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Lucia Berlin: Living life to the fullest 
 

 
Objectius: Els estudiants, al finalitzar la unitat, hauran de ser capaços de: 
 

 
■ Escriure un text breu (50 paraules aprox.) 
utilitzant Past Simple Tense i Past Habits Tense 
per tal de descriure alguna cosa que varen fer o 
que va passar  en el passat (Past Tense) I coses 
que solien fer (Past Habits Tenses). 
 
■ Valorar la Literatura com a recurs de reflexió 
sobre qüestions de gènere.   

 

Descripció de la proposta  
 
El 25 de novembre és el Dia de la No Violència contra les dones. És una gran oportunitat per 
presentar l’escriptora nordamericana Lucia Berlin als nostres alumnes. L’autora va patir una 
vida molt molt complicada a causa d’abusos de diferent mena. Onze anys després de la seva 
mort, la seva col·lecció d’històries curtes, A manual for cleaning women, va col·locar-se en el 
número 1 dels llibres super-vendes a Estats Units. La millor manera de retre un homenatge a 
aquesta dona és recordar la seva vida.  
 
La unitat està basada en la lectura de diversos fragments d’una de les històries curtes de Lucia 
Berlin anomenada Friends. Està adreçada a alumnes d’Anglès 3, però també seria adient per 
grups avançats de GES 2 o PPACFGS, si el que ens interessa, a part de la gramàtica, és el 
treball dels continguts, la lectura i els temes de fons que ens regala el text.  

 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Els fragments triats  necessiten del suport i la guia del docent per tal que resultin entenedors 
pels alumnes d’aquests nivell. No obstant això, creiem que cal acostar els estudiants als 
textos originals, i fer-los perdre la por a enfrontar-se a nou vocabulari i estructures. 
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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 repassar la forma 
verbal del passat simple i introduir altres estructures que expressen passat (USED TO i 
WOULD), a més de la formació d’adjectius en –ed i –ing. La tasca final consisteix en 
escriure un text breu, on els alumnes hauran d’explicar algun succés o fet interessant del 
seu passat. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn 
 
La lectura de Friends ens trasllada a qüestions relacionades amb l’amistat i la malentesos 
que de vegades es donen en les relacions humanes.  
 
Documents adjunts  
 

- Lucia Berlin, living life to the fullest (lesson plan) 
- Lucia Berlin, líving life to the fullest (worksheets) 

 
Autoria  
 
Autor: David de Juan Canales 
 
 
 


