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Així és INICIA DUAL Valencià: Llengua i Literatura, 3r ESO

Els continguts del projecte INICIA DUAL de Valencià: Llengua i Literatura, 3r d’ESO s’ofereixen tant en format imprés —aquest 
llibre que tens a les mans— com en format digital —en el llibre digital associat INICIA DUAL—. Les indicacions d’aquestes dues 
pàgines et facilitaran l’ús combinat d’ambdós suports i la màxima explotació dels recursos.

El projecte conté 12 unitats que responen a l’estructura següent:

z Presentació de la unitat

z  Quatre pàgines de Comunicació oral i escrita dedicades a:

 � Escoltar i parlar

 � Llegir i comprendre

Presentació

La unitat es presenta amb una imatge gran que evoca els continguts que s’hi 
tracten. En la primera pàgina, pots consultar:

z  Què saPs ja? Els coneixements que has adquirit en unitats o cursos anteriors  
i que són rellevants per a continuar construint el teu aprenentatge.

z  Què aPrendràs? Els continguts que s’hi desenvoluparan.

z  de Què seràs caPaç? Allò que sabràs, comprendràs i seràs capaç de fer al final 
de la unitat.

escoltar i Parlar. llegir i comPrendre

En la secció Escoltar i parlar es treballen la comprensió i l’expressió orals a 
partir d’un vídeo o d’un àudio. A més, s’hi inclouen pautes que t’ajudaran  
a millorar l’expressió quan parles en públic.

La secció Llegir i comprendre està dedicada a treballar en profunditat  
la comprensió lectora a partir de textos tant literaris com no literaris. 
Inclou, a més, una proposta d’Investigació o de Crear i compondre un  
text breu.

coneixement de la llengua / comunicació oral i escrita

Els continguts d’aquest bloc s’han distribuït en dues parts diferenciades al llarg  
del curs:

z  La secció Analitzar i reconéixer de les Unitats 1-8 tracta els continguts de 
Coneixement de la llengua: l’origen i l’evolució de les llengües; la diversitat 
lingüística; les categories i els grups de paraules; l’oració simple, les seues 
classes, i una aproximació a l’oració composta.

z  La secció Analitzar i reconéixer de les Unitats 9-12 tracta els continguts 
de Comunicació oral i escrita: el text i les seues propietats; les modalitats 
textuals; els textos dels mitjans de comunicació, i diversos tipus de textos 
segons l’àmbit d’ús.

QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?QUÈ SAPS JA? QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?QUÈ SAPS JA? QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?QUÈ SAPS JA?

Ara ja coneixes les modalitats textuals 
(narració, descripció, diàleg, exposició, 
argumentació), que estan presents en 
àmbits diversos, inclosos els mitjans de 
comunicació social, que tractarem en 
aquesta unitat.

També has analitzat nombroses obres li-
teràries medievals i renaixentistes, per
tanyents a gèneres diversos. Aquesta 
anàlisi et permetrà comparar aqueixa 
producció amb la dels segles xvii i xviii, 
que serà objecte d’estudi en la Unitat 11.

COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

 ESCOLTAR I PARLAR. Exposició de tes
timoniatges

 LLEGIR I COMPRENDRE. La convivència 
entre joves

 ANALITZAR I RECONÉIXER. Textos dels 
mitjans de comunicació

 AMPLIAR EL LÈXIC. El centre educatiu

 PRACTICAR L’ORTOGRAFIA. La coma, el 
punt i coma, el punt i els dos punts

 APLICAR I SINTETITZAR

EDUCACIÓ LITERÀRIA

 ANALITZAR I RECONÉIXER. La litera
tura dels segles xvii i xviii

 APLICAR I SINTETITZAR

 COMENTAR UN TEXT. Dos poemes de 
Vicenç Garcia

  Comprendre, interpretar i valorar el 
contingut de textos periodístics 
orals i escrits.

  Conéixer els principals gèneres pe
riodístics, identificar la finalitat amb 
què s’emeten i distingir la informació 
de l’opinió en textos diversos.

  Conéixer l’estructura i les caracte 
rístiques de textos periodístics com  
la notícia, el reportatge, la crònica i 
l’entrevista.

  Produir textos periodístics a partir de 
models i seguint pautes.

  Conéixer els trets més importants de 
la producció literària dels segles xvii  
i xviii.

  Utilitzar adequadament els signes de 
puntuació bàsics en les produccions 
pròpies.

QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?

11 EL NOSTRE CENTRE

QUÈ SAPS JA?

EXPOSICIÓ DE TESTIMONIATGES

1. Fes atenció al vídeo i fixa’t sobretot en els testimoniatges 
dels personatges que hi ixen.

2. Contesteu les qüestions següents sobre el reportatge.
a) Quin tema tracta?
b)  Quines persones hi participen? Quin paper hi té cada 

una?
c)  Quin institut du a terme el projecte?
d)  Qui ha fet el projecte? Quant de temps han tardat a dur

lo a terme?
e)  Quin és el títol del llibre que s’hi presenta?
f)  Quina és la fase més bonica del projecte? Per què?
g)  Indica en una graella quina tasca han dut a terme els 

alumnes de cada curs.

h)  Qui més ha participat en el projecte del reportatge?

3.  Quin és l’últim reportatge de televisió que has vist?  
I de ràdio, quin n’és el darrer que has sentit? Feu un debat 
en classe en què en compartiu els continguts i establiu 
quins són els reportatges que us agraden més.

4. Explica breument als companys com has dut a terme la tas
ca que t’ha pertocat i què t’ha agradat més de la faena.

ESCOLTAR I PARLAR

Parlar en públic

❚	No et poses nerviós, és fonamen

tal man tenir la tranquil·litat.

❚	Prepara el teu testimoniatge 

amb cura abans de posarte da

vant dels espectadors, i assaja’l.

❚	 Feshi servir un lèxic adequat 

per a un discurs oral: ha de ser 

correcte, però comprensible.

❚	 Fes atenció al llenguatge no 

verbal.

Proposta  Pensa en alguna activitat escolar o extraescolar 
en grup en què hages participat fa poc i reflexiona sobre 
quina hi ha estat la teua contribució.

Primer d’ESO Segon d’ESO

4  Explica breument de què informa la notícia següent.

5  Identifica en el text les diferents parts d’una notícia.

6  Creus que hi ha opinió en aquesta notícia? Justifica la teua resposta.

1  Llig els dos textos d’aquesta pàgina i indica quin pertany a un gènere 
d’opinió i quin, a un d’informació. Raona la teua resposta.

2  Posa un titular a cada un dels textos de l’activitat 1.

3  En quina secció del diari podrien aparéixer aquests textos?
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11 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

La majoria de les publicacions 
periòdiques també presenten 
edicions digitals en suport elec
trònic. 

Els diaris digitals tenen l’avan
tatge de poder incorporar de 
manera immediata la informa-
ció nova i d’actualitzarse alhora 
que ocorren els fets. A més, els 
lectors poden comentar les 
notícies o les opinions del diari 
i dels seus col·laboradors.

+  La premsa digital

Activitats 

Activitats 

ANALITZAR I RECONÉIXER 
11

Textos dels mitjans de comunicació 

1. La premsa i el diari. Els gèneres periodístics

La premsa és un mitjà de comunicació visual que difon periòdicament  
missatges escrits.

Les publicacions periòdiques es poden dividir en dos grups:
❚   Premsa especialitzada. Hi pertanyen els diaris i les revistes que tracten 

un tema concret: cine, cultura, esports, gastronomia, viatges…
❚    Premsa no especialitzada. La publicació més coneguda d’aquest grup són 

els diaris d’informació general.

El periòdic o diari és una publicació —generalment, diària— que ofereix 
informació i opinions vinculades a l’actualitat.

La finalitat del diari és informar, entretenir i interpretar la realitat. Els 
continguts s’organitzen en seccions, emmarcats entre la portada i la contra-
portada: opinió, nacional, internacional, economia, esports, cultura…

En els diaris apareixen diferents textos, que s’anomenen gèneres periodístics:
❚    Gèneres informatius. Són aquells en què es transmet informació de 

manera objectiva, com ara la notícia o el reportatge.
❚   Gèneres d’opinió. Són aquells en què s’analitza i s’interpreta la informació. 

Tenen un caràcter més subjectiu, perquè incorporen valoracions i judicis 
sobre els fets, i n’indaguen les causes i les conseqüències. Els més destacats 
són l’editorial, l’article d’opinió, la columna periodística, la crítica…

❚    Gèneres mixtos. Són aquells en què es combina informació i opinió, 
com ara la crònica i l’entrevista.

