
Comentaris sobre les competències bàsiques de l’àmb it lingüístic  
Educació secundària obligatòria  

 
                                                                                                                  
Buscando donjuanes 
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29435  
 
 
 

Dimensió literària 

 
Aquesta proposta posa l’èmfasi en l’establiment per part de l’alumnat de connexions entre el 
text literari, en aquest cas Don Juan de José Zorrilla, amb altres arts: música, pintura, cinema i 
llenguatges més actuals com ara la publicitat i el videoclip. El treball final que produirà l’alumnat 
tindrà com a objectiu cercar personatges de “Don Juan” i “Doña Inés” del nostre segle. En la 
proposta, la part audiovisual té un paper rellevant, i la connexió amb imatges i vídeos és 
fonamental.  
 
A l’inici de l’activitat es creen connexions entre l’obra i el moviment romàntic al qual pertany, 
amb el món més proper a l’alumnat, cosa que afavoreix l’interès i el coneixement profund de 
l’obra clàssica. Es promou una implicació subjectiva dels continguts del període romàntic amb 
les vivències pròpies de l’alumnat adolescent: esperit de rebel·lió i desesperació. L’objectiu 
d’aquestes activitats és fomentar la motivació i l’interès per una lectura clàssica.  
 
Al llarg de  la proposta hi ha moltes activitats que activen la participació directa de l’alumnat i la 
seva implicació: lectura dramatitzada de fragments de l’obra, un debat col·lectiu sobre el mite 
de “Don Juan” i altres temes relacionats... I el treball final que han de realitzar: Buscando 
donjuanes, que han de fer en grup i presentar, després, oralment. Els treballs es publiquen en 
una plataforma digital.  
 
(C-10) (C-11) (C-12) 

 
 

Actitudinal 

 
La proposta pretén motivar l’alumnat perquè a través de les connexions que estableix entre el 
seu món i el món de l’obra, adquireixi l’hàbit de lectura d’una manera autònoma d’obres 
clàssiques. (A-1) 
 
La proposta es concreta en un treball de grup que té com a base la interacció oral entre els 
seus membres. Els resultats dels treballs seran exposats a l’aula, cosa que propicia una actitud 
dialogant, de respecte i d’escolta. (A-2) 
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Continguts clau 

• Períodes literaris i estètics més significatius de la literatura: Romanticisme. 
• Context històric i social. 
• Autors i obres més significatius de la literatura castellana: José Zorrilla. 
• El comentari de text literari, oral i escrit. 
• Temes, motius i tòpics literaris. 
• Corrents literaris i estètics. 
• Els gèneres literaris i els subgèneres: característiques del teatre. 
• Recursos estilístics: fonètics, morfosintàctics i semàntics. 
• Altres llenguatges estètics relacionats amb la literatura: cançó, cinema.... 
• El text literari: l’emissor i el receptor. 
• Gèneres literaris: teatre. 
• L’expressió de realitats i ficcions: teatre. 
• Recursos estilístics a partir de models literaris. 
• Propietats textuals: coherència, cohesió, adequació i correcció lingüística 
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Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic 

Dimensions  Competències  

1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls 

2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets 
lèxics i morfosintàctics per comprendre’l 

Comunicativa:  
Comprensió 

lectora 
3.Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement 

4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a 
partir de la generació d’idees i la seva organització 

5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística 

Comunicativa:  
Expressió 

escrita 

6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal 

7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels 
mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals 

8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents 

Comunicativa:  
Comunicació 

oral 
9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per 
iniciar, mantenir i acabar el discurs 
10. Llegir obres i conèixer els autors/ores i els períodes més significatius de la 
literatura catalana, castellana i universal 
11.Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot 
identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos Literària 

12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments 

1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al 
coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per 
estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres 
2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant 
i d’escolta. 
 

Actitudinal  

3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística 
de l’entorn pròxim i d’arreu 

 
Taula extreta del document Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Identificació i desplegament a l’educació 

primària 
(http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/co

mpetencies_llengua_ESO.pdf) 


