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Resum

Aquesta investigació busca donar compte del tractament de la literatura al batxillerat a diversos 
nivells de l’educació: des de la legislació i el currículum fins als llibres de text i l’aplicació a les 
aules, es portarà  a terme una valoració de l’empar i el tractament de la literatura tant a Catalunya 
com a les Illes Balears. En plasmar en paral·lel dos sistemes de programació es poden observar 
millor les avantatges o les mancances d’un i altre enfocament. 

Amb aquest confrontament s’ha pogut observar que a tots els nivells hi ha elements que propicien 
un empitjorament de la qualitat del tractament de la literatura: la legislació la invisibilitza, el 
currículum és difús i poc concret en aquest àmbit i el deixa relegat en segon terme en detriment de 
la promoció de les habilitats de comprensió lectora. A més, els llibres no responen a les 
necessitats educatives del professorat i condicionen un tractament superficial i descriptiu de la 
teoria. Així mateix, tot i els esforços del professorat, aquest ha evidenciat els problemes que es 
troben en el dia a dia, així com aspectes positius tant d’un com l’altre sistema. 
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Abstract

This investigation seeks to explain the treatment of literature in 'batxillerat' through different levels 
of education: from lesiglation and curriculum, to textbooks and their application in the clasroom. 
There will be an assesment of the treatment of literature in classrooms both in Catalunya and the 
Balearic islands. By analyzing both programs in paralel one can observe the advantages and flaws 
of both views.

Though the analysis one can observe that at every level there are elements that have promoted 
the worsening of the quality of literature treatment: legislation makes it invisible, the curriculum is 
vague and not concrete enough in this field and leaves it as a secodary priority in detriment of 
reading comprehesion. Furthermore, textbooks dont respond to the educational needs of the 
teachers and make a superficial and descriptive treatment of the literature. Even though there is 
much effort from the teachers side, they have made evident that problems with which they find 
themseves every day as well as positive aspects from both systems. 
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A tu mare,
 mestra de mestres 

que de l’educació feres revolució.
 

-Sols l’educació ens farà lliures
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1. Introducció
La literatura és l’art abastable, aquell que tothom pot tenir a casa sense gran esforç econòmic. 
Cada dia, i així com està avançant la societat, s’està deixant més de banda aquesta part de les 
nostres vides que està a cavall entre l’art i la memòria històrica, en detriment de noves pràctiques. 
Un element exemplificador d’aquest abandonament, és observable en una etapa educativa 
postobligatòria, el Batxillerat, on els alumnes ja haurien de tenir la maduresa intel·lectual suficient 
per començar a copsar la literatura en tots els sentits, però on ara mateix la literatura està prenent 
un paper secundari a les aules, relegada a ser temari de segona. Cada cop més, el que interessa 
de l’educació és que l’alumnat es dirigeixi cap a estudis rendibles pel tipus de societat en què 
vivim. Aquest fet comporta una marginalització de les arts, les quals estan tornant a ser només per 
a unes elits reduïdes, perquè aquestes són les úniques que han estat educades en la consideració 
de la literatura com a plaer cultural i un guany per la consciència col·lectiva de la societat. 

La tasca dels professors de Llengua i literatura catalana a les aules en el Batxillerat és doble, 
perquè no només han d’ensenyar una identitat cultural, sinó que també han d’inculcar un hàbit de 
lectura cada cop més descuidat en les esferes familiars. És en aquest context on es qüestiona què 
aporten els llibres de text a l’educació literària i si s’està fent un bon tractament de la literatura 
catalana a les aules.  

El professorat es veu sobrepassat amb alumnes desinteressats per la literatura, que no hi veuen 
un profit ulterior a la lectura i que cada cop tenen més problemes de lectura i de comprensió 
lectora. Les hores que es dediquen a Llengua i Literatura s’han reduït de 3 hores setmanals a 
2,30h a Catalunya, i a les Balears aquesta reducció entrarà com a nova mesura a partir del curs 
2016-2017. Als dos territoris hi ha dos sistemes de programació paral·lels i diferents: mentre que 
al Principat es fa a 1r literatura i a 2n llengua (amb una optativa de literatura per aquells alumnes 
que ho escullin), a les Illes Balears s’hi fa un model d’ensenyament on s’entrellaça llengua i 
literatura en els dos cursos. 

2. Objectiu
A través de la visió dels dos sistemes un al costat de l’altre, i d'una anàlisi d'alguns dels diversos 
aspectes que conformen el sistema educatiu, aquesta investigació pretén diagnosticar els punts 
forts i les mancances d’un sistema i altre, per poder arribar a realitzar una breu prognosi per fer 
més forts ambdós models. La detecció d’errors concrets pot ajudar a millorar el sistema i a 
estimular el professorat, que cada cop es troba més desemparat en una legislació i currículums 
canviants, i amb un alumnat que no només està desencisat per la lectura, sinó que generalment 
està poc preocupat per mantenir viva la cultura literària.  

3. Estat de la qüestió i precedents
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Encara que hi ha força elements els quals serveixen de base a aquest estudi he considerat els  
estudis citats a continuació com els fonamentals a l’hora de realitzar l’estudi, pel fet de ser el més 
afins i d’actualitat. 

Per conèixer la realitat educativa, L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2013 dirigit per Miquel 
Martínez és una obra que ofereix una panoràmica sobre l’educació a Catalunya. Aquesta edició de 
la Fundació Bofill repassa anualment des dels factors socioeconòmics que condicionen l’educació 
actualment, com les lleis que han entrat en vigor, com una revisió de les innovacions. Aquesta 
visió sobretot social de l’eduacació ofereix una mostra a escala humana de les condicions en les 
quals es troba tot el sistema educatiu català. 

Per altra banda, i ja en matèria literària, aquests darrers mesos filòlegs, pedagogs, escriptors i 
diferents col·lectius vinculats amb la literatura catalana d’arreu del territori han expressat la seva 
intranquil·litat i malestar respecte a la falta de presència de la literatura a les aules. Així mateix han 
fet palès les mancances i dèficits en que es troba la literatura al currículums i en la dedicació que 
hi ha actualment a les aules i a les PAU. Reflexions com aquestes són una constant en la història 
de la literatura catalana que sempre ha de pugnar per tenir un paper en la societat. En diferents 
moments han sorgit aquests moviments d’intel·lectuals que veuen com la societat perd valors 
culturals i descuida el coneixement del patrimoni literari. Aquest és el cas del manifest configurat 
en la I Jornada Litcat d’Intergrups de Recerca de l’any 2012, o del manifest “SOS. Literatura a 
l’ensenyament” del Col·lectiu Pere Quart.  1

La preocupació pel tema és doncs tangible i present en les diferents investigacions que s’han 
portat a terme en aquests darrers anys. L’any 2007 els doctors Jaume Aulet i Pere Martí 
publicaren el Dictamen sobre la situació de la literatura catalana a l’ensenyament secundari, on 
s’hi copsava l’estat en el qual es trobava la literatura a l’ESO, el Batxillerat i les proves d’accés, i hi 
formularen tant una detecció de problemes, com propostes de millores. Aquesta investigació 
serveix de precedent a l’hora de realitzar la investigació que ens ateny, i marca una fita orientativa 
per aquest mateix treball, tot i que el contingut i la metodologia són diferents.  

Per acabar de copsar millor la situació actual en matèria de literatura, els treballs de la Societat 
Catalana de Llengua i Literatura de l’Institut d’Estudis Catalans il·lustren simposis realitzats sobre 
llengua i literatura, recollint així diferents opinions dels estudiosos respecte a la didàctica de la 
llengua i literatura a les classes. En aquesta obra es poden veure les diferents inquetuts no només 
de filòlegs i pedagogs, sinó també de professors d’institut, els quals són els que es troben amb la 
realitat més tangible.  

Les reflexions sobre educació, i educació literària en concret, mostren a vegades recursos 
didàctics per als professors que vulguin entrar en un millor tractament de la literatura a les aules. 
Aquest és el cas de L’educació literària de Josep Ballester, on es mostra la diferència entre 
l’ensenyament de llengua i el de literatura i ofereix recursos per a millorar les pràctiques a l’aula.  
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Així doncs, per obtenir una visió de l’estat de l’educació, les publicacions anuals de la Fundació 
Bofill mostren clarament els canvis i mencionen possibles millores. Per altra banda, mentre que 
l’obra d’Aulet i Martí fan la mateixa funció panoràmica a  escala literària, i serveix per establir el 
precedent cronològic, ja que tracta l’ESO, les obres coordinades per Casals i Foguet mostren 
realitats personals i enfocades en la didàctica a tot nivell. Així mateix, l’obra de Josep Ballester és 
la que més s’allunya del nostre objectiu, però així i tot mostra una perspectiva enfocada en el 
docent que ajuda a comprendre millor la situació dins l’aula.  

4. Metodologia
Pel fet de ser un estudi que busca veure tots els nivells del tractament de la literatura a les aules 
s’han fet dos tipus de processos per copsar tots els aspectes de la investigació: s’ha seguit una 
metodologia específica a l’hora d’analitzar les dades escrites, mentre que se n’ha seguida una 
altra per fer la recopilació de dades d’experiències personals amb professors.   

4.1.   Metodologia seguida per analitzar dades escrites

Per realitzar una anàlisi crítica de les dades escrites com la legislació, currículum i els llibres de 
text, s’ha fet una part d’anàlisi de dades a partir de la teoria de l’anàlisi crítica del discurs.  En 
aquesta teoria analítica s’analitzen els textos i les produccions no només com a elements 
lingüístics independents o de valor artístic, sinó a través de l’observació curosa, la qual estudia el 
discurs anant molt més enllà de què s’ha dit i  buscant les relacions entre el què, el com i el 
perquè. Per a més informació sobre aquesta perspectiva utilitzada es pot consultar Van Dijk 2005; 
Fairclough 2008; Rogers 2011; Wodak i Meyer 2003. 

Dins l’anàlisi crítica, a l’hora d’investigar el tractament de la literatura a la legislació, s’ha buscat si 
aquesta hi és present i constant o si en canvi és invisibilitzada. A més, per copsar els currículums 
s’ha buscat el paper que s’atorga a la literatura dins el marc de tota l’assignatura. Mentre que 
l’anàlisi del discurs dels documents legislatius i oficials s’ha realitzat en l’àmbit lingüístic, l’anàlisi 
dels llibres de text es formularà des de la literacitat crítica proposada a les universitats de 
Lancaster i Austràlia d’on sorgí el concepte que posteriorment seria divulgat per Daniel Cassany 
(2006). En aquest tipus d’anàlisi es busca no només posar els elements en context, sinó veure 
també quin propòsit hi ha darrere cada veu, cada registre, el fet d’atorgar més o menys rellevància 
a un element o altre, etc.  

A l’hora d’analitzar els llibres s’ha tingut present que el material analitzat està subjecte a la Llei de 
Propietat Intel·lectual, així que no es realitzarà un aprofundiment en el contingut de les unitats per 
mantenir l’obra sota la protecció legislativa. L’anàlisi de material es realitzarà mirant el tipus 
d’estructura que el llibre planteja tant a escala global com en l’àmbit de l’estructura interna 
proposada. Si es reprodueixen fragments de les unitats és sempre amb la intenció de mostrar 
diferents enfocaments i sense cap tipus d’intenció de violació dels drets de l’editorial o els autors.   2
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4.2. Metodologia seguida per recopilar dades als centres

Les entrevistes van ser realitzades a diferents centres d’ambdós territoris amb el desplaçament 
pertinent de la investigadora per veure el professor en el seu àmbit professional i les condicions de 
l’Institut Públic. El professorat seleccionat va ser escollit en base d’una participació voluntària, 
acordada després d’una invitació i una breu explicació, feta mitjançant correu electrònic oficial. Per 
realitzar una investigació representativa, aquest treball va seleccionar centres en diferents punts 
del territori, que fossin representatius de les diversitats sociolingüístiques d’arreu. 

