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Títol:Prodesse / Delectare o l’ art  de  fabular 
consells 
 

Nivell: 3eso 

Introducció: 
La literatura sapiencial és una corrent comuna a vàries literatures romàniques i que són derivacions d’ 
obres traduïdes com el Calila e Dimna o El Sendebar.  La finalitat d’ aquesta unitat és fer veure als 
alumnes que no només existeixen transferències a nivell lingüístic sinó també en els gèneres literaris. Us 
proposem aprendre en què consisteixen les faules i les moralitats i després podeu comprovar com aquest 
esquema es repeteix en qualsevol altra   literatura escrita en  les llengües que estudiem.  
Objectius: 
• Analitzar els elements bàsics d’ una faula 

• Fer resumir i traduir en la llengua materna un text en LE 

• Fer apreciar la dimensió socio-cultural de les situacions per extreure moralitats 

• Objectiu per a l’ alumne: expressar per escrit consells a través de la moralitat d’ una faula.  

 
Competències: 
• Competència lingüística i visual: pot expressar observacions i pensaments i reflexionar sobre el 
funcionament del llenguatge 

• Competència metodològiques: pot accedir a la informació i transmetre-la en diferents suports, incloent 
la utilització de les TIC 

• Aprendre a aprendre: pot aplicat tècniques de treball intel�lectual que incloguin el pensament estratègic 
i la capacitat de cooperar. 
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Continguts  i dimensions: 
• Elements bàsics de les faules: narrador, acció, marc narratiu i personatges. Les faules i les moralitats. 

• Els marcadors temporals 

• L’ expressió dels consells. Ús de l’ imperatiu .  

Seqüenciació: 
Passos Activitats Interacció Material Temps 
1. 
 

E.O 
Fitxa : activitat 1 

Treball en 
parelles 

Fitxa de l’ 
alumne 

10’ 

2. Visionat del conte” El 
viatge de Tomi”  en 
llengua materna 
 

 

Grup 
classe 

Sala d’ 
ordinadors. 
Internet 
(pel 
visionat 
del conte) 
 

30’ 

3. 
 

EO i E.E. Activitat 2 
de les proposades 
pels autors del conte i 
activitat 2.1. de la 
fitxa 

Grup-
classe 

Sala d’ 
ordinadors 

10’ 

4. 
 

E.E.Activitat 2.2. de 
la fitxa i exercici 9 de 
les proposades pels 
autors 

Treball en 
parelles 

Sala d’ 
ordinadors 

15’ 

5. 
 

Coneixement 
metalingüístic 
.Activitat 3.1. de la 

Treball en 
parelles 

Fitxa de l’ 
alumne 

3’ 
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fitxa 
 
6.  

E.E. Activitat 3.2. de 
la fitxa 

Treball en 
parelles 

Fitxa de l’ 
alumne 

5’ 

Avaluació:  
Activitats: 

1. Ara ja coneixeu  tots els elements que formen part d’ una faula, per tant, ja podeu escriure una, de 
manera individual i en suport power-point . 

2.  Corregiu per grups de dos o tres  les produccions d’ altres companys, omplint el  qüestionari d’ 
avaluació que adjuntem a continuació. 

 
Criteris d’ avaluació: 
 

� Reconèixer els elements bàsics d’ una faula 
� Identificar les moralitas implícites d’ una faula 
� Expressar consells de forma afirmativa i negativa  

 
 

Observacions: 

 

 

 

 

 

 

 



Assessorament a l'impuls   Material de la Sessió 2 
d'un projecte plurilingüe i internacional:   3 feb 2009 
Transferència Interlingüística  Departament d’Educació 
 

Nom, Cognom:CARINA TORRES MARTÍNEZ 
Centre: IES LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER DE CANET DE MAR   Competències, objectius i continguts 

4

 

 

Seqüència Didàctica (Fitxa per l’ alumne) 

 

 Abans de començar l’ audició del conte. Treball en parelles . 

1.Mireu els crèdits del conte en la versió italiana o portuguesa i contesteu : 

 

http://dpel.unilat.org/DPEL/Creation/IR/Module4/index.ca.htm 

 

Títol de la història : 

 

Emissor : És un individu o un grup de persones? 

 

Subratlla quins mots del títol identifiques el seu significat 

De què creus que parlarà el conte ? 

Com creus que es diu el protagonista ? Com te l’ imagines? 

Escriu un breu resum inventat del possible argument de l’ història ( si cal pots veure uns minuts el conte però sempre en llengua 
italiana o portuguesa) 

 

 

Poseu en comú entre tots els resultats de les vostres hipòtesis 
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 Després del visionat del conte en llengua materna. Treball en parelles. 
 

