
UNITAT DIDÀCTICA VERDAGUER

NIVELL: 
Cicle Mitjà

TEMPORALITZACIÓ :
2n. trimestre

DURADA:
15 sessions

ESPAI:
Aula ordinària, aula 

d’informàtica, biblioteca i 
Casa-Museu Verdaguer.

OBJECTIUS COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Aproximar-se a la vida i obra de Jacint Verdaguer: Brins d’espígol i Canigó. 1-2-7-8
• Conèixer algunes característiques de l’estructura dels poemes: estrofes, versos, 
rimes, comparacions,...

1

• Memoritzar i recitar un poema amb l’entonació adequada. 1-6
• Conèixer les característiques de diferents tipologies textuals: auca i descripció. 1-2-6
• Confeccionar un power-point amb ajuda. 1-3-5-6
• Usar estratègies lectores adequades en la lectura individual en veu alta. 1
• 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
• Adquisició de l'hàbit de lectura a partir de l'ús de audició, lectura i memorització de textos, poemes i cançons.
• Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, practicar algunes estratègies lectores, i aprendre a 
interpretar  el  llenguatge  literari:  derivació,  composició,  sentit  figurat,  interpretació  de  locucions,  frases  fetes  o 
refranys; descobrir el ritme i la rima, si es tracta de poesia o cançó.
• Ús d'estratègies lectores apreses en altres situacions per a la comprensió en la lectura individual silenciosa o en 
veu alta, en petit grup o en gran grup.
• En la lectura en veu alta, fer atenció a la pronunciació, al to de veu i a l'entonació perquè tots ho entenguin. També 
saber que cada tipus de text demana una entonació i un ritme diferent.
• Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura i 
capacitat de contestar preguntes sobre el text.
• Interès pels textos escrits com a font d'informació i d'aprenentatge i com a mitjà de comunicació, d'aprenentatges i 
experiències.
• Aplicació d'un procés reflexiu en l'escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.
• Escriptura d’auques i descripcions de persones fent atenció a l'estructura d'aquest tipus de text.
• Inserció d’un text i una imatge en un Power Point.
• Interès i consciència de la importància de la figura de Verdaguer en la llengua catalana.
• Participació activa a l’aula.

ACTIVITATS APRENENTATGE
Auca Jacint Verdaguer: 



• Lectura en grup de la biografia de Jacint Verdaguer, cal incidir en el fet que Verdaguer va viure en una 

altra època i, per tant, anirem comentant les diferències que hi ha entre la vida d’aquells anys i la vida 

actual. (grups de lectura - 1 sessió de ½ hora).

• A partir de comentar la biografia, entre tots ens inventem els rodolins de l’auca de la vida de Verdaguer. 

En total hi ha 14 vinyetes i fem 4 o 5 vinyetes per sessió (grup de llengua – 3 sessions).

• Cada alumne fa els dibuixos de la seva auca, aquesta feina es fa a casa.

Llibre   Canigó  :  

• Lectura en veu alta per part de les mestres del llibre “Tant de gust... senyor Verdaguer” de M. Carme 

Bernal i Carme Rubio. A cada sessió es llegeixen 2 cants (grup de lectura – 6 sessions de ½ hora).

• Després de la lectura dels cants de Canigó, cada dia es fa una comprensió de diferent tipologia. (grup de 

llengua – 6 sessions)

Cant 1 i 2: preguntes obertes

Cant 3 i 4: preguntes obertes

Cant 5 i 6: preguntes a/b/c

Cant 7 i 8: preguntes veritat o fals

Cant 9 i 10: preguntes obertes

Cant 11 i 12: Omplir buits d’un text amb les paraules adequades

• Opinió personal i portada (grup de llengua – 1 sessió).

• Conjuntament amb els nens i nenes de Cicle Superior, es fa una gravació dels cants de Canigó. Els de 

Cicle Superior reciten els textos en vers i els de Cicle Mitjà llegim les explicacions en prosa (2 sessions)

Conte   Canigó  :  

• Explicació del conte de Canigó per part de la Caro del Pla de Lectura ( biblioteca – 1 sessió de 1,5h.)

Descripció dels personatges:

• Aquesta tasca es farà un cop s’hagi acabat la  lectura de  Canigó i  es farà en parelles.  Cada parella 

s’encarregarà de fer la descripció d’un dels personatges del poema: Gentil, Guifre, Tallaferro, Griselda, 

Flordeneu  i  les  fades.  Primer  cada  parella  s’ha  d’imaginar  com és  aquell  personatge  i  escriure  la 

descripció.  Després  es  fa  el  dibuix  del  personatge  segons  la  descripció  en  un  full  A-4.  Finalment 

dibuixem els mateixos personatges en full A-3 i els pintem amb aquarel·les, que ja ens serviran per a 

l’exposició (grup de llengua – 3 sessions)

Poemes   Brins d’espígol  :  

• Poema del Gira-sol: Lectura en grup del poema i preguntes de comprensió. 

• Dibuix i pintura d’un quadre de gira-sols inspirat en l’obra de Van Gogh.

• Power-point poemes de flors: el gira-sol, la margarida, l’alba, el lli, la farigola, la rosa vera i l’ametller. 

En petit grup o individualment es fa una presentació, els nens i nenes busquen una imatge de la flor que 

treballen i reciten el poema (grup de llengua – 2 sessions)  

Material activitats= P:\mitja\Llengua\vERDAGUER



                                   P:\ESPECIALITATS\LLENGUA MITJASUPERIOR\VERDAGUER

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió abans, durant i després de la lectura

• Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el senti del text, practicar algunes estratègies lectores i aprendre a 
interpretar el llenguatge literari.

• Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els coneixements ortogràfics i textuals treballats.

• Revisar el text que s'ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació.

REFORÇ AMPLIACIÓ
Visita a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles i a l’ermita 
de la Damunt.

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 els personatges, fer la pintura dels girasols, 
recitant els poemes i els fragments de prosa del llibre.
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