El professorat va ser entrevistat de mitjana uns 60 minuts, i aquesta entrevista va ser enregistrada 
amb l’aplicació Grabadora ©2016 HappyTap creada per iPad. Totes les entrevistes van estar 
subjectes a les mateixes condicions: es va fer una trobada cara a cara amb el cos docent que 
volgués participar o el professor concret en el recinte escolar mateix, en una sala de reunions o 
despatx. Després d’explicar el procés i la finalitat de l’entrevista, així com respondre qualsevol 
tipus de dubte sobre la investigació, els professors van signar el consentiment informat pel qual 
accedien a ser entrevistats i enregistrats per finalitats investigadores.   3

5. Anàlisi 
5.1.Legislació

La legislació espanyola regula un sistema educatiu de règim general dividit en: educació infantil, 
educació primària, educació secundària obligatòria, Batxillerat, formació professional de grau mitjà 
i superior i educació universitària. L’educació obligatòria transcorre entre els sis i els setze anys de 
l’alumnat (és a dir, que l’educació mínima requerida per a tots els ciutadans és l’assoliment de tots 
els nivells d’educació primària i d’educació secundària obligatòria). A partir de llavors, l’alumnat pot 
escollir diferents vies, una de caràcter professionalitzadora, i una altra que durant dos anys els 
formarà per poder accedir a l’educació universitària. Aquesta via de dos anys es culminarà amb 
una prova final anomenada PAU (Prova d’accés a la Universitat). Aquesta segona opció és el 
Batxillerat, on els estudiants es preparen durant dos cursos acadèmics en una modalitat concreta 
per accedir a estudis del seu interès.  4

Les lleis espanyoles fixen el Batxillerat a escala estatal al Reial decret 1467/2007, de 2 de 
novembre. En aquest Reial Decret, a part d’atribuir al Batxillerat l’estatus d’ensenyament oficial i 
reglat, s’hi marquen el nivell d’ensenyament mínim que s’ha d’assolir, les competències de les 
autonomies i dels centres docents. És en aquest apartat on s’assigna a la Generalitat de 
Catalunya la competència de fixar el currículum de la llengua pròpia de la comunitat:  

En virtud de las competencias atribuidas a las administraciones educativas, corresponde a 
éstas establecer el currículo del bachillerato, del que formarán parte las enseñanzas mínimas 
fijadas en este real decreto y que requerirán, con carácter general, el 65 por ciento de los 

El tractament de la literatura en el Batxillerat �8



Mariona Pascual Peñas

horarios escolares y el 55 por ciento para las comunidades autónomas que tengan lengua 
cooficial. (Reial decret 2007: 45381) 

En tot el Reial Decret tant la llengua catalana com les altres llengües pròpies dels territoris 
s’invisibilitzen fixant sempre uns paràmetres d’omissió del terme. Per exemple, a l’Article 3 on es 
marquen els objectius del Batxillerat, el text no proposa dominis concrets, sinó que agrupa totes 
les llengües cooficials sota aquesta mateixa etiqueta:  

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su comunidad autónoma.(Reial decret 2007: 45382) 

La invisibilització de les llengües també arriba a l’hora de plantejar les matèries de modalitat que 
s’estableixen a  la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, quan  en el Reial Decret, entre el llistat de 
matèries, la de català, èuscar, gallec o asturià apareixen implícites així: 

Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura..(Reial decret 
2007: 45383) 

Per altra banda, i realitzant el mateix efecte que la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, 
ambdós atorguen als Governs de les Comunitats Autònomes el poder per regular i oferir un flux 
d’assignatures de lliure configuració autonòmica durant el Batxillerat, com succeeix amb les 
matèries de “llengua cooficial i literatura”: 

Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura en el bloque 
de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas 
que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser 
evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica 
correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo 
al de la materia Lengua Castellana y Literatura. 
Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 
establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros 
docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de 
asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna 
de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o materias a 
determinar. (Llei Orgànica 2013: 97882) 

La legislació espanyola, tot i haver mantingut aquestes lleis anteriors intactes , va introduir l’any 5

2015 una nova llei per a la millora de la qualitat educativa, la LOMQE (Llei orgànica 8/2013 del 9 
de desembre), destinada a introduir canvis i modificar la Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de 
maig. Els canvis més visibles en els dos cursos de Batxillerat és a escala organitzativa de les 
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assignatures i de les modalitats, a més d’haver especificat més els criteris per a l’obtenció del títol 
de Batxillerat i la relació amb la Prova d’Accés a la Universitat, però no crea cap modificació 
substancial de l’assignatura Llengua Catalana i Literatura.  

5.1.1.Les lleis educatives de Catalunya que emparen la literatura catalana.  

Després de l’aprovació de l’Estatut l’any 1979 el català va adquirir l’estatus de llengua pròpia 
oficial de Catalunya compartint cooficialitat amb el castellà. Amb el Reial Decret 2092/1978, on es 
tornava a incorporar l’estudi del català a les aules, i amb la llei de normalització lingüística que 
arribà a l’any 1983, el català va ser emparat dins la legalitat i se n’establí l’ús oficial i reconegut en 
tots els àmbits de la vida pública, però sobretot fent un fort incís en l’educació, on passà a ser la 
llengua vehicular.  Actualment, i encara dins un sistema hereu de la normalització lingüística, el 
català és ensenyat a tots els nivells educatius, des de l’educació preescolar fins als estudis 
universitaris. 

5.1.1.1.Les lleis educatives que regulen l’ensenyament de la Llengua i la literatura 
catalana. 

Aquesta llei estatal es complementa doncs amb el Decret 142/2008, de 15 de juliol, del 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de Batxillerat, i on es fa referència específica a l’ensenyament del català la fixació 
del qual està delegat a la Generalitat. Per altra banda a Catalunya aquest ensenyament 
postobligatori, igual que  els altres nivells educatius actuals, ve regulat per la llei d’educació de la 
Generalitat de Catalunya, Llei 12/2009, del 10 de juliol. L’article 61 del Capítol I de la dita llei 
estableix els principis d’aquest nivell educatiu, mencionant la potenciació del “sentit crític i 
maduresa intel·lectual”, així com diferents competències relacionades amb la recerca i la 
comunicació, a més de l’aprenentatge de llengües estrangeres. 

Així doncs, i en l’àmbit legislatiu més global, tant a les lleis de l’Estat i a la llei d’ensenyament que 
regula el Batxillerat, la literatura no hi és present més que com a complement de l’ensenyament de 
la llengua.  

No és fins que s’arriben als Decrets de la Generalitat on la literatura es troba mencionada no 
només com a contingut sinó també com a mitjà per obtenir uns objectius i competències. Dins el 
Decret 142/2008 de la Generalitat de Catalunya, el qual estableix l’ordenació del Batxillerat, 
l’apartat l. de l’Article 3 és el primer lloc on s’empara directament la literatura catalana, quan 
s’estableix com a objectiu del Batxillerat: 

Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de 
formació i enriquiment cultural.  (Decret 2008: 59044) 
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Per altra banda, i a part de mencionar els objectius, competències i continguts curriculars, els 
quals seran comentats a l’apartat 5.2.1., aquest mateix Decret de la Generalitat de Catalunya 
estableix que Llengua i literatura catalana és matèria troncal, com ja s’havia indicat sense menció 
específica en el Reial Decret anterior. A més, en el Decret també s’estableix la matèria de 
modalitat Literatura Catalana, la qual serà elegible per l’alumnat de la via d’arts escèniques, 
música i dansa i l’alumnat de la via d’humanitats i ciències socials. 

5.1.1.2.La presència de la literatura en la legislació de les PAU a Catalunya

Les Proves d’Accés a la Universitat o PAU estan regulades a escala estatal pel Reial decret 
1892/2008, de 14 de novembre, una llei que fou modificada a posteriori pel Reial Decret 558/2010, 
de 7 de maig, a més del Reial Decret 412/2014, de 6 juny. Aquest compendi de modificacions és 
on es marca la Prova d’Accés a la Universitat com el procediment d’admissió bàsic per entrar als 
ensenyaments universitaris de grau. Aquest decret, condicionat per la Llei Orgànica 2/2006 de 3 
de maig,  on s’estipula que depèn del Govern espanyol marcar les característiques bàsiques de 
les PAU i les condicions i requisits per tenir garantida l’admissió a l’ensenyament universitari.  

A part d’establir l’ordenança de les PAU el Reial Decret delega les tasques de creació de proves 
específiques als governs locals: 

 “determinats aspectes han de ser desenvolupats per les administracions educatives de les 

comunitats autònomes”(Ordre 2009:23) 

En aquest Reial decret la prova de llengua cooficial queda oberta i a disponibilitat del Govern de la 
comunitat, el qual podrà decidir l’obligatorietat. Un altre cop la legislació estatal enfosqueix els 
termes i no especifica les possibles llengües, fent una omissió del terme, per així diluir-lo i no 
plasmar el nom de la llengua catalana, ni la d’altres llocs de l’Estat.  La llei, codificada a través del 
punt 5 de l’Article 09, en la “Descripció de la fase general”, estableix la possibilitat de fer la prova 
de llengua, sense mencionar la inclusió d’una part d’avaluació de literatura: 

5. A les comunitats autònomes amb una altra llengua cooficial, l’administració educativa pot 
establir l’obligatorietat d’un cinquè exercici referit a la llengua cooficial. L’exercici presenta 

dues opcions diferents entre les quals l’estudiant n’ha d’escollir una. (Reial Decret 2014:6) 

La Generalitat de Catalunya i per l’otorgació de competències per part de l’Estat, a través de 
l’Ordre EDU/340/2009 de 30 de juny, pot realitzar la vinculació entre les matèries de modalitat que 
consten en l’ordenació curricular del Batxillerat català amb les matèries de modalitat avaluades a 
les proves. Amb aquesta vinculació, l’assignatura de modalitat Literatura Catalana consta com 
assignatura optativa que l’alumnat pot escollir fer a les PAU tant a la fase general com a la fase 
específica.  
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Legislativament la literatura no consta com a requisit ni part de les PAU tot i que a posteriori els 
criteris d’avaluació per superar les proves, establerts pel comité, la incloguin a la prova troncal, i 
l’EDU/340/2009 la fixi la matèria de modalitat dedicada a la literatura com a opció a escollir per la 
prova específica. Des de la Generalitat, i a través d’un comitè avaluador i de professorat que és 
qui realitza la prova de català a les PAU, marquen el contingut de les proves i els criteris 
d’avaluació que se seguiran com es pot veure en la taula següent. Noti’s que la mateixa web de 
Gencat denomina les proves per separat i una és de Llengua i l’altra de Literatura, canviant la 
nomenclatura de la primera, la qual avalua habilitats de llengua i literatura:  

5.1.2.Lleis educatives de les Illes Balears que emparen la literatura catalana 

Les Illes Balears van aprovar l’Estatut d’Autonomia el 1983. En aquest document es plasmà la 
cooficialitat de la llengua catalana juntament amb la castellana. El 1986 va ser aprovada a les Illes 
Balears la Llei de Normalització Lingüística, la qual va poder seguir els passos de la catalana, i es 
va poder oficialitzar l’ús del català. 

5.1.2.1.Les lleis educatives de les Illes Balears que regulen l’ensenyament de la 
llengua i la literatura catalana. 

La legislació illenca, sota la regència tant del Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, com de 
la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, comentades anteriorment, es complementa amb el 
Decret 35/2015, de 15 de maig, on s’estableix l’ordenança curricular específica per als centres de 
les Illes Balears.  

La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atorga al Govern Balear l’autoritat en ple dret per establir 
i controlar l’ensenyament ja estipulat en el Reial decret, on constava la cessió i el traspàs al 
govern autonòmic de les funcions relacionades en matèria d’ensenyament, i en períodes curts, el 
Consell de Govern renova els decrets d’educació per actualitzar i fer canvis en la normativa i 
regularització del Batxillerat.  En tot moment, el Govern remet a aquesta assignació i al fet que el 
control sobre la matèria, la qual és de lliure configuració autonòmica.  

Taula 1. Informació de les proves PAU de Cataluanya

PROVA DE LLENGUA CATALANA:
-Estructura

-Criteris
-Informació

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/
03_ambits_dactuacio/
acces_i_admissio_a_la_universitat/
proves_dacces_a_la_universitat_pau/
estructura_de_lexamen_i_informacio_de_les_materi
es/llengua_catalana/

PROVA DE LITERATURA CATALANA:
-Estructura

-Criteris
-Informació

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/
03_ambits_dactuacio/
acces_i_admissio_a_la_universitat/
proves_dacces_a_la_universitat_pau/
estructura_de_lexamen_i_informacio_de_les_materi
es/literatura_catalana/
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L’article 4 del Decret 35/2015, de 15 de maig marca com a objectius del Batxillerat:  

e) Consolidar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per 
aprofitar eficaçment l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal. 
[…] 

k) Conèixer, valorar críticament i respectar la cultura de la qual formen part les Illes Balears, 
així com la seva història i el seu patrimoni artístic i cultural. 
[…] 

o) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària i el criteri estètic com a fonts de formació i 
enriquiment cultural. (Decret 2015: 25305) 

Així doncs, consta en els objectius de Batxillerat que l’alumnat arribi a conèixer el patrimoni 
cultural i artístic a més de desenvolupar la sensibilitat artística. L’objectiu es planteja com formador 
i no  invisibilitza la literatura. Si la legislació en aquest cas afavoreix i evidencia la presència de la 
literatura, també s’encarrega de fer notar que la matèria “Llengua i literatura catalana” és present 
en el currículum perquè forma part de les assignatures de lliure configuració, les quals el govern 
pot proposar:  

Els alumnes han de cursar la matèria de Llengua i literatura catalana I del bloc d’assignatures 
de lliure configuració autonòmica. 

Les matèries de llengua catalana i literatura I i de llengua castellana i literatura I han de rebre 
un tractament anàleg. (Decret 35/2015: 25309) 

Així mateix, com indica que és una matèria generada per part del Govern, també es menciona a 
l’article 18, el fet que l’avaluació de Llengua i literatura catalana depèn de criteris marcats pel 
mateix:  

3. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, havent consultat prèviament les comunitats 
autònomes, ha d’establir les característiques de les proves per a tot el sistema educatiu 
espanyol, i per a cada convocatòria les ha de dissenyar i n’ha de fixar el contingut. La 

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha d’establir les característiques de la prova de 
llengua catalana i literatura, i per a cada convocatòria l’ha de dissenyar i n’ha de fixar el 
contingut. (Decret 35/2015: 25312) 

5.1.2.2.Les lleis educatives de les Illes Balears que regulen l’avaluació de la 
literatura catalana a les PAU.

Les llles Balears, igual que les altres comunitats autònomes, estan subjectes a fer les Proves 
d’Accés a la Universitat o PAU als alumnes que vulguin accedir als ensenyaments universitaris 
després d’haver cursat el Batxillerat. Així doncs a les illes també es regeixen pel Reial decret 
1892/2008, el Reial Decret 412/2014, de 6 juny, i per la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig.  
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L’Ordre Educativa 11023 del Departament d’Educació i Cultura de l’any 2011, la qual modifica  
l’Ordre 19426 de 31 d’agost de 2009, estableix haver aprovat el Batxillerat com a condicionant per 
accedir a la prova. A més, aquesta Ordre marca que el contingut de la prova ha de ser sobre la 
matèria vista a 2n de Batxillerat:  

[La prova ha de] versar sobre els continguts d’una de les matèries de modalitat de 2n curs de 
Batxillerat establertes a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009, 

sobre el desenvolupament del Batxillerat a les Illes Balears. (ORDRE 19426/ 2009: 23) 

En aquest cas, cal comentar el fet que les PAU avaluen un contingut que teòricament ha de ser el 
del currículum, però realment són una de les directrius que marca el tractament de certs temes al 
Batxillerat, ja que tot el 2n curs sol estar condicionat per la prova. Aquesta és una llei no escrita i 
que contradiu l’establert: en principi la prova s’ha d’alimentar sense exercir una pressió explícita 
en contingut de Batxillerat, però el contingut que es dóna a Batxillerat està condicionat per la 
prova. 

