
UNITAT DIDÀCTICA: JACINT VERDAGUER 

NIVELL: 
Cicle Inicial

TEMPORALITZACIÓ :
2n. trimestre

DURADA:
2h setmanals

ESPAI:
Aula ordinària, aula 

d’informàtica, biblioteca i 
Casa-Museu Verdaguer.

OBJECTIUS COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Aproximar-se a la vida i obra de Jacint Verdaguer:  Canigó. 1--2
• Conèixer  alguns  poemes d'en Verdaguer. Poemes d'animals. 1--2--6
• Memoritzar i recitar un poema amb l’entonació adequada. 1--5--6
• Conèixer  les  característiques  de  diferents  tipologies  textuals:  auca,  poema  i 
descripció.

1--2

• Elaborar els protagonistes dels poemes d'animals amb plastilina. 1--2--6
• Fer fotografies dels personatges del poema per fer un stop-motion 3--5
• Usar les noves tecnologies per tal de gravar i visualitzar els poemes. 1--3--5--6
• Comprendre i ser capaç de contestar preguntes sobre la lectura. 1
• Valorar la figura de Verdaguer com a gran poeta català. 2--8
• Mostrar interès per la poesia i participar en totes les activitats del projecte. 2--5--8

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
2. Competència artística i cultural.
3. Tractament de la informació i competència digital.
4. Competència matemàtica.
5. Competència d’aprendre a aprendre.
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
8. Competència social i ciutadana.

CONTINGUTS

• Lectura de textos orals memoritzats (cançons, poemes, dramatitzacions) adaptant l'entonació, el 
to de veu o el gest a la situació comunicativa.

• Interès per expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació.

• Comprensió de textos orals de diferents tipus, formats i mitjans, per obtenir informació i per 
aprendre.

• Interès i respecte per les intervencions dels altres.

• Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de 
la lectura 

• Iniciació en els mecanismes que fan possible el llenguatge audiovisual i en la seva funció 
expressiva.

• Aplicació d'un procés reflexiu en l'escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.



• Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura: 

• lectura guiada; 

• ús de l'audició;

• lectura i memorització de poemes;

• ús de gravacions, i de mitjans audiovisuals.

• Comprensió dels elements fonamentals d'un relat audiovisual (personatges, espais, accions).

ACTIVITATS APRENENTATGE
Auca Jacint Verdaguer: 

• Lectura en grup de la biografia de Jacint Verdaguer, parlar de la seva vida i de les diferents etapes que 

va viure. S'ha de tenir en compte que pertanyia en una altra època. 

• Parlar dels rodolins. Un cop saben com es fan, el mestre farà rodolins amb els seus noms deixant alguna 

paraula en buit i ells l'hauran de completar. Cada nen s'inventarà un rodolí. 

• Un cop comentada la biografia, fem grups de 3 i cada grup ha de pintar i retallar les vinyetes, després 

han d'enganxar-les en una cartolina allargada i buscar el rodolí que va a cada vinyeta. 

• Finalment pintarem i posarem títols a l'auca. 

Llibre   Canigó, adaptació d'Artur Martorell  

• El mestre llegeix el resum que ha fet de les adaptacions dels llibres “Tant de gust... senyor Verdaguer” 

de M. Carme Bernal i Carme Rubio i de Canigó (es farà la lectura dues o tres vegades per tal que els 

nens interioritzin una mica la història)

• A partir del llibre del Canigó vam treballar els personatge i ens vam centrar amb les fades. Cada nen va 

triar la fada que volia fer i en va fer una descripció. 

• Un cop feta la descripció i dibuix, cada va construir la seva fada amb materials reciclats (ampolla d'aigua 

de litre i mig, llana, roba, cartolina...)

• També vam fer els presents que les fades van regalar a Gentil.

Poemes  d'animals del llibre    “Jacint Verdaguer, l'home que creava mons”   de Maria Carme Bernal i Carme   

Rubio 

• Lectura i explicació de tots els poemes. 

• Vam fer un stop-motion dels poemes de Verdaguer:

• Cada nen, de manera individual o per parelles, es va estudiar un poema. Incidint en l'entonació, 

vocalització, to de veu...

• Cada poema el vam representar a partir de figures de plastilina i objectes inanimats.  Un cop vam 

tenir els personatges del poema, van  buscar el lloc adequat per fer les fotos. 

• Un cop vam tenir les fotos, vam fer el muntatge amb el programa studio8. Després vam gravar la 



veu dels nens recitant els poemes. 

Casa-Museu Verdaguer

• Visita a la Casa-Museu Verdaguer i explicació del conte de Canigó per part de la Caro.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Conèixer, a grans trets, la vida de Jacint Verdaguer.

• Conèixer, a grans trets,  l'obra de Canigó.

• Saber quin és el format de l'auca, el poema i la descripció. 

• Expressar-se correctament, vocalitzar, entonar, no parlar molt ràpid...

• Crear uns personatges relacionats amb el poema.  

• Valorar les produccions pròpies i dels altres. 

REFORÇ AMPLIACIÓ

V  Visita a la Casa-Museu Verdaguer de Folgueroles 

METODOLOGIA
      Per fer tot el treball de Verdaguer hem partit del llibre “Tant de gust..., senyor Verdaguer” i hem fet diverses 

activitats treballant en petit grup, gran grup o de forma individual. En aquest projecte les mestres hem actuat 

com a guies, però realment els nens han pogut demostrar la seva creativitat a l’hora de descriure i construir les 

fades,  els personatges dels poemes i recitant els poemes.
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