
UNITAT DIDÀCTICA: JACINT VERDAGUER 

NIVELL: 

Cicle Superior

TEMPORALITZACIÓ :

2n. trimestre

DURADA:

26 sessions de dues hores

ESPAI:

Tots els espais de l’escola 

i  Casa-Museu Verdaguer.
OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES
• Aproximar-se a la vida i obra de Jacint Verdaguer: Canigó. 1-2-3-5-7-8
• Conèixer algunes característiques de l’estructura dels poemes: estrofes, versos, 
rimes, comparacions,...

1-5

• Recitar individualment fragments de Canigó a partir de l’obra “Tant de gust... 
senyor Verdaguer”, amb l’entonació i ritme adequats.

1-5-6

• Conèixer les característiques de diferents tipologies textuals. 1-2-5-6
• Usar estratègies lectores adequades en la lectura individual en veu alta. 1-5
• Comprendre l’argument i la història de Canigó. 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
• Interpretar plàsticament un fragment de Canigó. 1-3-5-6
• Usar les noves tecnologies per tal de gravar i visualitzar el poema. 1-5
• Conèixer les característiques més rellevants de l’època medieval. 2-3-5-8
• Exposar, oralment, el treball realitzat adaptant el discurs a l’audiència. 1-2-5-6-8

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

PARLAR I CONVERSAR:
• Producció oral i audiovisual del text de Canigó segons l’adaptació de Maica Bernal i Carme Rubio, “Tant 
de gust... senyor Verdaguer”, amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació
• comunicativa.
• Exposició, a partir d’un guió, del treball a la resta d’alumnes de l’escola.
• Interès per participar en les converses i per expressar-se amb claredat i bona pronúncia.
• Comprensió de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles. 
• Utilització de les TIC (Canigó 125) per a la comprensió del text del poema. 
• Reelaboració i explicació de manera sintètica de l'argument dels cants. 
• Aplicació d’anàlisis crítiques que permetin valorar adequadament l’interès de missatges escoltats.
• Capacitat crítica per comprendre allò que s’ha escoltat i fer-se preguntes a partir dels continguts exposats.
• Interès, atenció i respecte per les intervencions dels altres.

LLEGIR I COMPRENDRE: 
• Adquisició de l'hàbit de lectura a partir de l'ús de l’audició, la lectura i la memorització.
• Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, per relacionar el tema del llibre amb els de la 



vida i cultura i època,  practicar algunes estratègies lectores, aprendre a interpretar el llenguatge literari i 
descobrir el ritme i la rima.
• Lectura del poema per analitzar el seu significat, les impressions que causen i el seu llenguatge poètic: 
metàfores, personificacions, adjectivacions i personalitzacions.
• Lectura silenciosa i comprensió guiada per a preparar els textos que han de llegir. 
• Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura. 
A més de saber aplicar les de cursos anteriors, caldrà un èmfasi especial per esbrinar les intencions de l’autor 
del text, mostrar una actitud crítica envers el que es llegeix, comprensió de vocabulari en contextos, realització 
d’inferències; formulació, comprovació i reelaboració d’hipòtesis, captació de les idees principals.
• Respondre preguntes a partir del text la resposta de les quals comporti reelaboració.
• Autoregulació de la comprensió del text: saber quan t’equivoques i què has de rectificar.
• Lectura en veu alta de manera que el to de veu, la velocitat i l’entonació siguin adequats.
• Valoració crítica de la capacitat lectora d’un mateix.

ESCRIURE:
• Composició de textos escrits, utilitzant el programari informàtic: hipòtesi sobre l’argument, comprovació de 
la hipòtesi i opinió personal.  
• Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.
• Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballats a 
classe.
• Escriptura de la biografia de l’autor i descripció dels personatges fent atenció a l'estructura d'aquest tipus de 
text.

CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES: 
• Interès i consciència de la importància de la figura de Verdaguer en la llengua catalana.
• Participació activa a l’aula.
• Anàlisi d'elements del patrimoni cultural: Importància de la figura de Verdaguer.
• Valoració de la història col·lectiva per a la comprensió del passat i del present.
• Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un 
mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.
• Caracterització de la societat de l’època medieval a partir de l'anàlisi de les formes d'organització socials. 
Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d'altres èpoques històriques.
• Interpretació plàstica d’un fragment de Canigó.

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. (Grup 
de lectura - 1 sessió de ½ hora).
• A partir dels rodolins de l’auca de Verdaguer, els alumnes elaboren una biografia més extensa completant-
la amb la informació que hi ha al llibre “Tant de gust... senyor Verdaguer”. (Grup de llengua – 1 hora).

Hipòtesi sobre Canigó: 

• A partir del nom dels personatges més importants de Canigó i tenint en compte que la història passava a 
l’època medieval els alumnes elaboren una hipòtesi (text narratiu) sobre l’argument de l’obra i la revisen. 
(Grup de llengua – 1 sessió d’una hora i mitja).
• Les hipòtesis que han escrit, les llegeixen a la resta de companys que els ajuden a millorar-les. (Grup de 



lectura - 1 sessió de ½ hora).
• Escriuen la hipòtesi revisada i millorada utilitzant el processador de textos. (Grup de llengua – mitja hora).