2.1.Busqueu l’ exercici 2 i resoleu-ho en italià o portuguès. Un cop fet, completeu el següent esquema narratiu: 

 

Situació inicial                  Acció                             Situació final 

(personatges i dilema) (Fets)   (Resolució del conflicte) 

 

 

 

Situació inicial                          Acció                             Situació final 

 

……………………                  ……………………            ………………………. 

……………………                   …………………….           ……………………… 

 

 

 

2.2.Treball en parelles.  Traduïu el resum que hi ha  a l’ exercici que acabeu de fer. Respecteu els tres paràgrafs:  
introducció, desenvolupament i final. Fixeu-vos quins marcadors temporals utilitzeu per marcar l’ ordre de l’ història. Si 
dubteu què són, podeu consultar les paraules que apareixen en el exercici 9 sobre els marcadors temporals. 
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3.1.Treball en parelles. Si analitzeu la part final d’ aquesta  faula, , trobareu a faltar , potser, la  moralitat ,  que  és la lliçó 
moral que es desprèn de la lectura del conte. A vegades aquest missatge últim és explícit .Mireu els següents casos extrets 

de la següent referència  Is)  http://www.totcontes.com/view.php?p=I  i classifiqueu-los on correspongui 

EXPRESSIÓ DELS 

CONSELLS EN 

POSITIU 

EXPRESSIÓ DELS CONSELLS EN NEGATIU MORALITATS 

Qui/ 

Aquell 

que 

+verb 

Verb 

imperatiu 

forma 

afirmativa 

Mai/No  +verb imperatiu en forma negativa (Subjuntiu) 

Qui es vanaglòria dels seus 
propis èxits, no li triga a 
aparèixer qui se'ls prengui 
 

   

Mai traicionis una amistat 

sincera, doncs si ho fessis, 

tard o d'hora del cel arribarà 

el càstig. 

 

   

Mai menyspreïs el que 

sembla insignificant, doncs 
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no hi ha ésser tan dèbil que 

no pugui atrapar-te." 

Posa el teu esforç i 

dedicació a allò que 

realment estàs preparat, no 
el que no et correspongui. 

   

 

Recorda sempre que el que 

bé es veu, no es pot amagar 

amb la mentida 

 

   

No traslladis la culpa als 
altres del que no ets capaç de 
fer. 
 

   

No imitis als més grans, si 
encara no tens les condicions 
per fer-ho 
 

   

Mai demanis ajuda a qui 

acostuma a fer mal. 

 

   

Qui prepara trampes contra    
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els innocents, és el primer a 

caure en elles 

 

Aquell que només pensa en 

sí mateix, perd els seus 

amics 
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3.2. Altres vegades, com en aquest conte , es implícit i es pot deduir de la seva lectura. A continuació, expressareu aquest consell amagat en 

forma de moralitat utilitzant les estructures lingüístiques abans esmentades. Per fer-lo més creïble, modificarem el final del conte, que podria dir 

així:  

 

Així, doncs, en Tomi va passar l’ hivern jugant, dormint i aprenent mil coses: A caçar, a pescar, a  retrobar el camí en la neu i  la següent 

lliçó: 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Avaluació : 
Ara ja coneixeu  tots els elements que formen part d’ una faula, per tant, ja podeu escriure una de manera individual i en suport power-point .  

Després, corregiu en  grups de dos o tres  les produccions d’ altres companys, omplint el  qüestionari d’ avaluació que adjuntem a continuació. 
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GRAELLA DE CO-AVALUACIÓ:   

EXPOSICIÓ ORAL D’ UNA FAULA 

 

Noms del grup corrector: 

GRUP-CLASSE:        DATA: 

 

 

 

PUNTUA DE L’ 1 AL 10  : 

Els membres del grup han sigue capaços de…? 

 

 

 

Descriptors Si No Justificació o 
exemples 

Nota 

Incorporar la veu 
narrativa en tercera o 
primera persona? 

Identificar l’ esquema 
argumental:  

(inici-acció i final) 

CONTINGUT 

(5P.) 

Contextualizar en el 
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temps i lloc? Han usat 
correctament els  
marcadors temporals? 

Posar pesonatges  Són 
animals? 

Expresar correctament 
la moralitat? 

De contar la faula 
vigilant el vocabulari, 
els gestos, etc? 

PRESENTACIÓ 

(2P.) 

D’ acompanyar l’ 
exposició oral  d’ una 
bona presentació: 
paràgrafs ben marcats, 
línees rectes, etc? 

    

 

Expresar correctament 
els consells amb les 
estructures 
estudiades? 

EXPRESSIÓ  

(3P.) 

Usar frases curtes i 
simples? 
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Usar correctament els 
punts i les comes? 

 No fer faltes d’ 
ortografia ? 

    

1 

 

 

                                       

 


