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A smile to remember 
 

 

Objectius  
 

A través de la lectura d’un poema d’en Charles 

Bukowsky els alumnes hauran de ser capaços de: 

 

• Recitar un poema fent servir patrons simples de 

ritme i entonació, parant atenció a la correcta 

pronunciació.  

 

• Valorar la literatura com a font de reflexió sobre 

problemes socials.  

 

 

Descripció de la proposta  

 

L’Assemblea General de les Nacions Unides ha designat el dia 25 de novembre com el Día 

internacional de la no-violència envers les dones, amb l’objectiu de conscienciar la població 

de la problemàtica dels milers de dones que cada dia estan sotmeses a actes violents. Ens 

agradaria puntualitzar que no només les dones, sinó també els nens i nenes són víctimes de la 

violència domèstica. Aconseguirem aquest objectiu mitjançant la lectura d’un poema d’en 

Charles Bukowsky. L’escriptor nord-americà va patir situacions familiars ben greus durant la 

seva infantessa; el seu pare, amb la aquiescència de la seva mare, maltractava els dos ben 

sovint, tant físicament com psicològicament. Ja d’adult i convertit en un reconegut escriptor, 

Bukowsky comentava que tot aquest dolor immerescut li havia servit per conformar gran part 

de les seves obres. A smile to remember és un commovedor poema on l’autor evoca la seva 

situació quan era nen.  

 

La proposta s’adreça a alumnes d’anglès 2, per tal de ser duta a terme amb els alumnes 

durant el primer trimestre, coincidint amb la setmana del 25 de novembre. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

El poema triat és un text no gaire llarg, el vocabulari i les estructures del qual són prou 

entenedores si la lectura es fa de forma pautada i amb acompanyament. El concepte de 

bastiment esdevé doncs clau en la metodologia d’aquesta unitat.  
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Per tal de facilitar la comprensió del poema, prèviament a la seva lectura es presenta als 

alumnes un vocabulari clau que els ajudarà a entendre el text. Pas a pas, la seva 

comprensió es treballa de forma paral·lela al vocabulari i les estructures gramaticals que 

van apareixent. Particularment s’aprofita el poema per introduir als alumnes la forma 

verbal del passat simple. La tasca final consisteix en recitar el poema, parant especial 

atenció a la pronunciació del sufix –ed  de les formes de passat simple del verbs regulars.  

 
Documents adjunts 

 

- A smile to remember (lesson plan) 

- A smile to remember (worksheets) 

 

Autoria 

 

Autora: Roser de Antonio 

 

 

 

 

 
 