Després de veure en termes generals la retroalimentació del contingut entre les PAU i el Batxillerat 
podem observar que des de la Conselleria d’Educació es blinda la prova de llengua catalana, 
incloent-hi dins el desenvolupament de l’Article 4, la literatura catalana. L’Ordre 18980 de 31 
d’agost de 2009 de la Conselleria d’Educació i Cultura fixa la prova com obligatòria, però al mateix 
temps invisibilitza la presència de la literatura en el títol i en tres de les cinc mencions a la prova al 
llarg de l’article:  

Article 4 

Obligatorietat de l’exercici de llengua catalana  
De conformitat amb els articles 9.5, 29.2 i 38.1 del Reial decret 1892/2008, atès que el català 
és la llengua vehicular del sistema educatiu de les Illes Balears i de la Universitat de les Illes 

Balears, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’estableix l’obligatorietat de l’exercici 
de llengua catalana en la fase general de la prova d’accés a la universitat per a persones amb 
títol de Batxillerat o equivalent, en la fase general de la prova d’accés a la universitat per a 

persones més grans de 25 anys i en la prova d’accés a la universitat per a per- sones més 
grans de 45 anys. 

La Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés de la Universitat de les Illes Balears ha de 
resoldre les sol·licituds d’exempció de l’exercici de llengua catalana, tret del supòsit descrit en 
el paràgraf següent. Aquestes sol·licituds s’han de presentar en el moment de formalitzar la 

preinscripció a la prova, adreçades a la Comissió Organitzadora i acompanyades d’una 
memòria justificativa de la necessitat de l’exempció. 

Les persones que siguin declarades exemptes de l’avaluació de llengua i literatura 
catalanes per resolució de la Conselleria d’Educació i Cultura en virtut de l’Ordre del 
conseller d’Educació, Cultura i Esports, de 29 d’abril de 1998, de regulació de l’exempció de 

l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes, i de l’Ordre del conseller d’Educació, 
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Cultura i Esports, de 21 de desembre de 1998, per la qual es modifica l’article 5 de l’Ordre de 

29 d’abril de 1998, estaran exemptes de realitzar l’exercici de llengua catalana de la prova 
d’accés a la universitat en les convocatòries de l’any acadèmic corresponent a la data de la 
resolució d’exempció.(Ordre 18980/ 2009:7)  6

La legislació espanyola invisibilitza per norma general les altres llengües de l’estat i implícitament, 
la literatura. Per altra banda però, la llei catalana li dóna veu per il·lustrar certes competències que 
s’han d’adquirir en el Batxillerat, i la llei balear la marca com una matèria de lliure configuració que, 
si així ho desitja el Govern, pot ser modificada. A més les PAU es configuren com proves de 
comentari de text i control de lectura a Catalunya, i com comentari de text i dues preguntes de 
desenvolupament de temari.

5.2.Currículum

5.2.1.Catalunya 

5.2.1.1.Matèria troncal. Llengua i literatura catalana 

En relació a l’establiment del currículum en la legislació la Generalitat de Catalunya detalla el 
currículum de Batxillerat i específicament el de Llengua i literatura catalana al Decret 142/2008, de 
15 de juliol. A Catalunya les dues llengües cooficials del territori (Llengua i literatura catalana i 
llengua i literatura castellana) tenen uns objectius, finalitat i plantejament compartits, així com les 
hores destinades, els criteris d’avaluació i l’estructuració de continguts. Des d’un principi, el 
currículum estableix l’estudi de la literatura com un dels eixos centrals. Així mateix, estableix que 
una de les competències específiques que s’ha de desenvolupar en aquest àmbit és la 
competència estètica i literària:  

Les matèries lingüístiques tenen una responsabilitat plena en el desenvolupament de la 

competència estètica i literària, si tenim en compte que la literatura és la màxima expressió de 
les possibilitats d’una llengua i una eina immillorable per a l’anàlisi, el coneixement i la reflexió 
sobre l’experiència humana. Així mateix, avala les possibilitats expressives i creatives de les 

llengües i afavoreix el desenvolupament de la pròpia competència comunicativa. A més, és la 
base de construccions artístiques en altres formats expressius, com ara el cinema, les cançons, 
etc.  (Decret 142/2008: 35) 

Aquesta primera caracterització de la competència literària evidencia una de les constants en el 
currículum: mentre que durant el primer curs la literatura ha de compartir la dedicació amb la 
llengua, a segon ha de fer-se un costat per cedir espai a una focalització en destreses 
comunicatives. De la mateixa manera que el currículum marca les competències i objectius, també 
estableix l’estructuració de les matèries a partir d’eixos marcats i diferenciats: a 1r es veurà la 
literatura, i a 2n es tractaran els continguts que tenen una aplicació pràctica per a formar destreses 
lingüístiques:  
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Els continguts de la matèria de llengua i literatura (catalana i castellana), en el 1r curs, se centren 

en la dimensió estètica i literària. Aquesta dimensió és un dels apartats propis i fonamentals de la 
matèria i, tenint en compte la diversitat de suports en què es poden presentar les obres, ha de ser 
l'origen i motor de moltes de les activitats de la matèria. Els continguts tenen com a eix l'hàbit de 

la lectura i el desenvolupament de la competència de lector literari (aspecte fonamental i eix per a 
les activitats de reflexió i aprenentatge de la llengua i la literatura); els tòpics, els moviments i els 
gèneres literaris; i l'expressió personal. 

En el 2n curs, els continguts se centren en la dimensió comunicativa i la dimensió plurilingüe i 
intercultural. La dimensió comunicativa planteja els eixos per a l'ús comunicatiu de la llengua i 

dels llenguatges (elements compartits amb la resta de matèries) amb els recursos necessaris per 
a la participació en interaccions i la comprensió i producció de discursos orals, escrits i 
audiovisuals. La reflexió metalingüística necessària per al control, comprensió i correcció de les 

produccions apareix aquí com a clar referent de la funcionalitat que han de tenir aquests 
coneixements, superant una visió purament gramaticalista de l'aprenentatge d'una llengua. 
(Decret 142/2008:4-5) 

Per altra banda, els objectius de les matèries de llengües pròpies tenen tres punts d’onze dedicats 
a centrar l’atenció a la literatura, tot i haver-se establit amb anterioritat que el tractament de 
llengua i literatura havia de plantejar-se com equitatiu:  

1. Llegir, analitzar, explicar, apreciar i valorar de manera crítica els textos literaris, per tal d’entendre’ls i 

d’interpretar-los d’acord amb els diferents contextos històrics i socials.  
1. Potenciar la capacitat d’imaginació i d’abstracció, per descobrir la literatura com a via de representació i 
interpretació del món i de la vida, cosa que comporta un enriquiment personal directament relacionat amb la 

capacitat per gaudir del plaer estètic.  
2. Expressar oralment, per escrit i amb l’ús d’altres mitjans complementaris, la reflexió que genera la 

lectura i l’anàlisi de textos literaris. (Decret 142/2008: 42) 

En l’apartat de contingut del 1r curs, i encara en un àmbit compartit entre ambdues llengües, es 
mostra que hi ha  una part dedicada a la competència relacionada amb l’àmbit específic de la 
dimensió estètica i literària, on s’estableix que s’ha de participar en converses literàries, fer una 
apta comprensió lectora dels textos literaris, i adquirir coneixements específics de la literatura 
d’una i altra llengua. Es proposa el coneixement de la literatura catalana en quatre blocs: narrativa, 
poesia, teatre i assaig, dels quals se’n fa una visió cronològica de períodes i autors.  El contingut 
en matèria de literatura catalana s’enumera nom per nom, a diferència del que es fa amb el 
contingut de tipus lingüístic o comunicatiu. La literatura es presenta no a lliure disposició del 
professor com els altres apartats, sinó marcada, estricta i amb uns temaris i autors concrets.  

  
Literatura catalana  

Les formes i els temes narratius al llarg de la història: de la prosa de Ramon Llull a la novel·la cava- 

lleresca: Tirant lo Blanc i Curial e Güelfa. Literatura popular: les rondalles. El desenvolupament de la 

novel·la realista i naturalista: Narcís Oller. Els nous models narratius en el segle XX: narrativa modernista 
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(Caterina Albert –Víctor Català–, Prudenci Bertrana, Joaquim Ruyra), narrativa de postguerra i 
contemporània (Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda, Pere Calders, Manuel de Pedrolo).  

Poesia: formes i temes. De la poesia trobadoresca a la poesia del segle XV: Ausiàs March. La poesia 

popular: el cançoner. La Renaixença: poesia romàntica (Jacint Verdaguer). La poesia del segle XX: la 

poesia modernista (Joan Maragall, l’Escola mallorquina), la poesia noucentista (Josep Carner), la poesia 

avantguardista (Joan Salvat-Papasseit), la poesia de tradició simbolista (Carles Riba, J.V. Foix), la poesia 

de postguerra (Salvador Espriu, Pere Quart), la poesia contemporània (Miquel Martí i Pol, Gabriel 
Ferrater).  

Teatre: formes i temes. Dels orígens del teatre al teatre del segle XIX: la Renaixença (Àngel Guimerà). El 

teatre del segle XX: teatre modernista (Santiago Rusiñol, Joan Puig i Ferreter), el teatre de Josep M. de 

Sagarra, teatre de postguerra (Joan Oliver), teatre contemporani (Joan Brossa).  

 L’assaig i el memorialisme al llarg del segle XX (Josep Pla i Joan Fuster).  
         (Generalitat 2008: 44) 

Per altra banda, cal remarcar que tot i no constar en el currículum durant el 2n curs hi ha dues lectures 

prescriptives, les quals seran avaluades durant el curs i a les PAU.  

5.2.1.2.Matèria de modalitat. Literatura catalana 

En el 2n curs la literatura deixa de formar part del temari de Llengua i literatura catalana, i apassa 
a formar part de les matèries optatives de modalitat d’Humanitats i Ciències Socials. Durant el 
segon any, els alumnes de les branques de lletres i socials podran escollir l’assignatura Literatura 
Catalana, mentre que els de ciències deixaran de tenir-la al currículum.  

Mentre que les competències per aquesta matèria de modalitat es mantenen idèntiques, 
l’expressió d’aquestes canvia, i s’incorpora una evidència de la intenció ulterior que marca el 
currículum:  

La matèria desenvolupa principalment la competència estètica i literària, el foment de l’educació 
literària. La literatura, com a màxima expressió de les possibilitats d’una llengua, esdevé així una 
eina immillorable per a l’anàlisi, el coneixement i la reflexió sobre l’experiència humana. Així 

mateix, avala les possibilitats expressives i creatives de les llengües i afavoreix el 
desenvolupament de la pròpia competència comunicativa, una de les prioritats de tot el 
procés d’aprenentatge. (Generalitat 2008: 35) 

En aquest plantejament de les competències s’assenyala la competència comunicativa com un 
element prioritari, indicant que l’assignatura de literatura catalana està subjecta a la  competència 
comunicativa, la qual es potencia per sobre d’altres, fins i tot en una assignatura dedicada a la 
literatura. Aquest fet contrasta amb un dels principis establerts al currículum de Llengua i literatura 
catalana on s’hi feia constar la literatura com un dels eixos principals.  
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L’organització del contingut de la matèria es planifica com cronològica i centrada en els segles XIX 
i XX. El tractament de les obres d’aquest període, en contra d’una visió global, es justifica a través 
de la funcionalitat: comprendre els textos del segle XX prepara a l’alumnat per tenir millor capacitat 
de comprensió i per tant, una millor habilitat comunicativa: 

Es manté la cronologia perquè permet articular un fil narratiu coherent i fàcilment identificable 

amb altres currículums de literatura. Caldrà tenir molt present que s’ha d’atorgar tota la 
importància a obres contemporànies, cosa que, a més ve afavorida pel fet que la matèria 
d’història se centra en els segles XIX i XX. Els períodes anteriors seran vistos en funció d’una 

bona comprensió de les produccions contemporànies i, per tant, es fa imprescindible una selecció 
que caldrà harmonitzar entre totes les matèries literàries.  (Decret 142/2008:378) 

S’ha de notar també que la PAU de literatura catalana està feta a partir de comentaris de text 
sobre sis obres, sempre compreses en els segles XIX i XX. 

5.2.2.Illes Balears 

La legislació illenca plasma el currículum del Batxillerat en el Decret 35/2015, de 16 de maig. En 
els annexos 1, 2 i 3 es desglossen els currículums de les matèries troncals, les específiques i per 
últim, al final del document, el de l’assignatura de lliure configuració autonòmica. En aquest últim 
annex, i separada de la resta de matèries troncals, és on es fixen els objectius, contingut, finalitat, 
estructuració i competències de la matèria comuna Llengua i literatura catalana de 1r i 2n curs.  
L’assignatura, es planteja des d’un primer moment amb la finalitat bàsica d’assolir competències 
comunicatives i lingüístiques, invisibilitzant qualsevol tipus de finalitat formativa derivada de la 
literatura:   

És evident que l’eix de la matèria d’aquest currículum és el lingüístic i que l’objectiu darrer és que 
els alumnes siguin capaços d’analitzar, explicar i produir textos orals i escrits, de diversos àmbits, 
amb correcció, coherència, cohesió i adequació. (Decret 35/2015: 25499) 

Per altra banda, la matèria s’estructura a partir de quatre blocs els quals han de ser presents als 
dos cursos de Batxillerat. El bloc d’educació literària es conforma a partir de la noció d’acabar de 
conèixer en profunditat la literatura catalana. En aquest cas l’assignatura es planteja com “no 
finalista”, és a dir, transversal i de la qual els alumnes puguin extreure’n uns esquemes mentals 
que els ajudin en altres habilitats acadèmiques:  

L’estudi de la literatura no és finalista: ha de servir per afavorir l’hàbit lector i l’expressió 

personal i per incrementar la pròpia competència a l’hora d’enfrontar-se a textos d’intenció 
creativa sigui quin sigui el suport en què es presenten. Per tant, per una banda els alumnes 
han de llegir, analitzar, interpretar i comparar bé obres completes o bé fragments significatius 

de la història de la literatura; per l’altra, han d’aplicar els coneixements adquirits per a la 
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producció de textos, presentacions i treballs acadèmics escrits d’intenció literària. (Decret 

35/2015: 25700) 

Els objectius específics llisten les competències que han d’assolir els alumnes a final de curs, dels 
quals només dos dels deu tenen relació amb la literatura, mentre que tots els altres se centren en 
les competències comunicatives i lingüístiques:  

7. Conèixer les característiques generals dels períodes més representatius de la literatura 
catalana, com també saber-ne contextualitzar els autors i les obres més destacades.  