Text I
El Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1 ha estat 
cancel·lat, davant les dificultats existents per 
garantir la seguretat dels equips participants. 
L’espanyol Carlos Gracia, vicepresident de la 
Federació Internacional d’Automobilisme (FIA) 
i president de la Federació Espanyola d’Auto
mobilisme, ja havia assumit abans de saberse 
la notícia que difícilment es podria disputar el 
GP de Bahrain, a causa de la inestabilitat que 
viu el país per la revolta social contra el Govern. 

www.elperiodico.cat, 21 de febrer de 2011

Text II
A Londres va guanyar qui va 
fallar menys, però és una enso
pegada que té solució. Ara toca 
centrarse en la Lliga. Ja hi haurà 
temps per pensar en l’Arsenal.

www.elperiodico.cat 
21 de febrer de 2011

2. La notícia

La notícia és un text breu en el qual es relata un succés recent que es consi
dera d’interés per als receptors.

La notícia —tant en premsa escrita com en ràdio o en televisió— respon a les 
preguntes següents: qui?, què?, quan?, on?, com? i per què? La seua finalitat 
és informativa i no inclou les opinions del periodista.

En els diaris —impresos o digitals—, la notícia té l’estructura següent:
❚    Titular. Presenta l’assumpte de què s’informa. Pot estar compost per un 

avanttítol, un títol i un subtítol. 
❚   Entrada o entradeta. Ofereix un resum dels aspectes principals de l’esdeve

niment. En moltes notícies es deixa de banda l’entrada, i el primer paràgraf 
del cos acompleix, llavors, la funció de sintetitzar els esdeveniments.

❚    Cos. S’hi desenvolupa la informació en ordre decreixent, segons la impor
tància que té.

La mostra, titulada Caos i classicisme, 
1918-1936, està composta per més 
de 150 peces. S’hi inclouen pintures i 
escultures d’alguns dels grans mestres 
europeus del segle xx, com Picasso, 
Braque, Léger o Chirico.

El comissari d’aquesta exposició, Ken
neth Silver, ha explicat que, per a 
entendre el desenvolupament 
d’aquest tipus d’art, «s’ha de tenir en 
compte que després del fort trauma 
generat per la primera gran contesa 
europea, els artistes van abandonar 
els moviments expressius dominants 
fins aleshores», com el cubisme, l’ex
pressionisme o el futurisme, i van tornar cap a l’art clàssic, 
«entés com a tal el realitzat a la Itàlia del Renaixement o l’Es
panya barroca i l’art francés del xvii […]. No es tractava de 
rebutjar totalment el que s’havia fet fins aleshores, sinó 
d’integrar alguns elements» dels corrents artístics anteriors a 
la Primera Guerra Mundial en el nou concepte estètic que es 
buscava, basat en l’ordre de la composició, la puresa de línies 
i la netedat dels traços.

Picasso, clau per al desenvolupament 
d’aquest tipus d’art

El comissari ha assenyalat que la figura de 
l’espanyol Pablo Picasso és clau en l’art 
europeu d’entreguerres. «És molt possible 
que sense ell no s’haguera produït aquest 
renaixement del classicisme […]. La seua 
aposta per aquesta nova forma d’expressió 
desconcerta els seus contemporanis, alguns 
dels quals no saben què fer, si seguir els seus 
passos o ignorarlo».

Entre les peces destacades que es poden 
veure en la mostra hi figura el quadre que 
tenia el dictador alemany Hitler damunt de la 
xemeneia del seu habitatge personal, titulat 

Els quatre elements: aire, terra, aigua i foc, pintat per Adolf Ziegler.

L’exposició també mostra el ressorgiment del culte al cos 
humà, pròxim a l’art generat per la Grècia i la Roma clàs
siques, i que va ser aprofitat tant pels règims totalitaris de 
dretes com pels d’esquerres, com a símbols de la fortalesa  
i la perdurabilitat de les seues respectives ideologies.

www.elperiodico.cat, 21 de febrer de 2011 (adaptació)

Caos i classicisme
El Guggenheim de Bilbao acull una exposició sobre l’art europeu posterior a la Primera Guerra Mundial

La modalitat textual que pre
domina en les notícies és la 
narració. En aquests textos 
trobem, per tant, les caracte
rístiques lingüístiques pròpies 
de la modalitat:

❚ Ús del verb en passat.

❚ Abundància de complements 
de temps i de lloc.

+  La notícia 
i la narració

z  Bloc de desenvolupament de continguts de Coneixement 
de la llengua / Comunicació oral i escrita

 � Analitzar i reconéixer

 � Ampliar el lèxic

 � Practicar l’ortografia

 � Aplicar i sintetitzar 

Després de les unitats 4, 8 i 12 s’inclou una Tasca final i la pàgina doble de Constel·lacions.

Les unitats es completen amb un conjunt d’Annexos en què pots trobar sistematitzats continguts que s’han anat tractant durant 
el curs o que els complementen.

197

196

Raquel Font

El bullying, un fenomen de grup 

Un grup d’adolescents tornen amb autobús de jugar 

un partit. Però avui és un dia diferent. Han aconseguit 

guanyar, tot i que hi han faltat dos dels seus companys 

de classe: Cristian i Albert. Exultants1, comenten la ju-

gada, però la conversa acaba derivant en una mena de 

discussió sobre la seua actitud i el seu comportament 

respecte al que ha passat entre els seus dos companys. 

Una de les xiques, Eva, es lamenta de no haver actuat 

quan Cristian es passava de la ratlla amb Albert. Jessi, 

en canvi, no veu gens clar que la resta del grup haguera 

pogut fer res per a evitar-ho. 

Aquesta no és una situació real, però podria ser-ho. 

És un fragment d’una obra de teatre, Postdata, escrita 

pels germans Carlos i Pablo Colau, que convida els joves 

a reflexionar sobre les seues pròpies idees, vivències i 

creences sobre les seues relacions amb els companys. És 

una peça curta que alumnes d’entre 13 i 16 anys poden 

representar a l’aula i amb la qual poden conéixer de pri-

mera mà diferents realitats que es generen al voltant 

d’un fenomen com l’assetjament escolar: el bullying.

L’objectiu és ajudar els xics i xiques a prendre conscièn-

cia que, encara que no estiguen directament implicats en 

una situació d’assetjament escolar com a agressors o com 

a víctimes, si no fan res per a evitar-la, en el fons, amb el 

seu comportament hi estan donant suport. Una situació 

d’abús no es dóna si no hi ha un entorn que la tolera.

De l’aula a l’escenari

Postdata s’ha publicat inclosa en el llibre Prevención 

del acoso escolar con educación emocional, coordinat pel 

catedràtic d’orientació psicopedagògica Rafael Bisquerra. 

L’obra «no és una estratègia per a atendre casos de bully

ing, sinó que és una estratègia de prevenció, i com més 

centres la puguen aplicar, millor», afig Bisquerra.

I és que el bullying està «present en tots els centres 

educatius i en tots els països on s’ha estudiat», assegura el 

psicòleg i psicopedagog expert en bullying Jordi Collell. 

No és un fenomen nou i es dóna en tots els contextos so-

cioculturals, tot i que n’hi ha que l’afavoreixen més, «com 

ara escoles massificades o amb pocs espais supervisats».

Cal prevenció

Hi ha protocols d’actuació a l’abast de les escoles, però, 

segons Collell, «s’hauria d’actuar molt abans amb progra-

mes de prevenció que treballen l’educació emocional». 

Formació i prevenció a través de l’educació emocio-

nal és el que fan des de l’associació SEER. «Quan treba-

lles una situació de bullying, t’adones que abans es po-

drien haver fet tantes coses...», assegura Oriol Julià, 

formador de l’entitat2. «Moltes vegades no ho volem 

veure, perquè no estem preparats per a donar-hi respos-

ta, però el grup ho sap i el professor, normalment, tam-

bé. Cal sensibilització». «Les emocions que hi ha al dar-

rere de les víctimes de l’assetjament escolar són, a més 

de la por, la culpa o la vergonya, i moltes vegades això les 

fa callar», explica l’expert Jordi Collell.

El paper dels pares és fonamental, perquè tan impor-

tant és que puguem detectar quan el nostre fill pateix 

algun tipus d’assetjament escolar com que siguem capa-

ços d’adonar-nos si el nostre fill és el causant d’algun ti-

pus de situació com aquesta. 

Postdata ja s’ha experimentat en un nombre conside-

rable de centres educatius de tot l’Estat «amb resultats 

molt positius i satisfactoris», segons Bisquerra. La història 

acaba amb una carta adreçada a Albert redactada per tot 

el grup. Li demanen perdó per no haver-li fet costat i ha-

ver contribuït a convertir-lo en una víctima sense cap raó. 

www.ara.cat (adaptació)

LA CONVIVÈNCIA ENTRE JOVES
11 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

Abans de llegir…

❚	 Fixa’t en l’estructura del text. 

Quantes parts hi distingei-

xes?

❚	Quins tipus de lletres dife-

rents s’hi observen? Per què?

❚	Observa ara la imatge que 

acom panya el text. Quins sen-

timents et transmet? 

Crear i compondre

En el reportatge que acaves de 

llegir es parla del bullying, un 

fenomen d’assetjament escolar 

entre iguals que es produeix 

normalment en els centres edu-

catius.

