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OBJECTIUS 

 ♠ Conèixer la personalitat literària de Salvador Espriu.

 ♠ Fer pràctiques de lectura en veu alta entre l’alumnat de 

1r d’ESO.

 ♠ Incentivar el gust per la lectura de textos dels nostres 

autors i de les nostres autores més importants. Enguany 

ens centrem en els textos espriuans per tal d’afegir-nos a la 

celebració del centenari del naixement de l’escriptor.



 METODOLOGIA
 ♠ Presentació de l’activitat a l’alumnat

 ♠ Aproximació a la vida i obra de Salvador Espriu

 ♠ Característiques generals de la seva obra

 ♠ Lectura de textos de Salvador Espriu:

    POESIA

    Inici de càntic en el temple

    De tan senzill, no t’agradarà

    Noves paraules d’agur



 METODOLOGIA

 ♠ Lectura de textos de Salvador Espriu:

    POESIA

    Assaig de càntic en el temple

    PROSA

    El meu amic Salom

   Teoria de Crisant

   La llàstima



 MARATÓ DE TEXTOS
 ♠ Aquesta activitat es desenvolupa en hores de classe del 

crèdit anual d'una hora a la setmana Comprensió lectora 

(part teòrica) i els assajos es fan a la tarda com a treball 

cooperatiu organitzat pel Departament de Llengua 

catalana i literatura.

 ♠ La Marató de textos de Salvador Espriu se celebrarà el 

dia 19 de desembre de 2013, a les 17h, al Casal de joves de 

Sant Just Desvern, oberta a les famílies de l’alumnat i a tota 

la comunitat educativa.

.
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.  ♠ L’acte començarà i acabarà amb la lectura d'Inici de 

càntic en el temple i d‘Assaig de càntic en el temple, 

respectivament, a càrrec de professorat del centre. 

La part central de l’acte serà la lectura dramatitzada de 

textos narratius dels contes més importants de l’autor feta 

per l’alumnat de 1r d’ESO.

Tot això, amenitzat amb l’acompanyament musical 

d’alumnes  (treball cooperatiu i interdisciplinari).
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