8. Analitzar i comentar, des del punt de vista formal i del contingut, textos en prosa i en vers, de 
qualsevol tipologia i fer de la lectura una forma d’enriquiment personal i d’obertura al món. (Decret 

35/2015: 25703) 

El contingut de l’assignatura es divideix per anys i blocs, i per tant, el 1r curs té un bloc 4 
d’educació literària que tracta la literatura catalana des de l’Edat medieval fins al segle XIX, i el 2n 
curs té un bloc homòleg que consta de les obres representatives del segle XX fins a l’actualitat. 
Mentre que aquest contingut s’especifica breument i vol que l’alumnat vegi les obres més 
representatives, analitzi fragments i sigui capaç d’interpretar fragments i obres en el seu context, 
no hi ha cap indicació d’una predilecció de temàtiques o autors, ni tampoc es suggereix un ordre 
de contingut concret (a excepció de la partició entre un segle i altre).  

En aquest cas, el currículum de Llengua i literatura catalana no invisibilitza la presència de la 
literatura, la inclou en els dos cursos i la presenta com una constant que ha de tenir la mateixa 
importància que la llengua, però aquesta inclusió es contradiu amb la priorització del reforç de les 
habilitats lingüístiques, relegant la literatura  i minvant el pes en l’avaluació final, ja que com s’ha 
esmentat abans, la competència comunicativa és una de les prioritats en aquest plantejament 
curricular. 
 
Les PAU de Llengua i literatura catalana a les Illes Balears consten de diversos exercicis amb un 
total de sis punts sobre deu que avaluen la comprensió lectora i l’habilitat de síntesi, així com un 
comentari sobre el contingut i una part d’habilitats lingüístiques. Els altres quatre punts s’obtenen 
arran de dues preguntes: una de desenvolupament teòric i exemplificació de qüestions de 
sociolingüística, i una de desenvolupament d’un tema de literatura.  7

En ambdós plantejaments el currículum potencia que l’alumnat se centri en les competències 
comunicatives i lingüístiques abans que en el coneixement literari. Des del currículum es planteja 
uns preceptes de literatura que després no poden ser portats a l’aula i que tampoc seran avaluats 
a les PAU, les quals condicionen el currículum quan la relació de condicionament hauria de ser a 
la inversa.  
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5.3.Els llibres de text

A continuació es farà l’anàlisi d’una mostra de llibres de text d’ambdues comunitats. L’elecció 
d’edicions ha estat condicionada per la quantitat de material disponible a les biblioteques 
públiques i a biblioteques universitàries, a més de la consulta amb professors. Els docents han 
comentat l’ús d’alguna d’aquestes edicions en algun punt de la seva trajectòria. El nombre és 
reduït perquè els fons bibliotecaris disposen de mostres limitades d’edicions impreses entre 2008 i 
2015, i es van seleccionar aquelles obres emparades dins l’actual legislació educativa, intentant 
no deixar un rang de més de 10 anys entre ells.  8

El corpus s’observarà a dos nivells: 

• En primer lloc es farà una observació de la superestructura o l’estructuració de cada un dels 
llibres i de la proposta d’unitats temàtiques. A través d’aquesta visió més global es podrà veure 
quina rellevància s’atorga a cada sector del coneixement, i quina importància se li dóna a la 
literatura com a element dins l’assignatura.  

• En segon lloc es veurà la macroestructura del text o com s’organitzen internament les unitats, fet 
que permetrà veure quin tipus de temàtiques destaquen sobre les altres, i quina imatge de la 
cultura literària es projecta. 

5.3.1.Catalunya. Anàlisi de l’estructuració global dels llibres de text 

En aquest apartat s’han escollit tres parells de llibres de text de diferents edicions (Castellnou, 
Edebé i Vicens Vives), tres de 1r de Batxillerat i tres de 2n. L’estudi, a causa de la presència de 
literatura en un curs i altre, es centrarà sobretot en els llibres de 1r, però també tindrà en compte 
els llibres de segon perquè malgrat no ser l’objecte d’interès que centrarà les anàlisis, ajuda a 
mostrar el recorregut i la presència de la literatura durant tot el Batxillerat.  

Es realitzarà una anàlisi del plantejament de les unitats didàctiques dels llibres de text. Per aquest 
propòsit, es procedeix a enumerar els títols de les unitats per copsar el plantejament inicial que es 
fa a l’hora d’estructurar el llibre de text: 
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Taula 2. Índex d’unitats temàtiques dividides per editorials i cursos escolars dels llibres de Catalunya

Castellnou Edebé Vicens Vives

1r 1r 1r

Unitat 1: El llenguatge literari. 

Unitat 2: La poesia medieval. La 

Decadència 

Unitat 3: La Renaixença. La 
poesia modernista i noucentista  

Unitat 4: La poesia de 
preguerra, de postguerra i 
contemporània 

 Unitat 5: La narrativa medieval  

Unitat 6: La narrativa del s.XVI  

al XX 

Unitat 7: La narrativa de la 
preguerra als anys noranta. 

L’assaig  

Unitat 8: Del teatre dels s. XVI-
XVII al teatre modernista. 

Unitat 9: El teatre des dels anys 
trenta als anys vuitanta.  

ANNEX GRAMATICAL 

1. La llengua literària. Els 
gèneres literaris. 

2. La narrativa medieval 

3. La poesia medieval 

4. La literatura dels segles 
XVI-XVIII 

5. La literatura del segle XIX 

6. La poesia del segle XX a 
l’actualitat 

7. La narrativa i l’assaig del 
segle XX a l’actualitat 

8. El teatre i altres 

llenguatges estètics 

ANNEX 

Etapes moviments i autors de 
la literatura catalana 

Mètrica i estrofes 

Recursos literaris 

1. Introducció a la literatura i al 
comentari de text 

2. El naixement de les literatures 

romàniques. Els trobadors 

3. La consolidació de la prosa 

4. El segle d’or de la poesia i de la 

novel·la 

5. La literatura als segles XVI,XVII i 
XVIII. 

6. El Romanticisme. La Renaixença 

7. El Modernisme 

8. L’evolució de la novel·la 

9. El teatre modernista 

10.El noucentisme 

11. Els moviments d’avantguarda 

12.La poesia a la segona meitat del 
segle XX 

13.La novel·la al segle XX 

14.El teatre després del Modernisme 

15.L’assaig i el periodisme al segle XX 

ANNEX
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La hipòtesi prèvia a la consulta dels llibres s’estableix en que durant el 1r curs de Batxillerat els 
llibres de text tracten gairebé en exclusivitat la història de la literatura catalana, mentre que pel 2n 
curs el llibre és un gran comentari de text, enfocat bàsicament en les aplicacions del coneixement 
lingüístic i en l’elaboració i interpretació de textos. 

El 1r curs és on tots els llibres faciliten tota la informació sobre la literatura, organitzada segons els 
criteris propis de l’editorial. Els llibres ofereixen un nombre diferent de capítols, de tractaments i 
d’enfocaments. Aquest fet permet als professors tenir més llibertat i decidir el tipus d’enfocament 
que prefereixen, però demostren molt poca unitat o concreció curricular.  

A 2n és on s’ensenya a exportar els mètodes d’anàlisi i interpretació que han après durant el 1r 
curs, i adquireixen en major profunditat l’habilitat de realitzar comentaris de text. Els llibres 
presenten uns temaris molt irregulars entre si, i dependrà del cos docent escollir quin tipus de 
plantejament volen fer pel curs acadèmic que els ocupa o quin aspecte volen potenciar més. 
Mentre que Castellnou fa un enfocament molt més dedicat a l’adquisició d’un coneixement molt 
aplicat als mitjans i la comunicació, Edebé proposa un manual de comentari de text i de tipologies 
textuals,  totalment contrastat amb l’enfocament de Vicens Vives, que ofereix espipellades d’uns i 
altres temes, fent incís en la part lingüística. Dels tres plantejaments, només Edebé dedica els 

CASTELLNOU 
2n

EDEBÉ 
2n

VICENS VIVES 
2n

Unitat 1. La comunicació i el 
llenguatge 

Unitat 2. Els mitjans de 
comunicació. 

Unitat 3. La premsa als territoris 
de llengua catalnaa. 

Unitat 4. La premsa i la 
informació. 

Unitat 5. La premsa: opinió i 
persuasió. 

Unitat 6. La llengua oral i els 
mitjans de comunicació. 

Unitat 7. El llenguatge 
audiovisual: televisió i noves 
tecnologies. 

1. Els registres 

2. El text narratiu 

3. El text poètic 

4. El text teatral 

5. El text científic i tècnic 

6. El text humanístic 

7. El text periodístic 

8. La notícia 

9. El reportatge 

10. L’editorial 

11. L’article d’opinió 

12. La crònica 

13. L’entrevista 

14. El text publicitari 

15. El text jurídic i 
administratiu 

ANNEX 

Principals verbs irregulars 

Repàs d’ortografia. 

1. La comunicació. Les funcions del 
llenguatge 

2. Els sons de la llengua. L’escriptura 
dels sons. 

3. La gramàtica: morfologia nominal 

4. La gramàtica: morfologia verbal 

5. El sintagma nominal i el sintagma 
verbal. L’oració 

6. L’oració composta. Les 
subordinades substantives 

7. Oracions subordinades adjectives 

8. Oracions subordinades adverbials 

9. Orígen i formació del lèxic 

10. El significat dels mots 

11. Llengua oral i llengua escrita. Tipus 
de textos 

12. Tipus de textos 

13. Les llengües del món. Les varietats 
lingüístiques 

14. La sociolingüística
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primers temes als textos literaris, mentre que els altres focalitzen l’atenció en aspectes de caràcter 
pragmàtic per a l’anàlisi i l’ús de la llengua en els capítols 2-4.  

A través de la comparació de les diferents estructures internes de cada llibre s’ha pogut fer una 
generalització que indica l’ordre habitual dels apartats que conté cada unitat. Aquest ordre ha estat 
fet a partir de la quantificació i comparació d’on s’ha extret una tendència general: 
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Taula 3.Estructuració interna global de les unitats. Catalunya

Castellnou Edebé Vicens Vives

1r 1r 1r

1. Contingut teòric 
1. Moviment literari i gènere 

principal 
2. Autors destacats 

2. Comentari de text 
3. Treball monogràfic

1. Dimensió estètica i literària 
1. Context 
2. Contingut teòric 
3. Guia de lectura 
4. Comentari de text 
5. Activitats 
6. Avaluació 

2. Dimensió comunicativa 
1. Lectura i comprensió 
2. Expressió oral 
3. Anàlisi de textos 
4. Competència lingüística 

3. Dimensió de recerca i 
tractament de la informació

1. Contingut teòric 
1. Introducció al context 

històric 

2. Introducció al moviment 
cultural 

3. Moviment literari i gènere 
principal 

4. Autors destacats 

5. [Altres gèneres 
secundaris] 

2. Comentari de text

2n 2n 2n

1. Llengua i comunicació 
1. Comunicació 
2. Ús de la llengua 
3. Textos per llegir i 

comentar 
2. Llengua i societat 

1. Sociolingüística 
2. Textos per llegir i 

comentar 
3. Dmensió de recerca i 

tractament de la informació 
4. Estudi de la llengua 

1. Gramàtica 
5. Posa’t a prova

1. Dimensió comunicativa 
1. Ús comunicatiu de la 

llengua 
1. Lectura i comprensió 
2. Discursos escrits, 

orals i audiovisuals 
3. Gestió de la 

informació 
4. Activitats 

2. [Competència lingüísitica] 
2. Dimensió comunicativa/ 

Dimensió plurilingüe i 
intercultural 
1. Funcionament de la 

llengua 
1. Morfosintaxi 
2. Lèxic 
3. Interculturalitat i 

llengua 
3. Avaluació 
4. [Dimensió de recerca i 

tractament de la informació]

Comunicació. Unitat  1 
Fonètica.  Unitat 2 
Gramàtica. Unitat 3-8 
Lèxic. Unitat 9-10 
Gramàtica del text. Unitat 11-12 
Sociolingüística. Unitat 13-14
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Els llibres de 1r de Batxillerat es plantegen com un extens manual: cada tema s’estructura a partir 
d’una introducció al context històric, l’enumeració d’un seguit de característiques del moviment 
artístic o literari, i la introducció a un o diversos autors emblemàtics i representants del moviment o 
període. L’explicació sobre els autors sol variar en extensió, i la majoria de mencions solen anar 
acompanyades d’un petit fragment on s’exemplifica la seva obra.  En general, de cada període 
trobem un llistat d’autors citats juntament amb algunes de les seves obres més destacades i els 
elements estètics o estilístics que els caracteritzen, que tant poden ser generals de l’autor com 
concrets de les obres. 

Com es pot observar els tres llibres representen tres tipus de propostes de tractament totalment 
diferent. Mentre que l’organització general marcada des del Departament d'Ensenyament es 
manté fixa, la distribució no és ni uniforme ni paral·lela. Cada edició dedica un espai diferent als 
temes que tracta i posa més èmfasi en els apartats que els autors consideren rellevants.   