  Fixa’t en la imatge i explica 

quina variació introdueix en el 

bullying el ciberbullying. Indica 

també com cal actuar en un cas 

així.

LLEGIR I COMPRENDRE 

11

1   Escolta atentament i llig el reportatge La convivència entre joves.

Obtenir informació del text

2  Contesta les qüestions següents sobre el text:

a) De quin fenomen d’assetjament tracta?

b) A quina obra teatral fa referència? En quin llibre s’inclou aquesta obra?

c) Qui en són els autors?

d) Quin objectiu final persegueixen en publicar l’obra?

3  Assenyala si són verdaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents sobre 

Posdata. Després justifica la resposta amb fragments del text.

La víctima de l’assetjament és Cristian  
w

Eva tolera l’assetjament a Albert.  

w

La situació d’assetjament que s’exemplifica s’esdevé durant un partit.  w

Jessi pensa que els companys d’Albert podien haver evitat l’assetjament. w

Al final del llibre els companys demanen perdó a la víctima. w

Els companys mai no demanen perdó a la víctima. 
w

Comprendre i interpretar el text

4  Segons el que es diu en el text, la situació que es conta en Postdata és habi-

tual en els centres educatius?

5  Indica, a partir del que es diu en el text, qui és o què fa cada persona i les 

seues opinions sobre l’assetjament escolar.

6  Quines accions proposen Collell i Julià per a fer front a l’assetjament?

7  Què penses que significa l’expressió educació emocional? En què pot consis-

tir aquesta mena d’educació?

8  Tria l’opció correcta sobre el significat del terme SEER.

a) Salut i esport en l’educació adolescent. 

b) Servei Especial de Psicologia Racional.

c) Salut i educació de l’emoció i la raó.

d) Servei de Formació i Prevenció Educacional.

9  Explica per què l’obra Postdata pot interessar els adolescents.

Reflexionar i valorar el contingut i la forma 

10  Localitza en el text les paraules que no pertanyen a la periodista autora 

del reportatge. A qui corresponen? Com es distingeixen formalment aquestes 

paraules?

11  Creus que els apartats en què es divideix el text es corresponen amb les 

idees principals que presenta? Raona la teua resposta.

1  exultants: que estan extraordinàriament contents.

2  entitat: societat creada amb una finalitat concreta.

Qui és / què fa Opinions sobre l’assetjament escolar

Rafael Bisquerra

Jordi Collell

Oriol Julià

z  Bloc de desenvolupament de continguts  
d’Educació literària

 � Analitzar i reconéixer

 � Aplicar i sintetitzar

 � Comentar un text



5

Així és INICIA DUAL Valencià: Llengua i Literatura, 3r ESO

educació literària

En la secció Analitzar i reconéixer s’ofereix informació sobre l’evolució 
cronològica de les formes i els gèneres literaris des de l’edat mitjana fins al 
segle xviii.

L’apartat Comentar un text es dedica al comentari de textos literaris, 
mitjançant activitats seqüenciades.

El bloc es tanca amb una pàgina d’activitats per a Aplicar i sintetitzar allò 
que s’ha aprés. L’última activitat està destinada a la pràctica de les tècniques 
de treball.

A continuació de les pàgines d’Analitzar i reconéixer de Coneixement de la 
llengua o de Comunicació oral i escrita, aquest bloc inclou la pàgina Ampliar  
el lèxic, amb nombroses activitats per a enriquir el lèxic.

En la secció Practicar l’ortografia es proposen activitats per a conéixer i 
aplicar les principals regles relacionades amb l’ús de les lletres, de l’accent 
gràfic i dels signes de puntuació. Entre aquestes, s’inclouen exercicis per  
a practicar la pronúncia, amb l’ajuda d’àudios.

El bloc es tanca amb una pàgina d’activitats per a Aplicar i sintetitzar allò 
que s’ha aprés. L’última activitat està destinada a la pràctica de les tècniques 
de treball. 

Tasca final

Aquestes pàgines inclouen una proposta de treball en grup que permet posar en 
pràctica els coneixements i les destreses treballats durant el trimestre. La tasca es 
desenvolupa en tres fases: inspiració, realització i comunicació i publicació.

Al final, podràs avaluar el teu propi procés d’aprenentatge responent a deu 
preguntes de reflexió sobre què i com has aprés.
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11 EDUCACIÓ LITERÀRIA

El poeta més notable de la 
primera generació barroca és 
Vicenç Garcia, el popular «rec
tor de Vallfogona». Aquest 
autor va cultivar una poesia arti
ficiosa i elegant, generalment 
d’intenció satírica, en què es 
burla de tot, fins i tot dels lec
tors i d’ell mateix.

Un altre dels autors més signifi
catius és Francesc Fontanella, 
que es va proposar crear una 
literatura nova, segons els 
models europeus vigents.

+  Autors principals 
de la poesia barroca

La literatura dels segles xvii i xviii  
1. La literatura del segle xvii 

Durant el segle xvii es desenvolupa arreu d’Europa un moviment cultural 
conegut amb el nom de Barroc.

El Barroc és el producte d’una forta crisi espiritual, política i social. 

Com a reflex d’aquesta crisi, la literatura barroca expressa sovint temes 
pessimistes i depriments. El temps, que destrueix tota esperança d’estabilitat 
o de permanència, es converteix en un tema recurrent i el món es presenta 
com un gran teatre en què tot és il·lusió i somni.

El llenguatge és sotmés a una reelaboració intensa, que es caracteritza pels 
trets següents:

❚    El contrast entre conceptes transcendents (vida / mort, realitat / il·lusió).
❚    La deformació, que, d’una banda, arriba a la caricatura i, de l’altra, a la 

idealització de la bellesa absoluta. 
❚     L’exageració, que comporta l’ús extrem de la hipèrbole. 
En la nostra literatura la poesia d’aquest període es caracteritza per l’assimilació 

dels models castellans i per la castellanització de la mètrica i del llenguatge.

1alimària: alimara, foguera que serveix 
de senyal.

2polleguera: peça de pedra, de ferro o 
una altra matèria dura, amb un ull o clot 
dins del qual entra i gira el piu o eix de 
rotació d’una porta, barrera…

3pio: piadós.

Malenconia, de Domenico Fetti.

1   Escolta atentament i llig el poema següent de Vicenç Garcia.

 Al crític lector
Ara baixes la vista envers la immunda 
gruta de l’univers, alberg de pena, 
on ja més s’ha avingut la llum serena 
ab les tenebres de la nit profunda,

ara en lo cel, que de claror abunda,  5
mires dels signes la dorada vena 
i en la gran bola, d’alimàries1 plena, 
les pollegueres2 fermes on se funda,

ara te’n vages a la terra freda 
a qui lo sol ab raigs escassos mira  10
o a la que lo equinocci més abrase,

entres en mar tempestuosa o queda, 
en terra estigues sossegat o ab ira, 
sempre, pio3 lector, seràs un ase. 

Vicenç Garcia

Sonets, Edicions 62

2  En la primera estrofa hi ha dues metàfores. Identificales i explica’n el significat.

3  Assenyala, d’una banda, el contrast que s’estableix entre les dues primeres 
estrofes i, de l’altra, els tres contrastos que figuren en les dues últimes.

4  Quin tema, característic de la poesia barroca, apareix en aquest poema? 

5  Estableix l’esquema mètric complet de la composició. Quins tipus d’estro
fes es combinen? Quin nom rep el poema estròfic que en resulta?

Activitats 

6  Llig atentament el text següent i contesta les qüestions.

Dietari
Lladre en la plaça de Sant Francesc. A 5 de novembre de 1662, a la nit, havent enviat 

un fadrí sastre, fillastre de l’hostaler de la plaça de Sant Francesc, dos cartes al taverner 
que estava al cantó del carrer de Barcelonina, dient li deixàs 20 lliures en un forat que hi 
havia en la paret del pati de Sant Francesc o, si no, que el matarien, dit taverner donà 
notícia a la justícia. I feren que anàs i que posàs en dit forat no diners, sinó una mesura  
de pedres o claus, i, fent-ho així, estigué la justícia en atalaia. I sense saber qui havia 
escrit les cartes, veren que obrien l’hostal i que ixqué un home, i que després d’haver 
reconegut la plaça anà tot dret al forat i tragué la mesura, a temps que els ministres del 
rei ixqueren i el trobaren en la mesura en les mans, i el portaren pres.

Mata un pare a son fill, en una escopetada, a posta. A 2 de març 1663, en lo lloc 
de Torrent un home que es deia tal Ferrer, d’edat de prop de setanta anys, matà a son 
fill en una escopetada, a posta. I fonc lo cas que este home vell se volia casar en una 
fadrina molt jove i no de molt bona opinió, i el fill li ho llevava del cap. I sobre açò se 
desavingueren i, anant-se’n lo fill de casa, ixqué el pare darrere d’ell amb una escopeta 
en les mans i, cridant una filla seua a son germà que es guardàs, lo fadrí es girà i veu a 
son pare que anava devers ell, amb l’escopeta en les mans, i li digué: «Senyor pare, què 
mana vosté?» I el vell li digué: «Que muires, lladre!» I li tirà i el matà allí mateix.

