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Relats de secundària 

      

 

Cadira solitària que dona ombra 

Logo de Miquel Pacheco Vidal/ Autor: Hèctor Pacheco 

 

Objectius  

 Llegir amb fluïdesa textos literaris per comprendre’ls.  

 Aplicar estratègies de comprensió per interpretar i valorar el contingut del text, i la 

complexitat del text i el propòsit de la lectura. 

 Oferir, com a suport de la tasca docent, un exemple concret i fàcil que afavoreixi la 

comprensió i l’adquisició d’alguns elements tècnics literaris que s’estiguin impartint a 

classe. 

 Reflexionar sobre determinats conceptes ètics que comporta l’acte d’escriure, com la 

censura, l’autocensura, l’estereotip, etc. 

      

Descripció de la proposta  

Aquesta proposta presenta un recull de divuit relats breus escrits en relació a un element literari 

concret, amb l’objectiu de mostrar l’estratègia literària emprada a l’hora d’elaborar-los. 

Cadascun dels relats aborda un concepte propi del relat literari com pot ser el temps, l’espai, el 

diàleg, la descripció, el punt de vista, etc. 

A més a més, alguns dels relats fan una referència clara en relació a un concepte ètic propi de 

l’acte d’escriure. Per tant, hi ha un relat que es dedica a observar la censura, un altre 

l’autocensura, un altre l’estereotip, etc. 

      

Aspectes didàctics i metodològics  

Els divuit relats que integren la proposta poden formar part de les lectures triades per llegir a 

l’aula de llengua i literatura i pretenen poder treballar i reflexionar a l’aula sobre els conceptes 

propis del relat literari i els conceptes ètics que implica l’acte d’escriure a partir de l’estructura 

de les narracions proposades. Cada docent pot introduir la lectura dels relats en funció dels 

objectius d’aprenentatge que s’hagi marcat i en relació als continguts curriculars que es treballin 

durant el curs.   

Es tracta doncs de divuit narracions independents -cada relat amb el seu contingut sobre un 

aspecte de la tècnica literària i amb un tema particular-. La metodologia de treball a l’aula pot 

ser diversa. Així doncs ofereix diferents possibilitats com per exemple:   
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 Suggerir la lectura de només els relats que es consideri adients com a suport dels 

continguts tractats a classe. 

 Aquest material literari està orientat també a fer alguna sessió de lectura en veu alta 

acompanyada de la intervenció del professor a fi de revelar les tècniques i les al·lusions 

temàtiques que s’hi amaguen, és a dir, fomentar la conversa literària. Aquestes però 

s’expliquen en un document a part. Cada docents triarà el relat en funció dels continguts 

curriculars que vulgui treballar a l’aula. 

 Així mateix, es pot preveure la lectura en veu alta a l’aula d’algun relat i suggerir a 

l’alumnat la lectura a part de tot el recull. 

Acompanya la proposta el document per al professorat ‘Orientacions per als docents o 

comentaris per al professorat” explicació, relat a relat, dels conceptes, tan literaris com ètics, 

inserits dins del text.. 

 

Recursos emprats  

 Dossier exercicis de primer curs (relats) 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Competència lingüística en llengua catalana i castellana: dimensió comprensió lectora, 

comunicació oral i dimensió literària. Competència bàsica de l’àmbit personal i social. 

Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de text narratius, 

Llegir i comprendre, de forma guiada textos narratius per treballar diferents aspectes de la 

creació, comprensió i valoració amb esperit crític per part de l’alumnat. 

Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text literari. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta proposta està adreçada a alumnat de 1r i 2n d’ESO. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Aquesta proposta incorpora tant l’anàlisi literària com la de factors ètics per la qual cosa 

fomenta i propicia una dinàmica transversal dins de l’aula. 

 

Documents adjunts 

o Exercicis de primer curs, recull de divuit relats. 

o Orientacions per als docents 

      

Autoria 

Miquel Pacheco Vidal, autor de la proposta i de les obres literàries, especialista en teatre 

escolar i teatre terapèutic.  L’autor demana compartir com ha funcionat la proposta i que envieu 

alguna imatge o vídeo a l’adreça miquelpachecovidal@gmail.com 
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