En els tres llibres trobem tres enfocaments totalment diferents: 

Castellnou segueix l’evolució i el desenvolupament dels gèneres literaris de manera 
independent: poesia, narrativa i teatre són vists des de l’Edat Medieval fins al s. XX cada un 
seguint estrictament el gènere. Per exemple, les unitats 5 a 7 segueixen la narrativa:   

Edebé opta per fer menys capítols i tractar la història de manera cronològica. Aquesta editorial 
opta per dedicar a cada gènere un tema diferent, tot i que en determinats temes opta per 
englobar els gèneres  sota un títol general exemplificatiu del període tractat.  

Vicens Vives segueix una estructura cronològica que al principi no només es centra en un 
gènere, sinó que s’enfoca en el moviment artístic i literari que segueixen. Aquesta divisió 
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CASTELLNOU.  1r de Batxillerat

Unitat 5: La narrativa medieval 
Unitat 6: La narrativa del s.XVI  al XX 

Unitat 7: La narrativa de la preguerra als anys noranta. L’assaig 

EDEBÉ.  1r de Batxillerat

2. La narrativa medieval 

3. La poesia medieval



Mariona Pascual Peñas

temàtica és la que utilitzen fins a les avantguardes, separant després els temes dedicats a la 
literatura del s.XX per gèneres.  

Els tres llibres ofereixen una visió molt àmplia de la història, des de l’Edat Mitjana fins al s. XX, 
però malgrat que organitzar-ho de maneres diferents les mancances observades són les mateixes: 
el llibre és un manual historiogràfic de la literatura, i en general ofereix poques aplicacions 
pràctiques per ampliar els textos i conèixer més dels autors i dels moviments. Tot i tenir diverses 
propostes on exemplifiquen les obres comentades, els exercicis per fer pràctiques d’allò que s’ha 
après són minsos i poc profunds.  

Castellnou s’adapta estrictament al currículum oferint els gèneres per blocs: adquireix la facilitat de 
poder mostrar clarament els canvis en els gèneres a través del temps, però al mateix temps hi 
manca la intertextualitat entre les obres de l’època.  

Vicens Vives ofereix una visió històrica i descriptiva. Hi ha una clara descompensació entre els 
temes dedicats als moviments literaris com la Renaixença, el Modernisme, el Noucentisme i les 
Avantguardes mentre que a la literatura medieval s’hi dediquen 70 pàgines, aquests moviments 
són els temes centrals del llibre i s’hi dediquen 105 pàgines, i als temes dedicats al s. XX 
s’atorguen les darreres 65 pàgines del llibre. És evident que les diferències entre les pàgines 
dedicades i els períodes temporals no s’ajusten, però també s’hi veu una clara intenció d’enaltir el 
boom literari del s. XIX, mentre que el segle XX, el qual ha obtingut un paper rellevant en les 
investigacions acadèmiques i el temps que se li dedica a les universitats després tant en 
investigacions com en hores de docència és molt més gran, només té unes explicacions que dos 
dels professors consultats consideren superficials i sense solidesa.  

Així mateix, el problema no és només l’espai que es dedica a cada període o les mancances 
explicatives, sinó elabandonament que fan aquests manuals dels apartats de lingüística. Només 
Edebé compta amb unes poques pàgines al final de cada tema distingides amb un color diferent, 
amb pràctiques d’habilitats lingüístiques. Els altres dos llibres de primer estudiats, confinen la 
secció lingüística al final del llibre en forma d’apèndix. En aquest cas doncs, els llibres es 
plantegen com dos grans blocs a tractar: durant el 1r curs es planteja com un manual exclusiu de 
teoria i comentari de text, mentre que a 2n es planteja com un manual pràctic enfocat a assolir 
unes competències i destreses fonamentalment lingüístiques. Aquesta divisió no considera el dia a 
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VICENS VIVES.  1r de Batxillerat

12. La poesia a la segona meitat del segle XX 
13. La novel·la al segle XX 
14. El teatre després del Modernisme 
15. L’assaig i el periodisme al segle XX
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dia de les aules, on els professors no poden seguir el llibre perquè  en ambdós cursos combinen la 
matèria d’àmbit lingüístic i la literària. 

A continuació es mostra com cada una de les edicions dedica un espai diferent de l’explicació de 
l’obra medieval Curial e Güelfa, una de les fites històriques i de gran rellevància en l’estudi de la 
literatura medieval catalana. Mentre que Castellnou i Edebé decideixen dedicar una pàgina a 
l’obra, Vicens Vives opta per fer una explicació de quatre pàgines.  9
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En els llibres de 2n, tot i que la literatura deixa de 
ser part del programa és interessant veure la 
diversificació de tractament en les edicions dels 
llibres pensats per aquest curs. Es pot observar 
com Castellnou com Edebé mantenen la presència 
de la literatura en alguns dels exercicis per 
exemplificar construccions sintàctiques, als 
comentaris de text i per exemplificar les tipologies 
textuals. Malgrat que no té una presència temàtica 
la literatura és un referent constant i s’utilitza, 
encara que en menor mesura que l’assaig o els 
textos periodístics, com a recurs a vegades fins i tot 
referencial.  
En aquest mateix aspecte, es pot advertir com 
Edebé dedica tres dels capítols inicials del llibre a 
veure les diferents tipologies relacionades amb la 
literatura: text narratiu, text poètic i text teatral. En 
aquesta dedicació Edebé el que planteja és una 
visió funcional de la literatura com a mitjà per 
exemplificar aquest tipus de produccions.  

Per altra banda, l’editorial Vicens Vives opta per una visió més estètica i 
l’inclou gairebé exclusivament en el tema 11 per exemplificar l’explicació 
sobre tipologia textual i la diferència entre la llengua oral i l’escrita. En aquesta edició la literatura 
és present com a exemple de text descriptiu amb un fragment de Josep Pla, com a exemple de 
text narratiu (amb un fragment de Senyoria de Jaume Cabré), i amb una traducció de Julio 
Cortázar com a exemple de text prescriptiu.  

En el 2n curs, si no agafen l’optativa Literatura Catalana oferta en la modalitat d’Humanitat i 
Ciències Socials, els alumnes gairebé no tenen contacte amb la literatura catalana a excepció de 
les dues lectures prescriptives que s’han de fer com a part del currículum i de les PAU. 

5.3.2.Illes Balears. Anàlisi de l’estructuració global dels llibres de text. 

Les editorials que publiquen els llibres de text per l’assignatura Llengua i literatura catalana 
algunes vegades fan una adaptació curricular per treure llibres homòlegs als ja editats però 
adaptats a les necessitats curriculars de les Illes Balears. D’altres com Anaya, tenen diversificada 
l’edició de llibres arreu del territori, i només publiquen llibres de Llengua i literatura catalana per les 
Illes Balears.  10
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Per qüestions de disponibilitat i en tenir la intenció d’oferir una mostra dins la gran perspectiva en 
aquest apartat es comentaran quatre llibres de tres edicions diferents. A causa del fet que les Illes 
Balears curricularment es marca la literatura com a objectiu i temari d’ambdós cursos, l’anàlisi se 
centrarà a veure els dos llibres de 1r per una banda, i els dos llibres de 2n per l’altra. A 
continuació, i seguint l’esquema proposat en el punt 5.3.1., s’analitzaran les unitats didàctiques 
dels quatre exemplars, primer a través de la visió de l’estructuració general del temari, i després a 
partir de la visió de l’estructuració temàtica. 

Taula 4. Índex d’unitats temàtiques dividides per editorials i cursos escolars. Illes Balears

Santillana Anaya Anaya Vicens Vives

1r 1r 2n 2n

1. El naixement d’una 
cultura 

2. La creació de la 
prosa medieval 

3. La cultura urbana 

del segle XIV 

4. La prosa del segle 
XV 

5. La poesia del segle 
XV 

6. L’edat moderna 

7. Del romanticisme a 
la Renaixença 

8. Del realisme al 

modernisme 

ANNEXOS 

a. Figures retòriques 

b. Taules 
cronològiques

I. Els orígens 
lingüístics i 

literaris 

II. Època Medieval. 
La historiografia. 

III. Època medieval. 
Ramon Llull. 
Prosa Religiosa, 

didàctica i satírica 

IV. Prosa 
humanística i 

narrativa 

V. La poesia del 
segle d’Or 

VI. La decadència 
literària 

VII.El mot 

VIII.L’oració i el Text 

APÈNDIX 

I. Orígens i evolució 
del català 

II. El segle XiX: La 
recuperació de la 
llengua i de la 

literatura 

III. Modernisme i 
Noucentisme 

IV. L’Escola Mallorquina 

V. La literatura dels 
anys 20 i 30 

VI. La literatura de 
postguerra 

VII.Els anys seixanta 

VIII.La literatura actual 

APÈNDIX

1. Tipus de textos 

2. Les llengües del món. Les 

varietats lingüístiques 

3. La sociolingüística 

4. El Romanticisme. La 

Renaixença 

5. La poesia romàntica. Jacint 
Verdaguer. Àngel Guimerà. 

6. El teatre al segle XIX 

7. La novel·la al segle XIX 

8. El Modernisme 

9. La poesia modernista 

10. El teatre modernista 

11. La narrativa modernista 

12. El Noucentisme 

13. La poesia després del 
Noucentisme 

14. L’avantguardisme 

15. La novel·la als anys vint i 
trenta 

16. La poesia després de la 
Guerra Civil 

17. El teatre després del 

Modernisme 

18. L’assaig i el periodisme al 
segle XX
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Com es pot observar la literatura està dividida entre els llibres de 1r i els de segon: mentre els del 
1r curs es basen a posar les bases de la història literària (oferint una perspectiva històrica des de 
l’Edat Medieval fins al s. XX el primer, i fins al segle XIX el segon), els de 2n parteixen  també des 
dels segles XIX i XX, fins a arribar a l’actualitat. A més a més, en tres dels quatre casos observats, 
es nota la presència de no només la història de la literatura, sinó que també es combina amb 
l’aprenentatge i consolidació de la llengua, d’habilitats comunicatives, i de sociolingüística. 
Aquesta presència no és evident a través dels títols de les unitats, però sí que forma part de totes 
les unitats temàtiques, com es pot veure a continuació a partir de l’abstracció de l’estructura 
global:  

 
Literatura i llengua van de la mà i es plantegen com una constant durant tot el curs: a excepció del 
llibre de 2n de Vicens Vives, dels altres tres se’n pot extreure un esquema general organitzatiu, ja 
que ofereixen una visió similar, tant els dos llibres del 1r curs, com el de 2n curs pertinent a 
l’editorial Anaya: 

El tractament de la literatura en el Batxillerat �29

Taula 5. Estructuració interna global de les unitats. Illes Balears

Santillana Anaya Anaya Vicens VIves

1r 1r 2n 2n

1. Literatura	

1. Context	

2. Texts	

2. Comunicació	

1. Anàlisi	i	comentari	

de	texts	

2. Sociolingüís=ca	

3. Llengua	

1. Lingüís=ca	del	text	

2. Morfosintaxi	

3. Lèxic	

4. Fonè=ca	i	

ortograDa

1. Test	d’idees	prèvies	

2. Cronologia	

3. Història	de	la	llengua	i	

la	literatura	

4. [Comunicació]	

5. [Estudi	de	la	llengua]	

6. [Tècniques	d’estudi]	

7. Comentari	de	textos	

8. Esquema	de	la	unitat	

9. Selec=vitat

1. Test	d’idees	prèvies	

2. Cronologia	

3. Història	de	la	llengua	i	

la	literatura	

4. Llengua	i	ús	

5. Estudi	del	discurs	

6. Comentari	de	textos	

7. Resum	de	la	unitat	

8. Selec=vitat

PRIMERA	PART:		

1. Con=ngut	teòric	

2. Ac=vitats	de	síntesi	

3. Lectures	

SEGONA	PART:	

4. Con=ngut	teòric	

1. Introducció	al	

context	històric	

2. Introducció	al	

moviment	cultural	

3. Moviment	literari	i	

gènere	principal	

4. Autors	destacats	

5. [Altres	gèneres	

secundaris]	

5. Comentari	de	text
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Història de la literatura. Es presenta el context historicosocial, es fa una introducció al 
moviment, i a posteriori es parla dels autors i els textos més rellevants de l’època. 

Comunicació i ús de la llengua. Es plantegen temàtiques relacionades amb un major 
coneixement i millor ús de la llengua, enfocant-se també en l’àmbit de la correcció estilística i 
l’adequació: des del coneixement de termes de sociolingüística, fins a l’aprofundiment en els 
coneixements en registres discursius o l’anàlisi de textos. 

Llengua. Així mateix tant Santillana com Anaya ofereixen un espai dedicat a recordar i 
perfeccionar termes lingüístics i a profunditzar la matèria vista des de l’inici de l’educació 
secundària (lèxic, morfologia, sintaxi, etc.). 

Si a 1r l’enfocament és el mateix, a 2n aquesta consonància desapareix i el material mostra dues 
cares de la mateixa moneda: si el d’Anaya segueix en la tendència curricular dels de 1r, el de 
Vicens Vives s’enfoca totalment en la literatura a partir del quart tema, fet que li fa descuidar els 
altres aspectes curriculars, els quals són proposats des dels nivells legislatius com 
complementaris i que s’han de veure amb una extensió equitativa. El llibre que proposa Vicens 
Vives per 2n de Batxillerat és, doncs, extens i vastament informatiu respecte a la literatura 
catalana, però deficient respecte a les necessitats educatives que té el professor, ja que no obté 
del llibre el suport necessari per realitzar l’assignatura d’acord amb el pla curricular de les Illes 
Balears, que estableix, com s’ha vist, que s’han de tractar els quatre grans blocs establerts per 
igual, i en els dos cursos que constitueixen el Batxillerat.  

