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TEMA:  Miquel Martí i Pol.  

Nivell/Curs: 1r i 2n d’ESO 
Concreció pedagògica:  

� Llengua catalana: activitat d’aula 

PARTIM DE 

 

Pa amb tomàquet 

Déu ens dó ser catalans                                    Déu ens dó un tall de pernil                                 Déu ens dó tot el que he dit 

per menjar bon pa amb tomàquet                     o llonganissa ben ampla                                       i bons amics a la taula 

amb un raig d’oli discret                                     perquè acompanyin el pa                                    per compartir el que mengem 

i un pols de sal si fa falta;                                  ben sucadet amb tomàquet;                                i fer petar la xerrada, 

pa de pagès si pot ser                                       pernil de bon mastegar                                        que conversar amb els amics 

que és més saborós que els altres                    llonganissa de la Plana                                        sempre sol despertar gana 

i tomàquet ben madur,                                      que els osonencs en això                                      i el menjar, si és compartit, 

però que no ho sigui massa.                             tenim molta anomenada.                                       resulta més saludable. 

 

FONTS 

D’INFORMACIÓ 

MARTÍ I POL, Miquel. Bon profit! Barcelona 1999. Barcanova. (Il·lustracions de Carme Solé i Vendrell) 

http://olipavi.blogspot.com/search/label/MART%C3%8D%20i%20POL%20Miquel/ 

http://delaliteraturaalescuines.blogspot.com/ 
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INVESTIGUEM I 

PENSEM 

De què parla el poema?  

Hi ha referències a algun lloc? 

Podríem fer alguns grups de paraules segons el significat? 

Què sabem d’aquest autor? 

ACTIVITATS INDIVIDUALS ACTIVITATS COOPERATIVES TREBALLEM  � Llengua escrita:  

o Elaborem diversos camps semàntics a partir del 

vocabulari del poema. 

o Analitzem la mètrica i la rima. 

� TIC/TAC:   

o Recerca d’il·lustracions (fotografies, 

pintures) al voltant de la temàtica del text. 

o Si hi ha un bloc d’aula, escollim dos o tres 

versos del poema i els hi pugem amb una 

de les il·lustracions (també es pot 

acompanyar d’un breu comentari explicant 

el perquè de l’elecció). 

� Llengua oral:  

o Lectura del poema en veu alta i marcant 

adequadament el ritme dels versos. 

� recerca d’informació 

� treball sobre el vocabulari 

� anàlisi de mètrica i rima 

� recerca de material gràfic i 

bibliogràfic 

� activitat al bloc 

� contrast de dades obtingudes 

� selecció del material gràfic i 

bibliogràfic 

� organització de l’exposició 

� redacció d’un poema 
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o Lectura d’altres poemes del llibre Bon 

profit! 

o Intercanvi d’opinions sobre aquest llibre. 

� Recollim informació sobre l’autor i la seva obra. 

Muntem una petita exposició amb llibres seus 

(entre els que hi hagi a la biblioteca del centre 

escolar i els que portin els alumnes). 

� Escrivim, per grups, un poema  (de 6-8 versos) 

sobre algun menjar o aliment i el llegim a la resta 

de la classe. El podem pujar al bloc d’aula. 

COMPETÈNCIES 
OBJECTIUS �  Millorar la capacitat d’expressió oral. 

�  Incentivar l’interès per la lectura de textos poètics. 

�  Millorar la capacitat d’expressió escrita. 

�  Fomentar les tècniques per treballar el vocabulari. 

�  Lingüística 

�  Tractament de la informació i 

competència digital 

�  Aprendre a aprendre 

�  Autonomia i iniciativa personal 
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�  Afavorir el coneixement inicial del sistema de versificació. 

�  Treballar la literatura des d’una òptica  pluridisciplinària. 

�  Potenciar la competència informacional. 

�  Crear un esperit crític envers els recursos obtinguts a la xarxa.   

�  Afavorir la utilització de les noves tecnologies informàtiques i audiovisuals. 

�  Incentivar la competència artística. 

�  Fomentar el treball cooperatiu 

 
 

TEMPORITZACIÓ 
Entre 3 i 5 sessions (d’una hora aproximada de duració), depenent de les activitats que es realitzin. Algunes es poden fer a casa. 

Tampoc no cal que les sessions es duguin a terme l’una rere l’altra: s’hi pot dedicar un dia de classe a la setmana. 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

�  Qualitat del treball individual escrit: vocabulari, mètrica i rima 

�  Qualitat de la lectura en veu alta: entonació, ritme 

�  Utilització adient de les fonts d’informació 

�  Interès en la recerca i organització de material 

�  Adquisició d’habilitat en l’ús dels recursos digitals  

�  El treball cooperatiu 
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RECURSOS (materials, 

humans, externs, aules)  

Llibres de Miquel Martí i Pol (biblioteca escolar, biblioteca municipal, biblioteques particulars) 

Espai per al muntatge de l’exposició (pot ser un racó de l’aula o un angle de la biblioteca escolar...) 

 OBSERVACIONS I 

PROPOSTES  

Cal anotar qualsevol dada que pugui afavorir una millor resolució de les activitats o qualsevol proposta que vagi sorgint en el decurs 

dels seu desenvolupament 

 


