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A breeze of literature 
 

                                                                Objectius  
 

L’objectiu principal de l’itinerari  A breeze of   

Literature  és introduir la literatura a les classes 

d’anglès com una forma de: 

 
• Sensibilitzar els alumnes sobre l’ús de la llengua 

més enllà de les situacions quotidianes. 

• Animar-los a llegir textos rellevants des d’un punt 

de vista cultural; aquests textos inclouen 

narrativa, poesia i teatre pertanyent a l’àmbit de 

la literatura anglosaxona. 

 

Descripció de la proposta  

 

Aquestes unitats s’adrecen a diferents nivells de l’ensenyament de la llengua anglesa en 

escoles d’adults, encara que també es poden fer servir als ensenyaments de GESO. S’han 

elaborat diferents unitats, relacionades amb textos literaris diversos. A cadascuna d’elles se 

suggereix el nivell i la temporalització.  

 
Aspectes didàctics i metodològics  

 

Considerem que, malgrat les dificultats aparents, els aprenents d’una llengua estrangera 
poden entrar en contacte amb la literatura pròpia de aquella llengua. Cal tenir en 
compte, però, que el nivell màxim que s’espera que els alumnes assoleixin a la fi del 
tercer nivell de l’ensenyament de llengua anglesa en centres de formació d’adults és A2. 
Hem triat doncs textos breus, significatius i originals. Ara bé, exposar en aquests nivells 
tan baixos a texts originals presenta certs obstacles que cal superar, evitant sobretot las 
instruccions ambigües, poc clares, que poden portar l’alumne a la frustració i al fracàs en 
la comprensió del text. El concepte de bastiment esdevé doncs clau en la metodologia que 
s’ha fet servir al llarg de totes aquestes unitats.  
 
Per tal de facilitar la comprensió dels textos triats en primer lloc es presenta als alumnes 
un vocabulari clau que els ajudarà a entendre el text. Aquest s’esmicola, i la comprensió 
s’hi treballa de forma paral·lela al vocabulari i les estructures gramaticals que hi van 
apareixent. Al final de cada unitat es demana als alumnes que realitzin una tasca final, 
que pot ser escrita o oral. Mitjançant aquesta tasca s’avaluarà el que són capaços de fer 
un cop realitzada la unitat.  
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Cada unitat didàctica compta amb dos documents: una guia pel docent i les fitxes de 

treball per a l’alumnat. Per altra banda, l’ús de les noves tecnologies està present en totes 

elles. 

 

Autoria 

 

Al tractar-se d’un itinerari, és possible que hi participin diferents docents. Per tant en cada 

unitat didàctica constaran les dades de l’autor corresponent. 

 

 

 

 

 
 


