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Una mà plena d’estels  
 
 
 
Objectius 

  
• Augmentar l’hàbit lector i el gust per la lectura. 
• Augmentar la competència literària i estètica de l’alumnat. 
• Augmentar els coneixements del funcionament de la llengua.  
• Reflexionar amb un mateix a partir de l’escriptura d’un diari personal. 
• Produir textos escrits.  
 

Descripció de la proposta 

  
Activitats per aprofundir en la lectura de la novel�la de Rafik Schami Una mà 
plena d’estels, que es conclouen amb l’escriptura d’un diari personal durant 
vuit dies.  
 

• En el web: 
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/estels/index.ht
m hi ha propostes per treballar la novel�la abans, durant i després 
de la lectura, a més d’informació sobre l’autor i la novel�la  

• En el material de l’alumnat: treball intensiu de lectura i exercicis 
sobre el lèxic. 

• Una volta pel món de… Dóna pautes per a la creació d’un diari 
personal.  

 
El material de l'alumnat es presenta en dos formats: un document de text i un 
quadern virtual (visualitza). 
 
Recursos emprats 

 
• Material del web edu365.cat, propostes de lectura.  
• Document: “Tinc catorze anys i he decidit escriure un diari” Fragment 

de la novel�la amb activitats de lèxic. 
• Document Una volta pel món de… per escriure un diari personal. 
• Quadern virtual.   

 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Aquesta activitat té una durada de 6 hores aproximadament i pot allargar-se 
més si el professor o la professora decideix utilitzar un bloc, o si veu 
convenient d’allargar en més d’una setmana la temporització del diari. 
 



ARC- CIREL                                                                                                       
     

  2/2 

Aquesta novel�la està escrita en format de diari personal, cosa que permet 
plantejar a l’alumnat l’escriptura d’un diari durant una setmana. Com que la 
novel�la mostra un context social en conflicte i com que el protagonista es 
mostra sensibilitzat pels esdeveniments polítics, socials i culturals, proposem 
de fer una lectura de la premsa durant una setmana seguida. L’alumnat haurà 
de reflexionar cada dia sobre temes d’actualitat que haurà d’haver 
seleccionat prèviament. Personalitat, quefer quotidià i context social hauran 
d’omplir les pàgines del diari. Aquesta activitat, que porta el nom d’Una volta 
pel món de..., es pot fer en format paper o bé a partir de la creació d’un 
bloc. 
 
L’avaluació de l’activitat s’organitzarà a partir d’activitats diverses: 

• Lectura abans, mentre i després. 
• Lectura expressiva del fragment, Tinc catorze anys i he decidit 

escriure un diari. 

• Activitats de lèxic. 
• Elaboració i presentació del diari personal Una volta pel món de… del 

qual se’n valorarà la presentació i disseny, la incorporació dels 
elements d’un diari personal, la correcció gramatical, ortogràfica i 
tipogràfica, la riquesa lèxica. Pel que fa al contingut, valorarem la 
inclusió de notícies, la variació d’aquestes, els comentaris i reflexions 
que l’alumnat fa al voltant d’elles i el grau d’implicació en la tasca 
encomanada que podrem evidenciar tenint en compte tots els aspectes 
que hem proposat fins ara. 

 
Documents adjunts 

 

• Proposta de lectura: Una mà plena d’estels, de Rafik Schami. 
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/estels/index.htm 

 

• Material per a l’alumnat:  
 
ma_una_ma_plena_d_estels 
ma_una_volta_pel_mon_de 
quadern virtual una mà plena d’estels 
 