Joaquim aierdi

Dietari, Barcino (adaptació)

❚    Què significa l’expressió «estar en atalaia», que figura en la primera entrada?

 a) Estar en un lloc elevat.  c) Estar preparat per a entrar en combat.

 b) Estar refugiat en un lloc. d) Estar vigilant de lluny.

❚  A quin carrer actual de la ciutat de València es fa referència en una de les entra
des? Consulta un mapa i explica on està situat.

7  Amplifica l’última entrada del text de Aierdi i converteixla en una narració.

  Escriu tres o quatre entrades d’un dietari; reportahi alguns fets que hagen 
tingut lloc aquesta setmana a la teua ciutat.

Activitats 

ANALITZAR I RECONÉIXER 
11

2. La prosa del segle xvii. Els dietaris
Durant el segle xvii es desenvolupa una prosa historiogràfica i privada 

(els dietaris) que, juntament amb la poesia, constitueix el més destacable dels 
usos cultes de la nostra llengua en el Barroc. 

El dietari és un gènere historiogràfic que conté una relació de notícies 
diàries, referides al període de temps que comprén la vida de l’escriptor.

Una mostra d’aquesta producció és Coses evengudes en la ciutat e regne 
de València, de Pere Joan Porcar (1560-1629), o les Notícies de València i son 
regne, de Joaquim Aierdi (1613-1688), un extens dietari del qual només ens 
han arribat dos volums dels set que segurament redactà l’autor. 

A banda de tenir un valor històric —mostra de primera mà les preocupa-
cions de la societat valenciana del Barroc—, el dietari d’Aierdi presenta un 
model de prosa ben elaborat, pròxim al registre col·loquial, amb nombroses 
expressions i girs característics. El contingut reflecteix des de festes i celebra-
cions locals o notícies sobre successos violents, fins a les anècdotes més repre-
sentatives de la vida quotidiana de la València del segle xvii.

Embarcament dels moriscos al Grau  
de València, de Pere Oromig (segle xvii).

8
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PRACTICAR L’ORTOGRAFIA

Activitats 
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2
AMPLIAR EL LÈXIC

11 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

EL CENTRE EDUCATIU

Els reportatges tracten sobre temes molts diferents, però 
sempre han de situar-se en un lloc concret. Aquest lloc pot 
ser l’institut, un espai en què els adolescents passen una 
gran part del seu temps i que esdevé un espai comú de co-
municació.

1  En el reportatge que has llegit sobre l’assetjament escolar 
es parla del professor i del psicopedagog. Quina diferència hi 
ha entre aquestes dues professions?

2  Explica què fa cadascuna d’aquestes persones en el teu 
centre educatiu. 

a) Conserge c) Cap d’estudis

b) Director d) Orientador

3  Escriu en femení les paraules de l’activitat 2.

4  En el reportatge inicial s’afirma que l’assetjament esco-
lar s’afavoreix quan hi ha «escoles massificades o amb pocs 
espais supervisats». Explica què vol dir aquesta citació.

5  Indica altres espais que poden estar «massificats».

6  Llig l’apartat Lèxic útil i digues quins dels llocs que s’hi 
indiquen estan dins un institut. Després, defineix breument 
cada espai.

7  Selecciona ara les paraules que designen diferents centres 
educatius i identifica’n cada un en la il·lustració.

8  El text El repte de la convivència al pati és un fragment 
d’un reportatge. Llig-lo i localitza-hi el lèxic que al·ludeix a 
un centre educatiu.

9  Què fas tu a l’hora del pati? Què fan els teus companys? Entre 
tots, feu un recompte de les distintes respostes i esta bliu el 
percentatge que correspon a cada una.

 10  Escriu un text breu en què exposes la teua opinió sobre 
la vigilància als patis i l’ús de càmeres per a su pervisar espais 
(uns carrers determinats de la ciutat, els corredors o les 
entrades d’edificis públics…).

LA COMA, EL PUNT I COMA, EL PUNT I ELS DOS PUNTS

La coma , , el punt i coma ;  i el punt .  són signes de puntuació que 
indiquen una pausa de menys a més intensitat.

La coma marca una pausa breu i es fa servir amb les finalitats següents: 
❚   Separar elements (paraules, frases, etc.) d’una enumeració: En la classe hi 

havia taules, cadires, cortines…
❚  Delimitar un incís: Maria, que és ucraïnesa, ens ha fet un plat típic.
❚   Separar un vocatiu de la resta de l’enunciat: Joan, vine.
❚   Indicar l’elisió d’un verb: Primer de tot estudia la llengua i després, la 

poesia.

El punt i coma indica una pausa més llarga que la de la coma i més curta 
que la del punt. Es fa servir en els casos següents: 

❚   Per a separar enunciats independents, però que mantenen una relació 
semàntica: Ahir no va venir el professor; estava malalt.

❚  Per a separar elements d’una enumeració en què ja hi ha comes: Menjà 
fruita, una poma; carn, una cuixa; postres, un flam…

El punt indica una pausa de més duració. Hi ha tres tipus de punt:
❚   Punt i seguit. Separa oracions dins d’un mateix paràgraf.
❚  Punt i a part. Separa paràgrafs dins d’un mateix text.
❚  Punt final. Indica el final d’un text.

1      Escolta el text següent, localitza les comes i els 
punts del text següent i comprova quines regles s’hi han 
aplicat.

Àngela
No sóc tafanera, no especialment. Mai no se m’ha acudit de 

regirar els papers de la mare, ni la cartera, ni els calaixos. Però és 
diferent si veus una carpeta grossa i atapeïda que diu ÀNGELA 
XI’AN, el meu nom. És com si fóra teua o així m’ho va semblar.

Podria haver demanat a la mare què era, què hi havia allà 
dins, però era un dissabte de matí i la mare dormia. Li agrada 
dormir, els dissabtes al matí perquè matina molt entre setmana, i 
a mi no em fa res. Ben a l’inrevés, m’agrada de mirar-la mentre 
dorm, es regira, fa postures impossibles… Algun dia fins i tot 
l’acaricie, molt lleument, i ella ni se n’adona, perquè té el son 
profund, «com una soca», que diu el pare.

Raquel RicaRt LeaL

El quadern d’Àngela, Tàndem

2  Explica el canvi de significat que observes en les ora-
cions següents.

a)  Els alumnes que han estudiat aprovaran l’examen. / 
Els alumnes, que han estudiat, aprovaran l’examen.

b) Crec que no, ho compraré. / Crec que no ho compraré.

c) Marta ha entrat a casa. / Marta, ha entrat a casa.

3  Escriu els signes de puntuació que falten en el text i jus-
tifica’n la utilització.

Un cert entusiasme
Faltaven alguns dies per a Nadal jo era de bell nou a ma casa 

de Callosa i hi havia anat al que llavors feia anys que havia 
esdevingut el meu despatx abans el del meu pare a posar ordre 
en la continuació de la carrera Llibres programes apunts cartes 
d’amics i fins d’algun professor eren al meu davant en poc orde-
nada escampadissa damunt la taula i sentia fortament tibant la 
meua atenció i tenia un cert entusiasme per la incruenta i feixuga 
lluita que se’m presentava.

Enric VaLoR

L’ambició d’Aleix, Tàndem

4  Escriu dos punts en les oracions següents on calga.

a) Tot el centre hi està implicat alumnes, professors…

b) En el preu entra tot dormir, desdejuni, dinar, sopar…

c) L’autor diu «Tot estava ja dit».

5  Escriu una redacció sobre allò que has fet el darrer cap 
de setmana. Utilitza-hi tots els signes de puntuació que 
s’han estudiat en aquesta unitat.

6   Escolta amb atenció el text del dictat i escriu-lo en el 
teu quadern. 

El repte de la convivència al pati

DILLUNS, 9 JUNY DE 2008

Què fan els alumnes del IESM Ferran Tallada a l’hora 

del pati? On passen més estona: a la cantina o a la 

pista poliesportiva? 

Amb aquestes preguntes, l’equip de Joves Perio-

distes del Carmel es va posar mans a l’obra per a 

començar a fer un petit reportatge sobre la convi-

vència a les hores de pati als instituts. 

