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L’autostopista 
 
 
 
 
 
 
Objectius 

 

• Reconèixer la bona literatura i el funcionament del codi estètic literari 
de manera adequada a la seva edat. 

• Afavorir el gust per la lectura i la utilització de la literatura per 
comprendre el món que ens envolta. 

• Utilitzar estratègies que ajudin a analitzar i interpretar el text literari 
abans, durant, i després de la lectura. 

• Participar en converses grupals per comprendre i reflexionar 
conjuntament sobre temes subjacents a la lectura. 

• Valorar la interacció com a eina per prendre consciència de l’apropiació 
i comprensió dels coneixements i de les idees. 

• Valorar les normes de cortesia i els marcadors lingüístics de relacions 
socials. 

• Identificar i utilitzar alguns connectors al servei de la cohesió del text i 
d’alguns  mecanismes de referència interna: la coherència verbal i 
nominal al llarg del text. 

 
 
Descripció de la proposta 

  
Lectura del llibre de contes de Roald Dalh titulat L’autostopista. La riquesa 

temàtica, lingüística i literària de l’obra ens permet proposar activitats 

lingüístiques i literàries ben variades per a cadascun dels tres contes inclosos 

en l’edició: 

• Fer una ampolla de nàufrag amb una carta dins amb contingut crític i 
reflexiu sobre el futur del planeta i de les espècies. 

• Fer uns retrats dibuixats dels protagonistes a partir de les descripcions 
detallades que fa l’autor en aquest conte. 

• Fer una cerca a Internet sobre l’existència real o no d’un tresor. 
• Mantenir una conversa dialògica en grup sobre aspectes relacionats amb 

la lectura per a potenciar la reflexió i el pensament crític. 
 
El material de l’alumnat es presenta en dos formats: un document de text i 
una unitat d’un curs moodle.  
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Aspectes didàctics i metodològics 

 
Un cop acabat el període de lectura, podem fer una o dues sessions de 
conversa dialògica per compartir reflexions, idees i dubtes que els contes 
hagin produït en l’alumnat. El document adjunt “Conversa dialògica al voltant 
de L’autostopista” servirà a l’alumnat per preparar individualment el procés 
d’intervencions de la conversa dialògica. Cal tenir cura d’aquest procés 
individual perquè d’ell depèn la riquesa de la conversa. 
 
Per dur a terme la conversa dialògica cal que prèviament hàgim treballat 
força amb l’alumnat la conversa a l’aula fent-los incorporar, en els seus hàbits 
comunicatius, uns protocols de cortesia i d’intervencions conversacional, així 
com d’una actitud de respecte en relació a les opinions dels altres. 
 
Cal disposar l’alumnat en cercle o semicercle (amb taula o sense) per poder 
mantenir de manera més coherent, constructiva i exploratòria la conversa 
dialògica. 
 
La durada d’aquesta activitat és d’un mes aproximadament. Període en el 
qual l’alumnat haurà de llegir i fer el treball de manera individual. La 
conversa dialògica general sobre la lectura, la presentació del treball i el fet 
de compartir amb els companys el contingut de les respostes pot durant unes 
dues o tres sessions. 
 
L’avaluació tindrà en compte tant el treball escrit com la riquesa de les 
intervencions durant la conversa dialògica, com l’observació del protocol de 
conversa a l’aula que haurem treballat abans de fer tota aquesta seqüència. 
 
Evidentment l’avaluació tindrà en compte la correcta presentació del treball 
en relació als aspectes tipogràfics, així com la correcció en l’ús de les normes 
gramaticals i els aspectes relacionats amb l’expressió escrita.  
 
Documents adjunts 

 
Material per a l’alumnat:  
Conversa  dialògica al voltant de L’autostopista. 
Treball de L’autostopista. 
Introducció als gèneres literaris. 
El llenguatge de la literatura. 
 
Unitat de curs moodle. Descarrega a:  
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=513 
 