A l’hora d’estructurar les unitats didàctiques els llibres segueix tres enfocaments diferents un altre 
cop:  

Santillana es decanta per tractar la literatura amb un enfocament cronològic: cada segle o 
moviment està agrupat en un tema, sense fer distincions de gèneres, amb l’excepció de la prosa 
i la poesia del segle XV, les quals obtenen una unitat didàctica diferenciada  per incidir-hi en més 
detall.  

Anaya combina el tractament cronològic amb el genèric. Mentre que ambdós llibres són 
concebuts com un contínuum, ja que es divideixen les explicacions de la història de la literatura 
en els dos anys, el llibre de 1r segueix l’enfocament cronològic dedicant-se a tractar els gèneres 
en unitats diferents, mentre que el de 2n planteja les unitats com una mostra del que succeí en 
un moviment o segle determinat.  

Vicens Vives en tenir el doble de capítols que les altres edicions consultades segueix una 
estructura cronològica però disseminada a través de les unitats: de cada període històric o 
moviment cultural hi ha unitats didàctiques dedicades específicament a la narrativa, la poesia i el 
teatre.  
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Respecte a la dedicació desigual a temàtiques concretes tots els llibres coincideixen en incidir en 
certs aspectes amb més profunditat que en d’altres: per exemple, en els llibres de 1r es pot trobar 
una gran dedicació a l’obra de Ramon Llull i al Tirant Lo Blanc, al mateix temps que no es presta 
gaire atenció al Curial e Güelfa o les Cròniques, fent que aquestes segones obres quedin 
relegades a breus mencions en capítols més amplis. Com a exemple es pot veure que a l’edició 
d’Anaya, l’explicació dedicada a  Curial e Güelfa té una extensió de quatre pàgines, mentre que la 
del Tirant Lo Blanc n’ocupa vuit. 

Per altra banda, Santillana, al contrari de Vicens Vives on es pot considerar que hi ha un excés de 
dispersió, condensa els temes, tractant breument autors i obres, que sovint tenen un breu text que 
acompanya una menció biogràfica i sense gaire aprofundiment estètic o d’aspectes formals de 
l’obra. 

Els llibres ofereixen una perspectiva cronològica de la història de la literatura, a vegades incidint 
en els gèneres per separat. Les mancances que mostren aquestes edicions són la falta de 
dedicació equitativa a les obres, així com la falta de diversitat d’exemplificació. El text teòric sol 
anar acompanyat d’una gran varietat d’exemples i de fragments extrets de l’obra que ocupa la 
qüestió, però així i tot, la sensació de superficialitat del tractament i de proporcionar poques 
aplicacions pràctiques durant el desenvolupament de la unitat, són uns dels majors dèficits dels 
llibres de text illencs: els professors han de recórrer a altres materials que ells mateixos han de 
preparar i no poden confiar o dependre del llibre perquè els proporcioni aquestes mostres diferents 
i completes. 

El tractament de la literatura en el Batxillerat �31

(VICENS	VIVES	2015:	278-	279)



Mariona Pascual Peñas

 
Com es pot veure a les reproduccions superiors els dos llibres de text de 2n proposen Pere 
Calders com a autor destacat de després de la Guerra Civil, però la dedicació d’espai que hi 
inverteixen és diferent.  

Vicens Vives opta per realitzar l’explicació teòrica i després fer una proposta de comentari de text 
amb activitats relacionades on s’apel·la a l’estudiant a realitzar un exercici d’identificació de 
recursos, un de pràctica narrativa i un últim de debat. Anaya per altra banda, opta per intercalar 
dos textos amb l’explicació teòrica la qual es realitza de manera sumària i definint a grans trets les 
característiques de les obres. Així mateix,ap només un dels textos té una proposta d’activitats, 
enfocades en identificació de recursos i la localització d’expressions concretes.  
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D’altra manera, tot i les mancances, s’han observat alguns espais dedicats al comentari de text 
literari en els quatre exemplars, fet que propicia un millor aprenentatge per part de l’alumnat, que 
en tot moment és conscient de la possible aplicació pràctica, encara que no siguin abundants ni 
planificades per desenvolupar l’esperit crític de l’alumne. Les preguntes que plantegen en els 
comentaris de textos solen ser sobre aspectes argumentals o d’enumeració d’aspectes formals de 
l’obra, sense entrar a desenvolupar un esperit crític o una identificació d’aspectes característics o 
estètics.   

Un recurs que tenen en comú tots els llibres és la utilització d’altres modalitats per fer més 
atractiva la teoria: a través de recomanacions cinematogràfiques, musicals o d’altres obres de la 
literatura universal, els llibres es fan més atractius, mostrant a l’alumnat un mitjà amb el qual se 
sent còmode i amb el que n’és fluent per així ampliar els seus coneixements. Les imatges són un 
element constant i molt fiançat en els llibres de text, però les recomanacions de pàgines web, 
cançons o referències a la literatura universal són estratègies que serveixen no només per 
complementar la informació sinó per fer el llibre molt més atractiu. 

Així doncs, s’ha vist que els llibres no s’adapten a les necessitats de l’aula sinó que són un 
compendi estructurat a partir de potenciar unes competències o altres. El professor és qui haurà 
de fer la tasca de seleccionar la informació pertinent i ampliar-la si s’escau. El tractament és 
irregular i ni en un sistema ni en l’altre, els llibres de text proporcionen un tractament igual entre 
autors ni aspectes literaris. Les diferents estructuracions també demostren que no hi ha una 
unificació clara de com s’ha de tractar la literatura, més enllà de la història de la literatura.  

5.4.Aplicació a les Aules

Professorat d’arreu del territori van accedir a participar de la recollida de dades que es va fer amb 
la intenció de conèixer la situació i el dia a dia del docent les aules: a partir d’una entrevista 
guiada, es va parlar amb dotze docents de sis centres diferents els quals van compartir les seves 
experiències a l’hora de tractar la literatura en el Batxillerat. 

Noti’s que els noms dels centres i el professorat seran dissociats pel caràcter investigador i no 
avaluador d’aquest treball. S’indica la procedència estimada del professorat per així tenir una 
aproximació a la realitat social més acurada a l’hora de considerar la tasca docent. Aquest apartat 
pretén exemplificar algunes de les diferents situacions que es troben els instituts públics d’arreu 
del territori, i s’ha de tenir en compte que la mostra pretén recollir experiències pròpies i  personals 
que poden ser representatives d’un tipus de docència, però que en cap cas s’avalua la tasca o les 
habilitats dels docents. Aquest apartat serveix per veure les diferents situacions a les quals s’han 
d'afrontar els professors durant el Batxillerat.  
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Dels dotze centres contactats  aquests sis foren els que accediren a participar de l’estudi. 11

S’indicarà una ubicació aproximada de procedència així com el nombre de docents que van ser 
entrevistats a cada centre i el nom que se’ls ha atorgat per fer-ne referència. 

5.4.1.Catalunya 

Tres departaments de català d’instituts 
del territori del principat accediren a 
p a r t i c i p a r d e l ’ e s t u d i i a s e r 
entrevistats. Per efectes pràctics de la 
investigació es va considerar que una 
mostra obtinguda a la província de 
Barcelona podia ser representativa de 
diferents models educatius. Aquesta 
focalització es va fer tenint en compte 
la demografia de la província, on es 
poden obteni r dades tota lment 
diferents segons la situació del centre. 

Aquest fou el cas dels tres centres 
escollits els quals tenien una realitat 
socioeconòmica bastant contrastada i 
realitats sociolingüístiques diferents: 
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Taula 6. Centres i docents entrevistats

COMUNITAT 
AUTÒNOMA

NOM DEL 
CENTRE LOCALITZACIÓ

NOMBRE DE 
DOCENTS 

ENTREVISTATS

NOMS DE 
REFERÈNCIA 

PELS DOCENTS 
ENTREVISTAT

DURADA DE 
L’ENTREVISTA

Catalunya C.1. Alt Penedès 2 Remei i Sònia 90’ 

Catalunya C.2. Barcelonès 1 Rai 57’

Catalunya C.3. Vallès 
Occidental 3 Maria, Teresa i 

Assumpta 32’

Illes Balears IB.1. Ciutadella 1 Cesc 63’

Illes Balears IB.2. Maó 1 Isaac 40’

Illes Balears IB.3. Llevant 1* Lluc 45’
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C1 és un institut de la comarca de l’Alt Penedès a la província de Barcelona. Segons les dades 
facilitades per l’ajuntament datades de 2012, hi ha un nombre aproximat d’uns 40000 habitants. El 
poble on està situat C1 té una economia basada en el sector serveis amb un total del 79,15% de 
la població ocupada en aquest àmbit, seguida pel sector industrial, constructor i per últim agrícola.  
Una de les característiques principals del poble és el manteniment i la promoció que s’hi fa de la 
cultura tradicional catalana.  En aquest centre el català és la llengua majoritària entre docents i 
alumnes, però en els darrers anys s’ha incorporat alumnat nouvingut que utilitza el castellà com a 
llengua vehicular. Aquests nouvinguts usen el català en els moments indicats però no per decisió 
pròpia.  

C2 és un institut de la zona limítrof entre la comarca del Vallès Occidental i de l’àrea metropolitana 
de la província de Barcelona. Segons dades de 2014, la població està constituïda per uns 35000 
habitants. El municipi té una economia basada en la indústria, i des dels anys cinquanta acull part 
de l'onada migratòria que arribà a Barcelona. Aquest factor condiciona una realitat lingüística amb 
una majoria de castellanoparlants els quals només utilitzen el català en l’àmbit educatiu i tan sols 
en determinades matèries. No només els alumnes del centre sinó també una majoria de 
professors tendeixen a utilitzar el castellà. S’hi pot detectar un component polític que condiciona 
l’elecció d’un idioma per sobre l’altra, però també es fa constar que moltes vegades és per falta de 
coneixement i no per ideologia.  

L’institut C3 està situat a un barri perifèric d’una de les poblacions més grans del Vallès 
Occidental.  Segons dades de 2014, aquest municipi consta de 207.000 habitants. L’economia del 
municipi està basada en el sector serveis però el barri en concret on hi ha l’institut és una de les 
zones empobrides de la ciutat, sobrevinguda per la crisi. El nivell adquisitiu dels veïns no és 
l’òptim i molts dels alumnes provénen de col·lectius en risc d’exclusió social. L’alumnat del centre 
és majoritàriament castellanoparlant i presenten certes dificultats en l’expressió en català pel fet 
que molts arriben des d’aules d’acollida. El professorat ha fet constar que una gran part dels 
alumnes que accedeixen al Batxillerat després no es podrà finançar el cost d’un grau universitari.  

Tot el professorat entrevistat a Catalunya ha coincidit en sis aspectes:  

a) El departament ha optat per seguir els llibres de text com a manual de reforç, tot i que Teresa i 
Remei fan notar que moltes vegades han de proporcionar material per acabar de 
contextualitzar les lectures fetes a l’aula. Per altra banda, Rai sí que ha trobat un llibre de text 
que és fet a mida perquè és editor de la publicació que fa servir el centre. 

b) El 1r curs de Batxillerat és on es tracta la història de la literatura i els alumnes tenen problemes 
per situar les obres i els moviments literaris en el seu context. No saben situar els fets i moltes 
vegades s’han de repetir temes vists en altres matèries. La transdisciplinarietat també és una 
habilitat en la qual els alumnes mostren dificultats per falta de bagatge cultural o de preparació 
prèvia. 
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c) L’aula virtual o moodle facilita molt l’accés al temari i a l’ampliació d’exercicis. El professorat 
l’utilitza per proposar-hi exercicis complementaris, lectures, esquemes i altres propostes 
complementaris. 

d) La prova de les PAU condiciona molt el currículum i els professors han d’adaptar el temari al 
que es demanarà a les PAU. Els docents han de descartar temari per poder optimitzar les 
2:30h setmanals i potenciar l’adquisició de competències que serveixin als alumnes en les 
PAU. 

e) La reducció d’hores de Llengua i literatura catalana que s’ha aplicat en els darrers anys han 
afectat el bon funcionament de la classe i no permeten explorar tots els àmbits que els docents 
voldrien. Els professors fan constar que 2:30h setmanals no són suficients per abastar tots els 
plantejaments curriculars. Per altra banda les quatre hores setmanals de Literatura catalana sí 
que els permet tractar totes les obres prescriptives per la prova de les PAU. 

f) Literatura catalana és una assignatura que es pot fer plaentment i els tres professors que la 
imparteixen (Rai, Teresa i Sònia) han coincidit en remarcar que tenir un grup reduït d’alumnat 
facilita la dinàmica del grup. De totes maneres, els tres també han coincidit en indicar que no 
tots els alumnes que escullen aquesta assignatura ho fan perquè gaudeixin de la literatura: hi 
sol haver un grup d’alumnes que trien aquesta matèria de modalitat fugint de l’optativa de 
matemàtiques.  

Per altra banda, cal destacar que Sònia i Rai van comentar trobar certs adeptes a la lectura durant 
les classes de Literatura catalana. Aquest alumnat moltes vegades està condicionat per la 
conspiració del silenci i no expressa en veu alta haver gaudit de les lectures, però en aquestes 
aules es troben alumnes que en gaudeixen i fins i tot participen en certàmens literaris. També cal 
comentar un incís que va fer Rai durant l’entrevista al C.2.En comentar les lectures prescriptives 
de Llengua i literatura catalana es va plantejar el desnivell entre les lectures de l’assignatura 
modalitat i les de la matèria general, així com la falta d’un bagatge literari des de l’ESO: 

Volent-ho fer tot més fàcil, perdem lectors que descobririen la Rodoreda o la literatura més bona i  no 
la descobreixen perquè anem baixant el llistó, anem baixant el llistó… Als que no els agrada segueix 
sense agradar-los, i als que els podria agradar una altra cosa, com que allò és tan i tan tou, tampoc 

els agrada. L’eror és dir “anem a rebaixar”, “ai, no els ha agradat”. La idea és com que no llegeixen 
posem les coses més fàcil, llavors clar, llegeixen menys, i en una actitud realment de transformar les 
coses no és adaptar-te a la realitat sinó transformar-la. (Rai) 

  
Aquesta reflexió va portar a veure que realment al professorat li costa molt enfrontar-se a 
l’agressivitat i a la falta d’interès per part de l’alumnat quan se’ls proposa fer una lectura que 
comporta un desafiament dels seus límits. 
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Així doncs el professorat de Catalunya mostra un treball i dedicació similar: estan satisfets amb els 
llibres de text, i observen el moodle com un recurs útil i accessible. La reducció d’horari condiciona 
l’assignatura troncal, fent-la empobrir respecte a la de modalitat. A més, a través de les entrevistes 
s’ha pogut observar que els professors no acaben de coincidir amb la proposta de lectures. 