A partir d’unes enquestes que vam lliurar als alum-

nes de 3r i 4t d’ESO de l’institut, hem intentat saber 

com es relacionen a l’hora del pati. Dels resultats 

podem destacar els aspectes següents: pel que fa 

als estudiants de 4t d’ESO, el que fan habitualment 

a l’hora del pati és anar a la cantina (35,75 %) i parlar 

amb companys i companyes de la classe (57,14 %). A 

diferència dels de 1r i 2n, per als de 4t d’ESO, practi-

car esport a l’hora del pati no és habitual.

jovesperiodistescarmel.blogspot.com.es 

(adaptació)

Lèxic útil

Llocs diversos
❚ escola bressol ❚ gelateria ❚ jutjat

❚ acadèmia ❚ confiteria ❚ classe

❚ caixa d’estalvis ❚ carnisseria ❚ pati

❚ bugaderia ❚ col·legi ❚ corredor

❚ sala d’actes ❚ pastisseria ❚ gimnàs

❚ aula de convivència ❚ caserna ❚ joieria

❚ universitat ❚ consergeria ❚ parc

❚ hipermercat ❚ escorxador ❚ impremta

❚ perruqueria ❚ fruiteria ❚ vestíbul

Els dos punts

Els dos punts es fan servir: 

❚ Per a introduir explicacions, 
aclariments, concrecions, exem
plificacions o conseqüencies: 
Tinc un límit: el ridícul; Ho con-
fesse: no m’agrada el futbol.

❚ Per a introducir els elements 
d’una enumeració: Tenim les 
fruites següents: taronges, peres…

❚ Per a introduir citacions 
textuals o reproduir paraules 
en estil directe: Sempre s’ha 
dit: «No deixes sendes velles 
per novelles».
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APLICAR I SINTETITZAR

2 APLICAR I SINTETITZAR
11 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

1  Llig el text anterior i respon a les qüestions:

❚   De què informa la notícia? Per què s’ha produït?

❚   Indica el títol de tres pel·lícules esmentades en el text 

en què haja participat Javier Bardem.

❚   Quina va ser la dificultat principal de l’actor quan va 

començar a treballar a Hollywood?

2  Completa una graella com la següent amb l’estruc-

tura de la notícia.

3  Busca informació sobre Javier Bardem o qualsevol 

personatge que t’agrade i prepara una entrevista amb 

les preguntes que et semblen més significatives. 

4  Escull un d’aquests temes i escriu-ne un reportatge. 

Abans, hauràs de fer un treball de documentació:

❚  Recopila les dades.

❚   Fes entrevistes a experts i a persones l’opinió dels 

quals et puga interessar. 

❚   Fes servir com a model el reportatge Entrevista a 

Isona Passola…

❚  Tria un dels temes següents o un altre del teu interés.

 a) Internet com a lloc de relació entre les persones.

 b)  Sabem triar les pel·lícules que veiem? Per què 

veiem unes pel·lícules i no unes altres?

El compte enrere dels premis de l’Acadèmia

La dècada Bardem

10 anys després de la seua primera nominació a l’Oscar, l’actor s’ha guanyat l’estimació de Hollywood

Idoya NoaiN l Los Angeles

Quan Julian Schnabel va estrenar el 

2000 Antes que anochezca, Robert 

Duvall, Al Pacino i Morgan Freeman li 

repetien «D’on has tret aquest noi?», 

John Malkovich es rendia davant «un 

descendent directe de Mastroiani i 

Brando». Dennis Hopper alabava «una 

de les millors interpretacions en molts 

anys», la Film Society del Lincoln 

Center de Nova York programava cinc 

pel·lícules espanyoles de l’actor prota-

gonista i The New York Times avisava 

setmanes abans que rebera la prime-

ra nominació a l’Oscar el 2001: «Pot 

interpretar qualsevol paper. Els Estats 

Units comencen a prestar-li atenció».

«Aquell noi», que dimarts complirà 42 

anys, era Javier Bardem i avui ja ningú 

a Hollywood pregunta d’on ha sortit, 

sinó fins on arribarà. I ell mateix 

ahir reconeixia que «és curiós» mirar 

aquesta última dècada, una de «tan-

ta i tan bona acceptació», que ha 

arribat «curiosament sense haver-la 

perseguit».

«Mai vaig decidir agafar la maleta i dir 

“vull pertànyer a això”. Va succeir per 

accident, empés per Schnabel. I toque 

ferro perquè seguisca anant tan bé, 

amb els meus errors i els meus encerts», 

deia.

De moment, demà torna per tercera 

vegada a la festa dels elegits de la 

indústria nord-americana, on ja va 

guanyar en No es país para viejos. I ho 

fa com a primer aspirant a un paper 

completament fet en espanyol, l’Ux-

bal de Biutiful. «Bardem és com un 

toro a la plaça que ha saltat la barre-

ra», ha dit Alejandro González Iñárritu, 

que tot i reconéixer la importància de 

l’èxit ahir assegurava també, al costat 

de l’actor i el productor Fernando 

Bo-vaira, que ell i el seu cine parlen no 

espanyol sinó «l’idioma de les imatges».

Animal de raça 

La plaça, Hollywood, és complicada, 

però l’animal és de raça. Ja ningú 

parla del «fort accent» de Bardem, ni 

tan sols ell mateix. Si ahir se li recor-

dava que fa deu anys reconeixia que 

en veure’s en Antes que anochezca 

havia dit veure una «persona espa -

nyola in-tentant fer-se entendre per un 

públic angloparlant i posava molta 

energia en això en lloc d’expressar-se 

de manera lliure i sentir-se còmode», 

ahir explicava que ara amb l’anglés es 

troba «més còmode i confiat».

A aquest «talent amb ous», com el va 

definir Iñárritu, se’l rifen els mitjans 

i, sobretot, directors com Terrence 

Malik, per a qui ha interpretat un  

sacerdot. I fins i tot ara semblen tenir 

cabuda en la seua agenda papers als 

quals un dia no va voler dir que sí. Si 

fa una dècada rebutjava el dolent en 

El món mai no és suficient només falta 

la confirmació oficial per a imaginar-lo 

com a pèrfid en la XXIII entrega de 

Bond dirigida per Sam Mendes.

Però abans que arriben noves estrenes, 

queden els Oscar. Onze amics i fami-

liars van arribar des d’Espanya. Queden 

davant seu festes com la de dijous i, 

sobretot, la gala. I Bardem en gaudirà 

de qualsevol manera. «No ens excedim 

en ambició —comentava ahir—. Si no, 

ens perdrem la grandesa del present».

www.elperiodico.cat, 26 de febrer de 2011 

(adaptació) 5  Llig el text de www.bloctecnia.com i afig-hi un títol 

adequat tenint-ne en compte el contingut.

6  Indica què podem saber de Pablo Caralps per mitjà 

de l’entrevista. 

7  A partir de la teua resposta a l’activitat anterior, 

redacta una entrada per a l’entrevista.

8  Qui fa l’entrevista en el text que has llegit?

9  Per què va començar a escriure l’entrevistat? Copia 

la frase del fragment que t’ha permés contestar.

10  Ha aconseguit viure Pablo Caralps de la venda dels 

seus llibres? Extrau el passatge del text que justifica la 

teua resposta.

11  Escriu el títol d’alguna de les obres de l’autor que  

s’esmenten en el text.

12  Formula quatre preguntes que t’agradaria fer a 

Pablo Caralps.

13  Defineix amb les teues pròpies paraules què és un 

blocaire.

14  Quina opinió té l’entrevistat sobre la descàrrega  

gratuïta de llibres? 

15  Creus que Internet afavoreix el desenvolupament 

i la transmissió de la cultura? Argumenta de manera 

convenient la teua resposta.

16  A quin gènere periodístic (informatiu, d’opinió o 

mixt) pertany l’entrevista? Justifica la resposta amb 

exemples extrets del text. 

17  Intenta redactar una crònica sobre un partit del 

teu esport preferit que pugues veure els propers dies 

o sobre un esdeveniment cultural a què hages d’assis-

tir. Recorda tot allò que has aprés sobre aquest gènere 

periodístic i no oblides combinar-hi informació i opinió. 

18  Elabora un esquema amb els continguts del bloc de 

Comunicació d’aquesta unitat.

Com va nàixer la idea d’escriure el 

llibre, què et va inspirar?

Tot va començar com un joc, sóc un 

gran lector i després d’una sèrie de 

llibres que em tenien atrapat no vaig 

tenir la sort de trobar-ne cap que 

seguiran fent-ho i poder continuar; 

va ser llavors que em vaig plantejar la 

possibilitat de fer-lo. Més com un repte 

personal que amb la intenció d’arribar 

a publicar-lo. A poc a poc va anar pre-

nent forma. Quan ja tenia escrites unes 

50 pàgines, ho vaig imprimir i el gruix 

que tenia em va donar ànims i ales per 

a continuar. Tot això, que va començar 

d’una manera simple, s’ha convertit en 

una autèntica passió i ara per ara no 

pararia d’escriure mai.

Amb quines dificultats et vas trobar 

en escriure?

La veritat, és que no m’hi he trobat amb 

gaires dificultats, em pose frenètic a 

l’ordinador i la història flueix per si 

sola, és una meravella. Per contra, hi 

ha dos inconvenients importants, el 

més destacat és la falta de temps…, 

però el meu treball, del qual visc, em 

reclama. El segon és que, una vegada 

decideixes publicar, t’adones que és 

un món molt dur i molt complicat. 

