


Context i justificació 
×  Objectius 

×  Poder aplicar els coneixements 
culturals i lingüístics per 
interrelacionar-los i ampliar 
continguts. 

×  Ser capaços de parlar d’una ciutat a 
partir d’allò que es veu 
(arquitectura, topònims, costums…): 
entendre-la. 

×  Conèixer els mites nacionals per 
conèixer allò que envolta la societat.  

×  Context de l’aula 
×  Català B2 (4 alumnes) 
×  Aula en línia 

×  Temporització 
×  3 sessions (1 h 30 min. aprox.) 

×  Competències 
×  Expressió escrita 
×  Expressió oral 
×  Comprensió escrita 
×  Comprensió oral 
×  Sociocultural 
×  Dimensió literària 

×  Continguts treballats prèviament 
×  Text descriptiu i la comparació 

(estructura, marcadors de lloc, 
lèxic…) 

×  Avaluació 

×  Bibliografia 
×  Magí Sunyer 



L’Eixample de Barcelona i 
l’imaginari nacional 

1.  La polèmica del projecte i les característiques urbanístiques 

 

2.  La toponímia urbana i els mites nacionals 

 

3.  Les llotges de mar i les quatre grans cròniques 



1. La polèmica del projecte i  
les característiques urbanístiques 

a) Expressió oral 

×  Quines diferències hi ha 
en aquests dos plànols de 
l’Eixample?  

×  Quina creus que va ser la 
proposta guanyadora?  

×  Saps quina polèmica hi 
va haver per triar-ne el 
guanyador? 



1. La polèmica del projecte i  
les característiques urbanístiques 

b) Comprensió escrita 

×  Preguntes de comprensió. 

×  Lèxic: 
×  Ciutat Comtal 

×  consistori barceloní 
×  capital del Regne 

×  govern central 
×  districte… 



1. La polèmica del projecte i  
les característiques urbanístiques 

Això durarà més que les obres de 
la Sagrada Família! 

Como as obras de Santa Engrácia! 

 

c) Expressió escrita 

×  Comparar i descriure 
les dues imatges de la 
Sagrada Família i de 
l’Eixample. 



1. La polèmica del projecte i  
les característiques urbanístiques 

d) Comprensió oral 
×  Activitat de V/F i 

corregir les afirmacions 
falses. 

Capítol: 
“El visionari Pla Cerdà”, 
Gran recorregut, de TV3 

https://
www.youtube.com/watch?
v=hk-wisUTNUw 



2. La toponímia urbana i 
els mites nacionals 

a)   Dimensió literària 

•  Lectura conjunta del 
fragment de l’obra Els Jocs 
Florals de Canprosa (1902), 
de Santiago Rusiñol. 

•  A què es deuen referir les 
parts ressaltades? 



2. La toponímia urbana i  
els mites nacionals 

b) Activitat de recerca i 
expressió escrita 

•  Què vol dir eixample? Quin 
n’és el verb?  

•  Tria dos carrers de 
l’Eixample i escriu 2 línies 
d’informació sobre el nom 
del carrer. Afegeix el text 
en el mapa compartit.  



2. La toponímia urbana i  
els mites nacionals 

c) Comprensió oral 
•  Activitat de V/F i 

corregir les afirmacions 
falses. 

Vídeo (3 min.):  
“Expansió mediterrània i 
esplendor cultural (UPV)”, 
d’Antoni Martínez Bernat. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Q34dqCendhA 

 



3. Les llotges de mar i  
les quatre grans cròniques 

a)   Expressió oral 

•  Descriu els edificis que 
apareixen a les imatges. 

•  Quines semblances tenen?  

•  Quina funció creus que 
tenien? 

Visita virtual a la llotja de 
València:  

https://www.youtube.com/
watch?v=IED21TLv-vU 

 



3. Les llotges de mar i  
les quatre grans cròniques 

Llotja de Barcelona 

Llotja de Palma 

Llotja de Perpinyà 



3. Les llotges de mar i  
les quatre grans cròniques 

b) Comprensió escrita 

•  Preguntes de 
comprensió. 

•  Context històric: 
•  territoris de la Corona 

catalanoaragonesa 
•  importància dels 

consolats de mar 
•  Guerra de Successió i 

Felip V 



3. Les llotges de mar i  
les quatre grans cròniques 

c) Activitat de recerca. 
•  Compara els mapes i 

relaciona’ls amb la data 
corresponent. 



3. Les llotges de mar i  
les quatre grans cròniques 

d) Dimensió literària 

•  Lectura conjunta dels fragments de les quatre grans cròniques. 



3. Les llotges de mar i  
les quatre grans cròniques 



3. Les llotges de mar i  
les quatre grans cròniques 



Moltes gràcies! 