5.4.2.Illes Balears 

En els dos viatges realitzats es van poder concertar entrevistes a diferents punts de les Illes 
Balears. La ràtio d’instituts de Mallorca que no van voler participar de l’estudi va dificultar la tasca 
de recollida de dades, però així i tot hi va haver tres centres interessats: dos a Menorca i un a 
Mallorca.  A efectes pràctics no es va incloure un institut d’Eivissa perquè la investigació tenia les 
seves limitacions econòmiques a més de la limitació temporal i de desplaçament. No obstant es va 
considerar que els instituts seleccionats ja oferien una mostra representativa d’algunes de les 
situacions en les que es podien trobar els docents illencs.  

L’institut IB.1. va ser el primer centre on es va realitzar una entrevista d’aquesta investigació. El 
centre escolar estava situat en una localitat del municipi de Ciutadella, en un poble que segons 
dades de 2014 té aproximadament 30000 habitants. El poble és costaner i d’interès cultural, fet 
que propicia una economia dependent del turisme. La llengua vehicular del centre és el català, 
encara que que aquest plantegi a més a més un programa amb algunes assignatures en anglès.  
Hi ha una ràtio d’alumnes amb un nivell més just que els seus companys, però són en general 
alumnes de nova incorporació, vinguts d’altres centres.  

Al municipi de Maó, s’hi troba l’institut IB.2. Segons les dades recollides el 2014, la població 
escollida és de 30.000 habitants i està situat a l’extrem est de la Gimnèsia petita. Aquest poble 
està també condicionat per una economia depeendent del turisme i de la pesca. La realitat 
sociolingüística del centre està dividida: els alumnes parlen tant una llengua com l’altra. Si el 
català és la llengua vehicular dins l’aula, el castellà ho sol ser entre alumnes.  
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L’institut IB.3. està situat en el municipi d’Artà en una població amb una demografia d’unes 7000 
persones segons les dades recollides el 2014 per l’Institut Nacional d’Estadística d’Espanya. La 
vila és al nord-est de la comarca de llevant i de l’illa. La realitat sociolingüística del centre és la que 
més difereix dels altres instituts, ja que en aquest centre la immigració prové majoritàriament del 
nord d’Europa. La llengua vehicular de tot el centre és el català, i també els alumnes d’orígens 
diferents l’escullen com a via de comunicació.  

En aquest cas les coincidències d’opinions entre el professorat també s’han fet notar: 

 a) Els llibres de text no responen a les necessitats educatives. Moltes vegades són publicacions 
fetes i dissenyades a Catalunya que no responen a l’estructura curricular illenca. Els 
professors no els consideren un bon material de suport perquè alguns temes prenen força per 
sobre d’altres i fan un tractament desigual. El professorat en general proporciona eines i 
materials a través del moodle o dossiers.  

 b) La literatura té un pes molt important en l’ensenyament i no s’ensenya només un enfocament 
teòric i de capacitat d’interpretació, sinó que també s’ensenya llengua a partir de la literatura. 
Aquesta proporciona mostres perquè els alumnes puguin treballar aspectes de comentari de 
text o d’àmbit lingüístic.  

 c) Les lectures normalment a 1r són fragments de Ramon Llull, el Tirant lo Blanc i Quintana o 
Ramis a excepció del professor del centre IB.3., que va indicar prescriure La pell freda com a 
optativa de lectura. Per altra banda els departaments de català havien optat per seguir amb 
unes lectures similars a les que anteriorment eren prescriptives (Rodoreda, Oller, Tusón, etc.). 

De l’entrevista amb IB.1. cal destacar que Cesc va comentar una falta de motivació general per 
part dels alumnes que moltes vegades són en els cursos de Batxillerat per falta d’oferta educativa. 
Els alumnes no s’interessen per la literatura ni per treballar el temari més enllà de la superació de 
les PAU. Tenen moltes mancances prèvies i ells mateixos són els que volen adquirir coneixements 
teòrics i prescriptius sense digressions, en el mètode tradicional. Així mateix en aquest centre s’ha 
intentat crear una transdisciplinarietat però els alumnes no han respost i no veuen un ús a 
interrelacionar els elements de les diferents assignatures.  

A diferència de les entrevistes realitzades a Catalunya aquí el centre IB.2. no enfoca el 2n curs en 
les PAU. A principi de curs s’indica que els exàmens tindran una estructuració similar, però 
després el curs transcorre amb normalitat i sense la pressió de l’examen. Aquest institut es 
focalitza en tractar el temari del currículum el qual després serà a les PAU. En aquest centre es 
busca que els alumnes estableixin un feedback amb el que s'ha vist anteriorment, i també amb el 
que es tracta a altres assignatures.  

El departament de català del centre estimula la lectura crítica i prescriu treballs sobre les lectures 
que fomenten un major coneixement de la recerca acadèmica. Per acostar la literatura als seus 
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alumnes els textos proposats com a lectura són textos que agraden al professor. Aquest intenta 
transmetre la passió i empatia que li generen els textos perquè els alumnes també ho visquin amb 
la mateixa intensitat. A més, per fomentar la literatura tant com un art viu i en moviment, com un 
símbol d’identitat, conviden autors locals a fer xerrades i els alumnes hi estableixen contacte per 
realitzar petits treballs d’investigació.   

L’institut IB.3 propicia que els alumnes assoleixin els coneixements en moments determinats 
promocionant la literatura al primer de batxillerat, ja que pot ser l‘última oportunitat que tindran 
alguns d’ells per veure-ho i conèixer-la millor. Els docents del departament promocionen la lectura 
i intenten que l’alumnat s’animi a llegir tot tipus d’obra literària. Durant la conversa van indicar que 
moltes vegades mostrar correlació amb elements de la cultura cinematogràfica o actual els ha 
servit per engrescar l’alumnat i captar la seva atenció.  

6. Diagnosi
6.1.Diagnosi Catalunya

La legislació catalana en matèria de literatura no està blindada ni ofereix una presència constant ni  
refermada: es sol plantejar com un complement per millorar l’habilitat lingüística, com a eina per 
practicar les competències comunicatives, i per adquirir cert estatus cultural. Per altra banda, els 
currículums ofereixen visions molt poc acurades del que és la literatura a les aules de Batxillerat: a 
part d’obviar en gran mesura el terme i no incidir-hi prou, proposen un contingut excessivament 
extens, gens assequible, i un enfocament metodològic, des del punt de vista de finalitats i 
objectius on no atorguen a la literatura un paper clau, sinó secundari, i desproveït de caràcter i 
utilitat formativa.  

L’addenda curricular d’una matèria optativa de Literatura catalana permet que els alumnes 
realment interessats a veure una mostra de les obres més representatives de la història de la 
literatura catalana ho puguin fer. Els grups reduïts que normalment es formen beneficien una 
lectura i comentari molt més profunds i atents, millorant així la comprensió lectora i les habilitats de 
lectura dels alumnes.  

Un dels punts forts però que alhora és feble del tractament de la literatura a les aules catalanes és 
la dedicació d’un curs a una matèria específica de Literatura catalana. Aquesta assignatura es 
planteja per a les minories, per aquells enfocats ja cap a un futur professional més o menys 
relacionat amb les lletres. L’optativitat de la matèria propicia que aquells interessats en la lectura 
d’obres clàssiques de la literatura catalana puguin profunditzar més en la matèria en un ambient 
distès i en una classe menys massificada, però al mateix temps priva a tots els altres estudiants 
del vessant més científic de poder gaudir d’una última oportunitat de fer lectures instruïdes i 
conèixer més aspectes de la història literària catalana, ja que molts, després de l’últim curs de 
Batxillerat, abandonaran per complet l’àmbit humanístic. 
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Per altra banda, les propostes de lectura de l’assignatura Llengua i literatura catalana, vénen 
marcades per una proposta formulada des de la comissió de les PAU. Aquetes lectures 
prescriptives influeixen immensament en tot el temari de Batxillerat i condiciona l’estructuració de 
les classes per tractar-les en detall. Les lectures de la matèria comuna cada cop són més 
simplistes, exigint menys de l’alumnat, que en gran mesura es troba en unes de les darreres 
oportunitats per fer la lectura dels clàssics de la literatura catalana.  

Així mateix les editorials estudiades plantegen llibres que responen als objectius curriculars, però 
no els compleixen tots, perquè descuiden en gran part l’aspecte pràctic, ni tracten tots els 
aspectes literaris amb igualtat, ja que donen importància a uns elements per sobre d’altres, com 
s’ha vist a partir de les diferents extensions que dediquen. Aquestes mancances són les que 
evidencien un fet estès i arrelat en les pràctiques educatives: el tractament de la literatura és 
esbiaixat, irregular i superficial. 

Els llibres de text són un dels graons on més falla la cadena. Difereixen de la realitat de les 
aules ,ja que no són abastables en un curs escolar. A més, les diferents estructuracions no 
responen a les necessitats dels professors, tant per motius d’ordre com pel tractament de 
determinats temes. La diferència de tractament d’alguns temes determinats evidencia la intenció 
d’explotar només certs aspectes de la literatura i certs temes, mentre que d’altres queden 
difuminats. No s’ofereix una igualtat ni d’extensió, ni de profunditat: la dedicació als diferents 
moviments històrics és irregular, i no tots els autors són tractats en igualtat de condicions, fent 
fonedisses algunes veus o donant importància a d’altres. La informació plasmada en els llibres no 
és assimilable en un any acadèmic. Per les hores disponibles que tenen els alumnes, per tractar 
tots els temes s’ha de fer una visió molt superficial del contingut per arribar a abastar tota la 
informació que es dóna.  

El professorat nota certa pressió en els cursos de Batxillerat perquè hi ha les PAU condicionant la 
matèria que es dona i l’estructuració del curs. En general coincideixen que la reducció d’hores no 
ha beneficiat gens l’assignatura i malgrat la manca d’hores el temari segueix igual, però ells 
disposen de menys temps i recursos per donar-lo. La diferència entre esl centres condiciona el 
tractament que es pot fer de la literatura, perquè el desinterès per part dels alumnes és 
generalitzat, però en zones de conflicte lingüístic sol provocar més rebuig per part de l’alumnat.  

6.2.Diagnosi Balears

En els tres casos, el professorat entrevistat ha estat gent implicada en la literatura i amb noves 
idees per acostar la literatura a l’alumnat. Un punt en comú que s’ha trobat és la falta d’interès i 
l’allunyament de l’alumnat respecte a la literatura, ja sigui perquè no hi troben una funcionalitat o 
per desinterès general en la matèria. S’ha vist que és difícil embarcar als alumnes en activitats 
interdisciplinàries o de formació intel·lectual, ja que generalment, l’únic motiu que veuen a l’estudi 
de la literatura és el de passar la prova de les PAU.  
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S’ha pogut observar que l’exclusió d’un control de lectura a la prova de català a les PAU ha influït 
beneficiosament a la promoció d’aquesta, ja que els professors poden actuar amb més llibertat els 
dos cursos, i poden escollir diferents obres sense haver-se d’ajustar a unes condicions 
específiques. Aquesta llibertat els ajuda en molts casos, i sobretot a 1r, a promocionar la lectura i a 
acostar la literatura als alumnes des de la pràctica distesa sense pressions avaluatives. El Govern 
Balear estableix molt clarament que queda a judici del Departament d’Educació illenc fixar el 
contingut i l’estructuració d’aquest, i tot i aconseguir una gran incidència legislativa, promulguen 
una assignatura de Llengua i literatura catalana on descuiden la literatura, i ja des d’un primer 
moment l’estableixen com temari de segona en el currículum de l’assignatura. Pren força la millora 
en les competències lingüístiques i comunicatives, i es torna deixar de banda l’enriquiment i les 
aplicacions que pot tenir la literatura a l’aula, només fent especial atenció a l’adquisició d’un 
coneixement històric i de l’habilitat de comentar textos. L’estructuració del currículum intercala 
llengua i literatura en ambdós cursos, fet que promou una visió combinada, que propicia la 
connexió entre una i altra.  

Per altra banda, els llibres de text són poc profunds però extensos. No ofereixen la matèria amb 
un tractament de qualitat i equitatiu, i tampoc no estan pensats per ser abastables en un any 
lectiu. Davant la mostra obtinguda i el rebuig constant del professorat cap aquests, el qual opta per 
fer classes amb materials preparats pel departament o per ell mateix, es pot observar que el 
material no s’adapta a les necessitats educatives actuals. Tot i oferir-la en dos cursos, i optar per 
incloure bastants exemples i comentaris, la literatura està tractada sumàriament, de manera 
merament descriptiva i sense comentar els textos i oferint breus pinzellades tant dels períodes, 
dels autors o de les obres.  

7. Prognosi

En vista del resultat de la investigació, i després d’haver observat les mostres obtingudes, és 
evident que cal una intervenció en matèria d’educació literària. No només pel desemparament del 
professorat, sinó també perquè aquest també tingui més recursos a l’hora de donar l’assignatura.  
 
Algunes possibles accions de millora per enfortir la literatura en el Batxillerat són: 

Legislativament, i a escala curricular, la correcció de les ambigüitats podria propiciar que la 
literatura adquirís una major força en l’àmbit acadèmic. 