És un llarg i dur camí.

Penses donar continuïtat a aquest 

llibre o començaràs un nou projecte?

Ja tinc un segon llibre escrit que no 

té res a veure amb aquest, l’únic nexe 

és que tots dos són d’intriga i sempre 

amb la intenció d’atrapar el lector. 

Estic acabant-ne un tercer en el qual 

la protagonista és la mateixa que en 

El que la ciutat amaga. Crec que és un 

personatge molt fort i estic molt orgu-

llós d’ella. És una dona jove, separada 

i amb un fill, que ha tingut un passat 

molt dur que l’ha mantinguda bloque-

jada durant molt temps. En el llibre va 

sortint la seua història i es va barrejant 

amb la trama principal, i s’aclareix a 

poc a poc tant l’una com l’altra.

Veig que has obert un bloc. Què 

pretens fer-hi, amb quina periodicitat 

penses actualitzar-lo?

Sí, crec que aquest món és apassionant 

i dóna unes possibilitats de comunicació 

terribles. La meua idea és, si puc, actua-

litzar-lo cada 15 dies a tot estirar.

En la xarxa hi ha projectes per a 

descarregar-se llibres gratuïtament; 

què en penses, en un futur podríem 

trobar llibres teus a la xarxa?

És complicat, se suposa que un escrip-

tor ha de viure de la venda dels seus 

llibres; a més, després de tot el procés, 

el que arriba a l’autor és mínim; per 

això, considere que d’alguna manera 

haurien de tenir controlats els drets 

d’autor. Escriure un llibre, per més que 

se’n gaudisca, és sacrificat, s’hi dedi-

quen moltíssimes hores i et dóna molts 

moments de solitud, potser massa. Per 

contra, crec que és bo donar un accés 

més universal a la lectura. Crec que 

llegir és molt bo per a la persona, tant 

literatura profunda com d’evasió. En el 

meu cas el meu objectiu no deixa de 

ser entretenir algú i ajudar a evadir-se 

del dia a dia. Si ho aconseguisc amb un 

lector, només amb un, l’esforç haurà 

pagat la pena. 
www.bloctecnia.com (adaptació)

Bloctecnia ha pogut fer una petita entrevista a l’escriptor  

i blocaire Pablo Caralps

Titular
Avanttítol Des de  fins a  

Títol Des de  fins a  

Entrada
Des de  fins a  

Cos
Des de  fins a 

ELS CONTINGUTS EN FORMAT DIGITAL
Els continguts digitals d’INICIA DUAL Valencià: Llengua i Literatura, 3r ESO figuren 
referenciats en el llibre imprés, perquè tothora sàpies quan has d’anar —o pots— al llibre digital.

z  En la pàgina d’obertura de cada unitat, el botó d’inici  indica que hi ha continguts 
digitals per a presentar la unitat: un mapa mental dels continguts i de les activitats per a 
recordar coneixements previs.

z  La icona de descàrrega  al costat dels epígrafs marca l’existència de continguts digitals 
bé de caràcter general associat a l’epígraf (activitats de reforç) o bé associats a un contingut 
concret (presentacions, enllaços web, etc.). Aquests últims estan marcats en el text imprés 
en color blau, com si es tractara d’un enllaç.

z  A més dels anteriors, en les pàgines del teu llibre trobaràs una sèrie d’icones que remeten  
a continguts multimèdia —àudios  i vídeos — vinculats a uns apartats determinats,  
i a les activitats interactives  (totes les del projecte).

z  Algunes propostes de treball presenten la icona del dossier  , en què podràs arxivar tots 
els treballs que faces.

Galeria d’icones

Inici Descàrrega

Àudio Vídeo

Activitats 
interactives

Dossier

Constel·lacions

I com a tancament literari del trimestre es proposa una pàgina doble de 
Constel·lacions, en què s’amplien les lectures, els autors i les perspectives 
oferides en les unitats corresponents.

4

 3.  Redacteu un text que incloga totes les dades de l’activitat 
anterior:

❚	Recordeu què heu aprés en la unitat i afegiu-hi retrats del superhe-
roi i del seu enemic principal. Podeu utilitzar-hi el lèxic sobre el cos 
humà i la roba que heu treballat.

❚	Feu també una descripció del lloc de procedència del personatge 
i de l’objecte que l’ajuda.

❚	Corregiu el text fent servir un diccionari. En Internet podeu tro-
bar-ne uns quants que inclouen la traducció de mots castellans 
i anglesos (també francesos), tan freqüents en el món dels cò-
mics.

 4.  Dibuixeu una portada de còmic en la qual el vostre super- 
heroi s’enfronte al seu antagonista principal.

 5.  Distribuïu en una cartolina la informació: títol de la tasca, 
portada del còmic, dibuix del superheroi, fitxa amb les carac-
terístiques del personatge i text redactat.

 6.  Ja tenim la tasca enllestida. Ara, abans de penjar-la a l’aula, heu de presentar-ho tot als companys i a les 
companyes. Endavant!: mostreu les imatges creades, llegiu el text redactat i defenseu davant dels companys 
les virtuts del vostre superheroi.

Fase de realització

Fase de comunicació i publicació

 1.  Analitza el text que heu creat tu i el teu company, i delimita-hi les diferents descripcions que hi heu  
incorporat. 

 2.  Llig el retrat del superheroi. Inclou trets físics i psicològics? Assenyala-hi les paraules que fan referència a les 
parts del cos i a la roba del personatge.

 3.  Atén ara la descripció del lloc i explica quin ordre segueix.

 4.  Analitza a continuació la descripció de l’objecte: quines dades (forma, mida, funcions…) inclou?

 5.  Indica ara a partir de les tres descripcions:

❚	Si es tracta de descripcions objectives o subjectives.

❚	Si hi heu fet servir adjectius i comparacions que hagen contribuït a crear una idea de l’element descrit.

 6.  Valora la imatge gràfica del vostre superheroi. Ha estat interessant i divertit fer aquesta tasca?

 7.  Indica com t’has sentit en fer la presentació del vostre treball davant dels companys. Penses que has defen-
sat bé les virtuts del vostre superheroi?

 8.  Què has aprés, en fer aquesta tarea? Quines dificultats hi has trobat?

 9.  Valora ara els superherois dels companys: quin t’ha agradat més? Què diries que el fa especial?

10.  Ara que has vist tots els superherois dels companys, quins aspectes positius penses que podries haver incor-
porat al teu?

AVALUACIÓ

	Per a dibuixar el superheroi, podeu 
fer servir alguna de les plataformes 
que ens ofereix la possibilitat de crear-
lo en línia i imprimir-lo, com aquesta 
que us indiquem. Podeu consultar 
l’enllaç en la vostra Zona Plus.
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2  És el moment de començar a pensar en el vostre reportatge! Feu grups de quatre mem-
bres i decidiu, en primer lloc, un aspecte essencial: el tema. Penseu en un acte cultural que 
haja tingut lloc en el vostre centre d’estudis.

❚	Feu una pluja d’idees que us permeta escollir ben bé l’objectiu.

❚	Plantegeu totes les propostes que se us acudisquen, per esbojarrades que semblen.

❚	Feu una llista amb els pros i els contres de cada proposta, i reflexioneu sobre les qüestions 
que us indiquem, abans de decidir-la definitivament.

3  Decidiu com enregistrareu el reportatge (amb una veu en off, amb un reporter que relata 
els fets?). Penseu també quines imatges enregistrareu, quines persones entrevistareu i si hi 
incloureu talls musicals (capçaleres, música de fons…).

4  Tot seguit, heu de repartir les tasques entre els membres del grup.
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5  És l’hora de començar a donar forma al reportatge. 
Cada membre del grup ha de donar prioritat a la tasca per-
sonal, però sense descurar que l’objectiu consisteix a treba-
llar en equip. 

Preparació del guió escrit

Heu de redactar el reportatge, tant si la publicació és només 
impresa com si teniu la intenció d’enregistrar-lo. Podeu fer ser-
vir com a model el text sobre Un euro, llavor de solidaritat, 
que trobareu complet a Internet.

❚	Escriviu un títol engrescador que capte l’atenció; 
redacteu una entrada (descriptiva o narrativa) que 
presente el contingut fonamental i que genere expec-
tació, i incloeu en el cos les opinions, els testimoniat-
ges...

❚	Recordeu el lèxic que heu aprés fins ara i vetleu per l’ús 
d’un llenguatge adient en el vostre text.

❚	Reviseu l’escrit tenint-ne en compte la coherència i la 
cohesió, i incloeu-hi les fotografies adients.

6  Ara és l’hora de publicar la tasca al blog de la classe. Però abans heu de presentar-lo davant dels companys, sense oblidar els 
aspectes per a comunicar un missatge (inclosos els sentiments i les emocions que volem provocar en els nostres oients) que hem 
treballat fins ara.

