
FEINA de LLENGUA CATALANA i LITERATURA 
Professora: Mireia Piró 
Grups: 4A i 4C 

Setmana 30.03.20 – 03.04.20 i Setmana Santa 

Durant les properes setmanes començarem a treballar la Literatura del Bloc 9: EL NOUCENTISME I LES 
AVANTGUARDES. La feina consistirà a anar llegint les explicacions i els textos del llibre de text i anar fent els 
exercicis que us demano. Per treballar necessitareu el llibre de text i l’antologia Còctel de contes. Els exercicis 
es poden fer a mà o a ordinador, però s’han de copiar sencers (amb els enunciats inclosos). Si voleu, també 
podeu fer-vos esquemes o resums. De cada text que llegiu, n’haureu de fer un treball de vocabulari. Aneu 
elaborant aquest vocabulari a mida que aneu llegint els textos.  

Us proposo que us organitzeu la feina seguint aquestes pautes i en aquest ordre: 

1r dia à Introducció a les primeres dècades del segle XX. Llegiu l’apartat 1 (Les primeres dècades del segle 
XX) de la pàg.243 i feu l’ex. 9.3 de la pàg.268. 

2n dia à El Noucentisme. Llegiu l’apartat 2 (El Noucentisme, un programa cultural per al nou segle) de les 
pàgs.244-245 i feu l’ex. 9.4 de la pàg.268. Us recomano que us feu un esquema dels 2 quadres: El programa 
cultural del Noucentisme (comença a la pàg.244 i continua a la 245) i Actuacions culturals del Noucentisme. 

3r dia à Coneixerem la figura de Josep Carner (apartat 3). Llegiu l’apartat 3.1 (Biografia) de la pàg.246 i feu 
l’ex. 9.5 de la pàg.268. A continuació, llegiu l’apartat 3.2 (La poesia de Josep Carner) de la pàg.246 i els 2 
poemes de la pàg.247 (“Els cocoters d Macuto” i “La naixença d’un noi”). Comenceu l’apartat de vocabulari 
a mida que aneu llegint els poemes: copieu els termes i les definicions que van apareixent en els requadres 
de Vocabulari de cada poema. Finalment, contesteu les preguntes que teniu just a continuació de cada 
poema.  

4t dia à Continuarem llegint Carner. Llegiu els 2 poemes de la pàg.248 (“Cançó d’un doble amor” i 
“Cançoneta incerta”) i contesteu les preguntes que teniu a continuació. Llegiu el conte “La compensació”, 
de Josep Carner (de l’antologia Còctel de contes). Continueu amb el treball de vocabulari a mida que aneu 
llegint els textos. 

5è dia à Analitzarem un dels poemes més cèlebres de Carner: “Aglae i les taronges”, d’Els fruits saborosos. 
Llegiu la introducció de la pàg.249 i el poema. Incorporeu el vocabulari també d’aquest poema i busqueu al 
DIEC2, si cal, altres paraules que creieu convenients. Contesteu les preguntes que teniu al costat del poema 
(pàg.249) i feu l’ex. 9.7 de la pàg.268. 

6è dia à Tancarem l’estudi de Josep Carner. Rellegiu els poemes de Carner (pàgs.247-249) i feu els ex. 9.6 i 
9.8 de la pàg.268. 

Us recordo que S’APROPA SANT JORDI!! I EL CELEBRAREM!! Potser no pas el 23 d’abril, però en algun 
moment el celebrarem! Animeu-vos a participar-hi! Recordeu! El tema és la nit i, a partir d’aquí, feu volar la 
imaginació. Alguns de vosaltres ja ho heu fet. Els que encara no us hi heu posat, espero rebre els vostres 
textos ben aviat. Aquestes són les pautes: 

o El tema és la NIT. 
o El text ha de tenir la font Arial, mida 12 i doble espai. 
o Podeu escriure un poema o una narració breu (de 3 pàgines a doble espai, com a màxim).  
o Perquè us els corregeixi, compartiu-lo amb mi pel Drive. 

 
Us recordo el meu correu: mpiro@elpuig.xeill.net 
Molts ànims, més paciència i, sobretot, cuideu-vos molt! 
Mireia 


