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Descripció de la seqüència 

El mòdul Ramon Llull, l'excepcional 

viatger de l'ideal, adreçat a 

l’alumnat en edats compreses entre 

els 8 i els 14 anys, és una seqüència 

didàctica situada en el marc de la 

intercomprensió romànica, és a dir, 

la capacitat de comprendre una 

llengua romànica sense haver-la 

apresa, a través de les similituds 

que té amb la nostra primera 

llengua o amb una altra llengua 

romànica que coneixem. 

 

A partir dels fonaments del projecte europeu 

EuroComRom, d'intercomprensió romànica, el 

mòdul es proposa tres objectius bàsics: 

El treball simultani de diverses llengües amb 

l'objectiu de desvetllar interessos plurilingües i 

facilitar l'aprenentatge d'altres llengües. 

 

L'atenció especial al procés de comprensió 

escrita en llengües romàniques per avançar cap 

a una competència lectora plurilingüe. 

 

La transferibilitat lingüística (creació de ponts 

entre llengües) en el procés de comprensió de 

les diferents llengües romàniques. 

 

Aquest mòdul es basa en una dualitat pedagògica 

Continguts de les matèries 

curriculars amb el suport de les 

llengües romàniques. 

Es construeixen les competències 

d'intercomprensió (competència 

plurilingüe) en l'àmbit lector. 

La figura universal de Ramon 

Llull i la seva obra literària. 
 Treball intercomprensiu en deu 

llengües romàniques: asturlleonès, 

català, espanyol, francès, friülà, 

gallec, italià, occità, portuguès i 

romanès. 

 

 S'obre la porta a l'ús d'altres 

llengües de l'àmbit lingüístic 

romànic. 

 

Possibilita la visibilització 

completa del contínuum 

romànic. 
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Estructura de la seqüència 

    

PORTADA 

pàgines 1-2 

Aquesta seqüència didàctica 

està formada de 10 pàgines, 

que estan subdividides de la 

forma següent: 

ENTRADES 

CONCEPTUALS 

pàgines 3-8 
ENTRADES 

LINGÜÍSTIQUES 

pàgines 9-10 
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La portada 

La portada és la part "d'impacte" 

de la seqüència, on es dóna el 

context de què tracta, amb la 

finalitat d'activar el coneixement 

del món de l'alumnat. És una de 

les parts més importants de la 

unitat. Cal dedicar-hi temps. 

 

Consta d'un títol que resumeix el contingut de 

la seqüència, una breu descripció del tema i 

una petita activitat de comprensió inicial a 

partir de les imatges. 

 
També s'hi trobarà una petita llegenda amb els 

codis internacionals de les llengües de treball 

(segons la norma ISO 639) i la llengua a què 

fan referència. 

 

 

Entrades conceptuals 

Descobrim i informem-nos-en 

Descobriment del concepte i 

coconstrucció del coneixement 

(mitjançant la interacció entre 

l'alumnat i el professorat) sobre els 

coneixements previs de l'alumnat.  

Aporta el coneixement del saber i els 

continguts clau que permeten 

l'aprenentatge dels conceptes de 

l'àrea. 
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Fil a l'agulla! 

Consisteix en l'anàlisi aprofundit d'una part del contingut curricular (en aquest cas, 

l'obra de Ramon Llull). 

Va de bo! 

Es basa en l'elaboració d'una tasca de forma 

col·lectiva, en parella o en equip. 

A partir dels continguts vistos en els apartats 

anteriors, i per mitjà de les TIC, cal dur a terme una 

activitat concreta que permeti puntualitzar o 

complementar alguna part del contingut curricular. 

Entrades lingüístiques 

Viatge per la Romània 

Treball lingüístic i intercomprensiu pròpiament dit. És la 

part lingüística més important de la unitat, sigui 

relacionat amb la morfosintaxi o amb elements lèxics.  

A partir de les paraules en negreta que es poden trobar 

en els textos de la seqüència s'han de construir algunes 

estratègies d'intercomprensió a basades en l'observació 

de la seva forma i significat. 
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Clau de volta 

Es tracta del tancament de la seqüència, de la clau de 

volta, de la recapitulació del que s'ha tractat i les 

paraules clau que resumeixen el contingut d'una forma 

gràfica o esquemàtica. 

A més, a partir de la comprensió d'un text en diverses 

llengües romàniques, l'alumnat ha de ser capaç de fer-ne 

la versió catalana. 

Bastides complementàries 

En cada text s'indica la llengua per mitjà del 

codi estàndard ISO 639 i un quadret de 

diferents colors (un per a cada llengua) per 

una ràpida relació del text amb l'idioma en 

què està escrit. 

 

Cadascun dels diversos apartats 

de què consta la seqüència 

conté un seguit d'activitats 

redactades íntegrament en 

llengua catalana i que tenen 

l'objectiu de comprovar la 

comprensió lingüística i 

l'adquisició dels continguts per 

part de l'alumnat. Són activitats 

de comprensió lectora. 

En alguns casos, la presència de paraules 

més o menys opaques en alguns textos 

comporta que s'introdueixi un petit glossari 

(amb l'equivalència en català). 

 

 

 

 

 

 

 

Bastides: permeten pautar la comprensió lingüística o conceptual dels 

continguts, la seva ampliació i l'ús de les TIC, per tal de conformar 

l'aprenentatge competencial. 

Interpreta la imatge: dóna pistes per a la comprensió d'una imatge significativa per a la 

comprensió del contingut. 

Utilitza les TIC: proveeix de recursos en línia per treballar alguns continguts. 

Claus per estudiar: esmenta de forma clara i concisa els continguts claus de les entrades 

conceptuals. 

Anem més enllà:introdueix nous conceptes en funció dels objectius de l’àrea o per 

aprofundir una mica més en el tema. 

Què hem après?: resumeix els continguts de la seqüència didàctica a l'apartat Clau de 

volta. 
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