REPORTERS NATS

Al llarg d’aquest trimestre hem treballat aspectes propis del text i hem analitzat tipologies textuals diverses, inclosos els 
gèneres periodístics; i ara heu d’aprofitar el que heu aprés per a posar-vos en la pell d’un reporter i elaborar el vostre propi 
REPORTATGE.  Heu de redactar un títol suggeridor, una entrada atraient, incloure-hi testimoniatges i imatges; i, finalment, 
enregistrar-lo en format audiovisual per a publicar-lo al blog de la classe. 

Fase de realització

Fase de comunicació i publicació

Fase d’inspiració

Grups de quatre

9-12

Reflexioneu 
✔	Domineu el tema escollit? 

✔	En cas negatiu, tindreu accés a la in-
formació necessària per a ampliar els 
coneixements?

✔	El públic són els vostres companys. 
El tema, serà interessant per a ells?

✔	Quins elements podeu incloure-hi 
perquè siga més engrescador?

✔	Sou capaços de fer un planteja-
ment original?

1  Explica per què heu triat l’acte cultural sobre el qual heu fet el reportatge.

2  Quins trets propis del reportatge heu emprat a l’hora de dur a terme la vostra tasca? Indica-ho amb exemples.

❚	Quins aspectes us han plantejat més dificultats?
❚	Com heu superat aquestes dificultats?

3  A més d’informar d’uns fets, hi heu incorporat testimoniatges?

4  El vostre reportatge és informatiu o interpretatiu? Raona la resposta.

5  Quins recursos ha utilitzat el teu equip per a fer més atractiva la informació? 

6  Identifica en el vostre reportatge el lèxic propi d’un centre educatiu que hi heu inclòs.

7  Localitza en el text mots emprats en sentit figurat.

8  Valora ara els reportatges de la resta dels grups:
❚	Classifica’ls en una graella, segons si es tracta de reportatges informatius o interpretatius. Il·lustra-ho amb exemples. 
❚	 Indica si inclouen testimoniatges per a reforçar la informació transmesa, i quins recursos sonors s’hi han emprat.
❚	Quin reportatge ha estat més entretingut? Raona la resposta.

9  Pel que fa a la presentació de la vostra tasca, hi heu donat l’entonació adequada? Penseu que heu estat convincents, i els  
recursos sonors, adequats? 

10  Si tenim en compte totes les tasques fetes pel grup classe, quina penses que ha fet servir un registre adient?

AVALUACIÓ

9-12

Comença la 7a edició de la campanya Un euro, llavor 
de solidaritat, d’Escola Valenciana, que consisteix a 
fomentar la donació d’un euro per part de cada alum-
ne / a valencià a un fons destinat a l’ajuda humanitària 
i als drets humans, en especial dels xiquets i de les 
xiquetes.

La campanya solidària 2015 destinarà els fons per 
impulsar a Guatemala una escola inclusiva de 
l’alumnat indígena amb necessitats educatives especials: «Enguany hem tornat a dipositar la 
nostra confiança en Escoles Solidàries, perquè fa una feina molt lloable...» ha explicat Vicent 
Moreno, president d’Escola Valenciana.

Dilluns, 12 de gener a les 11:45h Cultura  

País Valencià

Escola destinarà la campanya Un euro, llavor 
de solidaritat a Escoles Solidàries

Dirigida als centres educatius. Els fons que es 
recapten seran per a l’ONG valenciana Escoles 
Solidàries. La campanya està oberta fins al 27 
de febrer de 2014

1. Documentalistes

Un membre del grup serà l’encarregat 
de cercar tota la informació possible 
sobre el tema escollit. A més, haurà de 
buscar fotos relacionades amb el 
tema.

Un altre membre haurà de contactar 
amb les persones implicades 
(protagonistes de l’acte cultural, 
organitzadors…) i recollir-ne les 
opinions i els testimoniatges.

2. Redactor

Un tercer component del grup serà 
l’encarregat d’escriure el text,  
incloent-hi els testimoniatges, i d’afegir-hi 
les imatges.

3. Tècnic d’imatge i so

L’altre membre haurà de fer les fotos  
(a banda de les recopilades pel documen-
talista) i, si escau, les gravacions. I serà 
l’encarregat de la postproducció.

 Podeu 
consultar en 
Internet algunes 
pàgines que us 
guiaran en l’ús 
d’eines per a 
enregistrar el 
reportatge.

Enregistrement del reportatge

Podeu fer servir com a model el reportatge de la pàgina inicial.

❚	Practiqueu les locucions abans de fer l’enregistrament definitiu.

❚	Enregistreu el reportatge i editeu-lo amb una eina de tractament 
d’imatge i so; així podreu encaixar els fragments enregistrats (in-
cloent-hi els testimoniatges), i comprovar si us heu ajustat al 
temps proposat.

❚	 Inseriu-hi talls musicals si us sembla escaient.

❚	Confirmeu que el document final funciona (format, so, compatibi-
litat de programari…).

L’ofici de periodista és un dels més  
sol·licitats, i el reportatge, un dels  
gèneres preferits pels periodistes.  
Aquest tipus de text es difon a través  
de la premsa escrita, la ràdio, la televisió,  
i també en mitjans digitals, a través 
d’Internet. 

1  Fes atenció al reportatge que t’oferim i 
contesta aquestes qüestions.

❚	Quines eines es fan servir per a fer més en-
grescador el reportatge?

❚	Classifica-les, segons si s’apliquen al text o 
es tracta d’una imatge.

❚	Què et transmet la imatge que acompanya 
el text?

❚	Què penses que aporta al reportatge?

Tasca final

COMENTAR UN TEXT
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11 EDUCACIÓ LITERÀRIA

La minyona que ador

Bella com un serafí  

és la minyona que ador;  

mes si li dic mon amor,  

respon: —Xo, ruc, per ací. 

Un ase treia a pastura  5 

per la vora d’un torrent  

que amb son cristall transparent  

de tal disbarat murmura. 

—Ara veig quanta ventura  

los ases ténen —diguí.  10 

I ella, amb esmalt carmesí  

sos lliris purs retocant,  

al ase ditxós mirant,  

respon: —Xo, ruc, per ací.
Vicenç Garcia

www.mallorcaweb.com

Al desdenyós mirar d’una dama

Si los raigs ab què a penes me tocàreu 

de la llum celestial de aqueixa cara, 

perquè mon tendre cor no s’abrasara 

ab tal pressa, senyora, els retiràreu,

una piadosa crueltat usàreu:  5

juntament fóreu pròdiga i avara, 

puix, excusant un mal que bé causara, 

de mil béns i dolçures me privàreu.

Quant més que, si mon fat venturós era, 

o ídol de mon gust, ingrata amada,  10

que fósseu ma tirana i homicida,

cert, morir per morir, més me valguera 

que lo foc amorós, no la gelada 

del desdeny, acabàs ma trista vida. 
Vicenç Garcia

Sonets, Edicions 62

Dos poemes de Vicenç Garcia
Anàlisi del contingut

1   Escolta atentament i llig les dues composicions de Vicenç Garcia.

2  Contesta les qüestions següents sobre el poema «La minyona que ador»:

❚  Com és la dama que adora l’emissor del text? Localitza en les tres estrofes les 

expressions amb què la «descriu».

❚ Per què diu el poeta «quanta ventura los ases ténen» en els versos 9-10?

❚  Creus que la dama correspon, pel que fa als sentiments, l’enamorat? Justifica la 

teua resposta.

3  Quina és la intenció de l’autor en aquesta composició?

a) Cantar la bellesa.

b) Burlar-se dels poemes amorosos de l’època.

c) Obtenir l’amor de la jove que estima.

d) Retratar la vida de les pobletanes de l’època.

4  Contesta ara aquestes qüestions sobre el poema «Al desdenyós mirar d’una 

dama»:

❚ Quin sentit té el primer vers de la segona estrofa? 

❚ Creus que la crueltat pot ser piadosa?

❚ Quins termes contraposa el poeta en l’última estrofa? 

❚  Amb què es relacionen l’amor i el desdeny?

❚ Com se sent l’emissor del poema? Penses que és correspost?

Anàlisi de la forma

5  Localitza en el primer poema algun exemple de castellanització del llenguatge.

6  Busca ara en aquesta mateixa composició exemples dels recursos següents.

a) Comparació.

b) Personificació.

c) Metàfora.

d) Hipèrbaton.

7  Identifica la hipèrbole que hi ha en la primera estrofa d’«Al desdenyós mirar 

d’una dama». 

8  Localitza els contrastos que utilitza l’autor en aquesta mateixa composició.

9  Mesura els versos de «La minyona que ador»? De quin tipus de versos es tracta? 

10  Fes ara l’anàlisi mètrica d’«Al desdenyós mirar d’una dama». Per a fer-ho:

❚  Mesura cada un dels versos i indica’n les elisions.

❚ Analitza la rima i assenyala si és assonant o consonant.