Material complementari:

Endreça de les idees
Personatges de Canigó
Graella de lectura

Llibre   Canigó  :  

• Lectura en veu alta per part de les mestres del text original. A cada sessió es llegeix un fragment d’un cant  i 
a continuació escoltem el fragment corresponent a Canigó 125. Cada dia, abans de començar a llegir el següent 
fragment, entre tots fem un resum oral del llegit el dia anterior. (Grup de lectura i de llengua, durant el segon 
trimestre). 
• Després de la lectura de cada cant, els alumnes llegeixen l’adaptació del  llibre “Tant de gust... senyor 
Verdaguer”, i se’n preparen un fragment a casa per gravar-lo en vídeo l’endemà. 
• Abans de començar la gravació els alumnes llegeixen el fragment preparat i, amb l’ajuda de la resta 
d’alumnes i de les mestres, milloren el ritme, l’entonació i el volum de la veu. (Grup de llengua – 6 sessions)
• En tots els cants es fa una comprensió oral a partir de preguntes obertes. 
• Amb els nens i nenes de Cicle Superior, es fa una gravació dels cants de Canigó. Els nens de Cicle Superior 
llegeixen totes les parts en poesia, i amb la col·laboració dels nens de Cicle Mitjà ho fan en prosa. 

Interpretació d’un fragment de Canigó:

• Cada nen interpreta plàsticament el fragment que parla sobre el Pirineu, comparant-lo amb una magnòlia. 
La tècnica és molt lliure i s’utilitzen els materials que hi ha a l’abast i a la classe. Cada nen s’imagina com és el 
paisatge i a partir d’aquí en fa un dibuix (en un full A4) i el pinta amb aquarel·les. D’altres van utilitzar el 
volum per donar forma a la muntanya i a les fades que la volten. Aquest material ens és útil per a l’exposició. 
(Grup de llengua – 3 sessions)

Comprovació de la hipòtesi: 

• En finalitzar la lectura els alumnes comparen la hipòtesi inicial que ells havien escrit, amb la història real 
del llibre i comproven allò que han encertat i el que no. (Grup de llengua – 2 sessions).

Opinió personal:
• Els alumnes expressen el seu parer sobre el llibre i l’argumenten, seguint un esquema: què m’ha agradat i 
què no, quin és el capítol que més m’ha agradat i el que menys, el personatge que més m’ha agradat i el que 
menys i a qui el recomana i per què. (Grup de llengua – 1 sessió).

Exposició:
• Els alumnes munten al passadís de l’escola una exposició dels treballs realitzats i en preparen l’explicació 
per a la resta d’alumnes de l’escola, adequant-la a l’edat dels oïents. El dia fixat expliquen l’exposició a la resta 
de companys i mestres.

Observacions:
• No sempre s’ha pogut seguir aquesta estructura de treball, perquè el temps necessari per a fer-la era molt 
elevat, així doncs, en algunes ocasions s’ha hagut de retallar la lectura del llibre Canigó i també l’audició 
d’alguns fragments dels cants de Canigó 125. 

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.

file:///P:/Superior/Llengua/llengua10_11/llibres10_11/Verdaguer/GRAELLA DE LECTURA I AUTOAVALUACI? DEL TEXT NARRATIU.doc
file:///P:/Superior/Llengua/llengua10_11/llibres10_11/Verdaguer/PERSONATGES DE CANIG?.doc
file:///P:/Superior/Llengua/llengua10_11/llibres10_11/Verdaguer/narratiu.doc


• 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
• A dos alumnes d’incoporació tardana se’ls hi ha 
facilitat material per a fer la interpretació del fragment 
de Canigó:  fotocòpia d’una magnòlia. 
• S’ha fet una adaptació oral i senzilla de l’argument 
per a aquests dos alumnes.
• Anticipació de la lectura de cadascun dels cants, 
fent un treball de comprensió i de vocabulari. 

• Explicació del conte de Canigó per part de la Caro 
del Pla de Lectura ( biblioteca – 1 sessió de 1,5h.).
• Visita a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles i 
a l’ermita de la Damunt.

METODOLOGIA
Per fer tot el treball de Verdaguer es parteix del llibre “Tant de gust..., senyor Verdaguer” i es fan diverses 
activitats treballant en petit grup, gran grup o de forma individual. En aquest projecte les mestres actuen com a 
guies, tenint present en tot moment que les nostres actuacions han d’anar encaminades a potenciar i millorar  les 
habilitats  orals  dels  alumnes,  que  poden  demostrar  la  seva  creativitat  a  l’hora  de  recitar  els  poemes,  els 
fragments de prosa i fer la interpretació plàstica del fragment del Pirineu.
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