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Consorci per a la Normalització 
Lingüística CNL de Barcelona 
 

Codi fitxa didàctica: no hi escrigueu res aquí 

Títol: Ves per on 

Descripció breu de 
l'activitat: 

Conèixer els fets de l'11 de setembre de 1714 i poder narrar-los de 
nou des d'un punt de vista diferent de l'habitual 

Data: 27/02/2013 

Nivell: Suficiència i Superior 

Espai: Dins l'aula 

Proposta de: Eva Calafell 

Districte: CNL Barcelona (Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi) 

 

Objectius generals: Donar a conèixer els fets de l'11 de setembre de 1714 a través 
dels personatges de l'època 

Objectius específics: Resumir un text expositiu de caire històric 
Representar oralment una entrevista a diferents personatge de 
l'època 
Llegir en veu alta dos textos narratius en els quals destaca un punt 
de vista sorprenent 
Crear un text narratiu basat en fets històrics en el qual destaca un 
punt de vista sorprenent 

 

Desenvolupament de l'activitat 

Abans de la sessió: Presentar a l'alumnat l'activitat 
Lliurar-los un article dedicat als fets de 1714 de la revista Sàpiens, 
el qual hauran de llegir i resumir a casa 

Durant la sessió: Entrevistar oralment diferents personatges que van viure l'11 de 
setembre de 1714 
Llegir en veu alta dos textos narratius explicats des d'un punt de 
vista sorprenent i comentar-los 
Escriure un nou text narratiu explicant des d'un punt de vista 
diferent els fets de l'11 de setembre de 1714 treballats a l'aula 

Després de la sessió: Penjar en un bloc els textos creats un cop hagin estat revisats 

Durada aproximada: 1 h 45 min (30 min per llegir i comentar dos textos narratius; 1 h 15 
min per dur a terme les entrevistes i crear un nou text narratiu) 

Material necessari: Un bloc i tres textos (article de la revista Sàpiens, versió de conte 
popular i fragment de Mirall trencat, de Mercè Rodoreda) 

Espai necessari: Aula ordinària 

Cost per a l'alumne/a: 0 € 

Hi ha annexos? No 

Observacions 

En funció del temps disponible, es pot fer servir un sol text narratiu a l'aula 
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Valoració de l'activitat 

Codi curs: D-665 i S3-673 

Professor/a: Eva Calafell 

Nombre d'assistents: 20 i 21 

S'han acomplert els 
objectius? 

Sí 

Valoració (comentaris): L'alumnat ha valorat molt positivament l'activitat i ha destacat que és una 
manera amena de conèixer una mica millor els fets de l'11 de setembre 
de 1714 

Suggeriments: Es pot plantejar el bloc per compartir els textos com un joc obert al públic 
en general en què cal esbrinar qui és el narrador de cada història 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puntua del 0 al 10: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Annexos 


