brontë hagués d’escriure amb un pseudònim masculí per tal de publicar 
les seves obres serà un element de reflexió; aquests fets no són només propis dels passat, fins 
i tot ara succeeix. En relació amb això els alumnes, com a tasca final hauran d’escriure una 
descripció breu de J. K. Rowling, l’autora de la sèrie Harry Potter, per a incloure-la en una 
hipotètica contraportada de Harry Potter i les Relíquies de la Mort. Els alumnes hauran de 
descriure l’autora i la seva carrera professional, mirant de no fer servir llenguatge 
discriminatori.  
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
El fragment triat és breu i significatiu. Prèviament a la lectura es presenta als alumnes un 
vocabulari clau que els ajudarà a entendre el text. La comprensió es treballa pas a pas,  
de forma paral·lela al vocabulari i les estructures gramaticals que hi van apareixent.  
 
Com que el treball de l’expressió escrita és un dels aspectes clau d’aquesta unitat, s’hi 
presenten diverses activitats en les quals els alumnes han de publicar i compartir amb els seus 
companys breus tasques escrites, mitjançant Popplet and Twitter.  
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Documents adjunts 

 

- Jane Eyre, an unconventional heroine (lesson plan) 
- Jane Eyre, an unconventional heroine (worksheets) 

 
Autoria 
 
Roser de Antonio García, professora de Llengua Anglesa en centres d’adults. 
 
 
 
 
 
 