❚ Quin nom rep cada estrofa? I el poema en conjunt?

Relació amb el context

11  Il·lustra les característiques de l’estil literari del Barroc a partir de les dues 

composicions de la pàgina anterior. Quines característiques de la nostra poesia del 

segle xvii presenten els poemes?

12  Reconeix en aquestas composicions trets propis de l’obra poètica de Vicenç Garcia.

11

2
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AL-RUSSAFÍ DE VALÈNCIA
(1141-1177). Va ser un gran poeta valencià en llengua 

àrab. Abandonà València per instal·lar-se a Màlaga, on va 

escriure la major part de la seua obra. 
Tanmateix, la ciutat de València i el barri de Russafa van 

quedar en la memòria del poeta com la pàtria estima-

da, com una mena de paradís on va ser jove i on tornar 

era impossible. Aquesta distància va inspirar Al-Russafí 

de València els seus millors versos, entre els quals hi ha la 

composició l’Elegia valenciana, obra mestra de la poesia 

arabigovalenciana.

Elegia valenciana
Amics, què té el desert que s’ha amerat de perfum? 

Què tenen els genets que els caps tomben com borratxos? 

S’ha desfet l’almesc1 pel camí del zèfir2 
o és que algú ha dit el nom de València? 

Amics, atureu-vos amb mi; parlar d’ella 

5 

em du la frescor de l’aigua a les entranyes ardents. 

Atureu-vos de gust i assacieu-vos la set, 
la pluja ha de vindre a regar la Russafa i el Pont. 

És la meua terra i enllà, essent un ocellet 
vaig emplomar les ales i vaig tindre el meu niu. 

10 

Inici de vida dolça en ser fadrí primerenc.
No permeta Déu que oblide que em seduí adolescent. 

Enllà ens mudàvem les robes, precioses de joventut, 

i ara anem nus d’ornaments tot i que ella duga flocs. 

Ai la llar dels anys primers! Com de lluny ens hem quedat! 15 

Ai país que ara recorde xop de llàgrimes vermelles! 

Ser la pàtria d’un infant obliga a estimar-la sempre? 

Cap terra no hi ha semblant, plena d’almesc i jardins; 

els rierols, les ribes teixides d’or i argent 
que són flors, tarsies3 del blanc camí de la nit. 

20 

Bella com allò millor d’una vida que fou dolça, 

alegre com l’instant tendre de la joventut perduda. 

Diuen: el paradís ens descrius. Jo els conteste: 

«i com preteneu que siga l’altre paradís d’enllà?». 

València és la maragda per on corre un riu de perles. 
25 

És la bellíssima dama que Déu féu jove i eterna. 

València té els matins lluents, pel sol 
que juga amb el mar i corre per l’Albufera. 

Els vents harquen4 les estrelles amb llurs flors 

i cap dimoni, per por, no s’acosta molt prop d’ella. 
30

Tot i la separació que ens fa distants i tan lluny, 

València és la perla blanca que em du llum per allà on vaig. 

Qui, amb tanta lluentor, s’assembla més a la lluna? 

Quan pense en aquells llocs, sent perdut allò més dolç de la  

                      [vida. 

Amics, ella és la pàtria que estime, davant la qual sóc humil. 35 

Mai no vaig abandonar-la —si fos així, que les sandàlies 

no tornen a besar els seus prats verds—, fou el respecte 

a una terra d’homes lliures i de joves ben valents 

allò que em féu partir lluny; occits5 han estat tots ells.

Els vels grisencs de la mort els bressolen sota terra. 
40 

Tots han passat, com cavalls al galop o fugissers estels.
Al-Russafí de València

Poemes de l’orient d’Al-Andalus Edicions 62 (adaptació)

1almesc: substància d’olor molt penetrant que s’extrau d’un animal.

2zèfir: vent suau de ponent.3tarsia: marqueteria. 4harcar: llançar pedres. 5occit: mort, matat. 
1      Escolta atentament i llig aquesta composició 

d’Al-Russafí de València.2  A qui s’adreça l’emissor del poema? Què els demana?

3  Què sent quan parla de València? En quin vers ho ex- 

pressa? 

4  Amb quina etapa de la seua vida relaciona la ciutat, la 

persona que parla en el poema? Com va ser aqueixa etapa? 

Copia els versos que ho indiquen.5  Esmenta dues metàfores d’aquesta composició referides 

a València i explica’n el sentit.6  Amb quines qualitats es relaciona aquesta ciutat en el 

poema?

7  Creus que l’emissor del text oblidarà València perquè 

n’està lluny? Justifica la teua resposta amb expressions 

extretes del text.
8  Tenint en compte que una elegia és un poema de 

lament, explica el sentit del títol de la composició d’Al-Rus-

safí de València.

CHRÉTIEN DE TROYES
(1135-1183). Va escriure novel·les en vers ambientades a la 

cort del rei Artús i els cavallers de la Taula Redona, en què 

va crear el prototipus del cavaller errant, que parteix a la re-

cerca d’una dama o d’un objecte de gran valor. Un exemple 

d’aquest tipus d’obres és El Cavaller del Lleó. 
El cavaller i el lleó

El meu senyor Ivain cami-
nava consirós 1 per un espés 

bosc quan, de sobte, va sentir 
un crit molt fort i dolorós. Es 

va dirigir cap al lloc d’on li va 
semblar que havia eixit el crit 

i, en arribar-hi, va veure en 
una clariana un lleó, al qual 

una serp tenia atrapat amb 
la seua cua, mentre li cre-

mava els lloms amb les cent 
flames que vomitava. El meu 

senyor Ivain no es va detenir 
molt de temps contemplant 

aquesta meravella. Dins seu 
es preguntava a quin dels dos 

ajudaria, i es va decidir pel 
lleó, tot pensant que només 

s’ha de fer mal als animals 
verinosos i traïdors, i la serp 

és verinosa, llança foc per la 
boca i és plena de traïció. De 

manera que va pensar que primer la mataria a ella. Tragué doncs 

l’espasa, i va posar el seu escut davant la cara de l’animal perquè no 

el cremara amb les flames que guardava a la gola, i va atacar aque-

lla traïdora a espasades. La va ferir una vegada i una altra fins que 

la va fer a trossos. Però es va veure obligat a tallar un tros de cua del 

lleó, encara que va intentar causar-li el menor mal possible, ja que la 

mandíbula de la serp mossegava fort la cua de l’animal.

En deslliurar el lleó, va pensar que hauria de lluitar de nou, per-

què creia que la fera l’atacaria, però aquesta no va fer res. Escolteu 

com va actuar aquell bondadós i honrat animal: va començar a 

comportar-se com si se li rendira, va estendre les dues potes juntes, 

va inclinar el cap vers terra, s’alçà sobre les potes de darrere i des-

prés va tornar a agenollar-se amb el rostre completament amerat 

de llàgrimes d’humilitat. El meu senyor Ivain va comprendre que el 

lleó li donava les gràcies i s’humiliava davant seu per haver-lo sal-

vat de la mort. 

Chrétien de Troyes El Cavaller del Lleó 
Bromera

1consirós: pensarós, absorbit per un pensament.
9  Per què el cavaller del text ajuda el lleó contra la serp?

10  Quines qualitats morals es relacionen amb el lleó?

11  Quines virtuts mostra el cavaller?12  Quins fets de l’escena que has llegit es poden considerar 

sobrenaturals?

MARTÍN CODAX
(Mitjan segle xiii-inici del xiv). Va ser un joglar gallec que va 

compondre cantigas d’amigo (obres de la poesia popular 

recreades per poetes cultes medievals que tracten de l’amor i, 

generalment, manifesten la passió amorosa d’una dona jove). Les que sabeu estimar l’amic1
Les que sabeu estimar l’amic,

correu a la mar de Vigo amb mi.
I banyem-nos al grat2 de les ones!

Les que sabeu estimar l’amat,
afanyeu-vos amb mi al mar alçat: 5
I banyem-nos al grat de les ones!

Correu a la mar de Vigo amb mi,
que així podreu veure el meu amic:
I banyem-nos al grat de les ones!

Afanyeu-vos amb mi al mar alçat, 10
que així podreu veure el meu amat:
I banyem-nos al grat de les ones!

Martín codax

en Miquel Desclot, De tots els vents, Angle

1amic: en aquestes composicions, l’amic fa referència a l’estimat.

2al grat: al seu gust, al seu plaer.

13      Escolta atentament i llig la composició de Martín Codax.

14  Qui parla en el poema? 15  Quin estat d’ànim expressa?16  A qui s’adreça en la composició? Què els demana?

17  A quin lloc vol dirigir-se? Amb quina intenció?
18  Amb qui es relaciona la mar en el poema?

19  Localitza els versos que es repeteixen en la composició i 

copia’ls en el teu quadern.20  Mesura els versos del poema, assenyala’n la rima i indica 

quina estrofa hi ha utilitzat el poeta.

CONSTEL·LACIONS

CONSTEL·LACIONS