Crear un nou model de proves PAU que s’adapti al Batxillerat i no viceversa. Establir les PAU 
com un punt en el camí i no un objectiu ulterior, per així poder tractar literatura i llengua per 
igual. Aquest nou model podria avaluar la capacitat d’abstracció, comprensió, d’interpretació i de 
criticisme de l’alumne, deixant de banda les antigues estructures on s’avalua la capacitat 
d’aplicar unes eines fixes de comprensió de text i l’habilitat de memoritzar.  
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Crear llibres que s’adaptin a la realitat dins l’aula i donar un major suport als professors els quals 
no hagin de configurar el seu propi llibre. Aprofitar els recursos TIC i els llibres electrònics per 
adaptar el llibre a l’aula i el professor, i no que el professor s’hagi d’adaptar al  llibre.  

Mantenir o incrementar a 3 o 4 hores, les hores de dedicació a les matèries de llengua i literatura 
per així poder seguir potenciant ambdós aspectes. La reducció horària que sofreix actualment la 
matèria no beneficia als alumnes, ja que per poder assolir la buscada competència 
comunicativa, la reducció d’hores lectives només perjudica l’assoliment del nivell buscat. 

Establir lectures prescriptives que siguin representants de les fites en la literatura catalana. Tant 
el sistema de les Illes Balears com el de Catalunya han anat descuidant la lectura de llibres 
emblemàtics, provocant un descens en el nivell de lectura. Evidentment es busquen obres 
assequibles i adequades pels alumnes, però s’ha de confiar en la seva maduresa intel·lectual i 
oferir-los nous reptes i un bon nivell lector. Aquesta feina, no hauria de ser exclusiva del 
professorat de Batxillerat, sinó crear una planificació per a tots els nivells des del departament 
de català. 

Relacionar les assignatures d’Història i Història de l’Art amb la de Llengua i literatura catalana. 
Afavorir a la interdisciplinarietat i al treball cooperatiu entre les diferents matèries, les quals 
poden ajudar i propiciar un millor ensenyament de les matèries a través de la col·laboració.  

8. Conclusions

Aquest estudi ha copsat la realitat del tractament de la literatura catalana tant a Catalunya com a 
les Illes Balears. A la realitat sembla, que cada cop més, la literatura catalana es troba en una 
situació crítica en l’educació al batxillerat. La manca de recursos concrets i d’hores, així com la 
constant invisibilització que s’està fent, propicia que a les aules de batxillerat la literatura s’enfoqui 
cada cop de manera mes superficial i descriptiva. El professorat està cada cop més desemparat i 
condicionat per les exigències de l’alumnat, que no veu altra funció a l’educació de Batxillerat que 
superar una prova per accedir als estudis de grau. Les diagnosis han servit per mostrar un i altre 
sistema paral·lelament, i han evidenciat que ambdós tenen errors i aspectes positius, els quals 
podrien ser tant arreglats uns, com millorats els altres per fer de la literatura un temari rellevant 
dins l’educació de l’alumnat. Donar més pes a la literatura i interrelacionar-la amb altres matèries 
ajudaria a l’alumnat a tenir molta més cultura historicosocial del lloc on viuen i els ajudaria a 
desenvolupar un pensament molt més crític de cara a la comprensió lectora. 
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Després de veure que és un problema en ple debat i que els acadèmics estan intentant veure què 
falla, aquesta investigació ha volgut aportar una mica més de claredat sobre els errors o 
avantatges del sistema educatiu del Batxillerat.
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#  Degut al caràcter públic del manifest, aquest es reproduïrà a l’Annex 1. 1

 Llei de Propietat Intel·lectual: Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza. “1. Es lícita la 2

inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o 

audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre 

que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, 

comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de 

investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el 

nombre del autor de la obra utilizada.”

 Vegi’s l’Annex 2 per veure una mostra del consentiment informat que van signar els docents3

# S’ha de tenir en compte que també es poden accedir els estudis universitaris a través de proves 4

d’aptitut personal, realitzant les PAU després d’haver realitzat un cicle formatiu o a través d’una 

prova per estudiants majors de 25, així com una altra per aquells majors de 45 anys. Noti’s que el 

Batxillerat, tot i ser l’opció més escollida, no és l’única via per accedir als estudis universitaris.

El tractament de la literatura en el Batxillerat �48

http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/8147


Mariona Pascual Peñas

  Des de la web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’indica que “1r de 5

Batxillerat del curs 2015-2016: es produeixen uns ajustament organitzatius derivats de la norma 

bàsica sense que afectin el currículum de les matèries, que continua vigent. 2n de Batxillerat del 

curs 2015-2016: continua regint-se pel Decret vigent (Decret 142/2008).” Per més informació 

consulti’s http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/Batxillerat/curriculum/

 El Reial Decret 1892/2008 citat a l’ordre va ser derogat l’any 2014 en detriment del Reial Decret 6

412/2014, de 6 de juny. 

 A l’Annex 3 es pot consultar el llistat d’exemples de preguntes de desenvolupament facilitat per la 7

UIB a la pàgina d’informació de la prova de Llengua i literatura catalana. http://estudis.uib.cat/

digitalAssets/347/347842_tip_preg_catalana.pdf

 Consulti’s l’Annex 4 per veure la graella descriptiva del corpus utilitzat. 8

 Es reprodueixen dues de les dites pàgines per no infringir la Llei de Propietat Intel·lectual.9

 Noti’s que la consulta ha estat de les edicions pensadel pel curs 2015-2016, tot i que l’edició 10

consultada és la corresponent a l’any 2008. Per altra banda, el grup editorial també publica a la 

Comunitat Valenciana el llibre Valencià: llengua i literatura. 

 Es pot consultar la graella amb tots els instituts contactats i les entrevistes que definitivament es 11

van concertar a l’Annex 5

El tractament de la literatura en el Batxillerat �49

http://estudis.uib.cat/digitalAssets/347/347842_tip_preg_catalana.pdf


Mariona Pascual Peñas

ANNEXOS

ANNEX 1.  Manifest “SOS. Literatura a l’ensenyament.” 

SOS. Literatura a l’ensenyament
https://docs.google.com/document/d/1dOSzMFlrsUy-7dVozLGh1nBENVWhECqeMZFw9S3Opkc/edit

«La cultura ens farà lliures!»
(Pintada en una paret de Sabadell)

Des de la nostra responsabilitat professional i ciutadana, ens sembla del tot imprescindible i urgent 
que la població, les institucions i tota la societat civil sigui conscient que un dels àmbits que han 
d’ajudar a apuntalar i sostenir amb més força el nostre país és la cultura escrita, la literatura, tot el 
bagatge artístic, ideològic i humanístic que és patrimoni de tots els catalans. 

La literatura ha estat bandejada, en els darrers anys, menyspreada i infravalorada. Sens dubte, 
tant el pes de les lleis del mercat sobre una societat que històricament ha desenvolupat uns hàbits 
de lectura precaris, com la pèrdua de valor simbòlic de la literatura i la cultura en general, han 
ajudat a provocar aquesta situació. 

En el camp de l’ensenyament, observem alarmats una tendència a la residualització de la 
literatura. Ara mateix, es volen reduir les hores de llengua i literatura del batxillerat, precisament 
quan es tracta de consolidar la formació de l’alumnat per accedir als estudis superiors. I, a més, es 
desvirtua i entrebanca la possibilitat de centrar un curs d’aquest nivell en els continguts literaris, tal 
com contempla el currículum, amb l’objectiu inconfessable de prioritzar el treball lingüístic per 
superar la prova de selectivitat. 

Davant l’acció depredadora dels governs espanyols, la seva ignorància i desdeny, esperàvem dels 
nostres governants una actitud més compromesa en la defensa del coneixement de la nostra 
literatura. I, alhora, no volem deixar d’alertar del descrèdit i banalització en què pot caure el saber 
literari si s’adopten discursos pedagògics en què es predica que el professorat no hauria de 
transmetre coneixements. A vegades, fins i tot, les decisions salvatges imposades per Madrid han 
servit d’excusa per arraconar més i més uns coneixements que, és clar, poden fer que els 
ciutadans pensin, raonin, adquireixin sentit crític i aspirin a deixar de ser simples súbdits.

Perquè és de cínics plorar, plànyer-se i omplir-se la boca dient que es defensa la llengua pròpia, 
mentre es redueix a gairebé no res la seva literatura, que és la forma de cultura viva que fa 
possible la vitalitat d’un idioma.
 
Un país autènticament nou i lliure no pot admetre aquestes actituds cíniques que s’escuden rere 
un suposat utilitarisme que és la disfressa actual de la barbàrie del neoliberalisme.

És per això que, tot proclamant el desig de construir una Catalunya millor, volem reclamar:

UN PAÍS QUE RECUPERI LA DIGNITAT TOT REVALORITZANT LA NOSTRA LITERATURA: fent 
que l’ensenyament i el coneixement de les obres literàries estiguin a l’abast de tota la població 
escolar de manera preeminent i no com a auxiliar de l’aprenentatge de la llengua.

UN PAÍS QUE VALORI I FACI RESPECTAR EL SEU PATRIMONI LITERARI, perquè en ell hi 
batega la identitat ancestral, actual i diversa del nostre poble. Perquè és absurd i estúpid demanar 
que respectin i valorin des de fora el que nosaltres no valorem ni respectem.

El tractament de la literatura en el Batxillerat �50

https://docs.google.com/document/d/1dOSzMFlrsUy-7dVozLGh1nBENVWhECqeMZFw9S3Opkc/edit


Mariona Pascual Peñas

UN PAÍS QUE SÀPIGA que la literatura ens ajuda a recordar qui som i a dialogar amb el passat i 
el futur.

ASPIREM A UN PAÍS que sàpiga que, a més de pintors, músics i arquitectes universals, tenim 
autors de primer ordre en el nostre idioma des de molts segles enrere. Un país on la gent sàpiga 
qui són Llull, March, Martorell, Verdaguer, Víctor Català, Carner, Pla, Rodoreda, Villalonga, Espriu, 
Vinyoli, Fuster, Estellés i tants altres, de la mateixa manera que es coneixen els noms de Gaudí, 
Casals o Miró. 

ASPIREM A UN PAÍS de gent que aprengui a escriure, pensar i ser d’una manera més plena i 
enriquidora de la mà del testimoni savi, sensible i bell de les obres literàries dels qui ens han 
precedit.

PER AIXÒ, PERQUÈ VOLEM PODER COMPARTIR EL NOU PAÍS QUE ENTRE TOTS HEM DE 
FER POSSIBLE:

EMPLACEM el professorat dels diversos nivells de l’ensenyament a exercir amb coratge la seva 
funció cultural, a prendre consciència de la seva responsabilitat en la construcció d’una societat 
que necessita els coneixements sòlids i el sentit crític que les autoritats del ram no fomenten.

EXIGIM que la literatura recuperi el seu lloc en els estudis obligatoris i en el batxillerat, així com en 
la universitat. Molt especialment, exigim que recuperi la dedicació lectiva necessària en el 
batxillerat, tal com han promès de fer diversos consellers al llarg dels anys, i que prenguin 
mesures efectives per tal que la presència de la literatura en els plans d’estudis deixi de ser un 
reducte testimonial.

RESPONSABILITZEM les autoritats i els dirigents de les estructures culturals i educatives del 
perill de destrucció del país, que comença per la banalització i arraconament de la seva cultura 
literària –en aquest cas estretament lligada a la llengua–, que amb la seva inacció serien 
còmplices de l’oblit i d’una decadència cultural irreparable.

I ENCORATGEM A TOTS ELS ESTAMENTS SOCIALS, GRUPS, ASSOCIACIONS I CIUTADANS 
QUE RECLAMIN ALS RESPONSABLES POLÍTICS I LES INSTITUCIONS UN COMPROMÍS 
ACTIU DE REVALORACIÓ DE LA LITERATURA. PERQUÈ SOM CONSCIENTS QUE ELS 
CONEIXEMENTS HUMANÍSTICS QUE PROPORCIONA SÓN UN DELS FONAMENTS SENSE 
ELS QUALS NO SERÀ POSSIBLE UN PAÍS QUE VOLEM MÉS CULTE, MÉS LLIURE I MÉS 
HUMÀ.

                                                                                      Col·lectiu Pere Quart
Sabadell, 12 de maig de 2016
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ANNEX 2. Mostra del consentiment informat 

CONSENTIMENT INFORMAT 
PARTICIPACIÓ EN UN TREBALL DE  FI DE MÀSTER 

Títol del projecte: Tractament de la literatura catalana en el batxillerat a Catalunya i les Illes 
Balears. Estudi comparatiu de la legislació, pla d’estudi, llibres de text i la 
seva aplicació a les aules.

Investigador/a: Mariona Pascual Peñas 
Professor: Marcel Ortín Rull 
Màster: Estudis del Discurs: comunicació, societat i aprenentatge 
Universitat: Universitat Pompeu Fabra 

Jo, el Sr./la Sra. ______________________________________________________, 
amb DNI/Passaport ____________________________________________________. 
• He rebut informació sobre l’estudi. 
• He comprès el que se m’ha explicat, i els possibles riscos o beneficis pel fet de 

participar en l’estudi. 
• He pogut comentar l’estudi i fer preguntes a l’investigador/a responsable. 
• Dono el meu consentiment per prendre part en l’estudi i assumeixo que la meva 

participació és totalment voluntària.  
• La recollida i el tractament de les dades es farà sota la dissociació perquè les dades 

resultants no puguin associar-se a cap persona identificada o identificable, o sota 
anonimat si així ho escullo.  

• Entenc que es recolliran dades, àudio i/o de vídeo en les quals participo, i dono el 
meu consentiment perquè (marqueu les opcions):  

□ L’investigador/a sotasignat, el/la supervisor/a i altres membres del projecte 
de recerca mostrin les dades, àudio i/o de vídeo en l’àmbit acadèmic 
(reunions del grup de recerca, conferències, etc.). 

□ L’investigador/a sotasignat, el/la supervisor/a i altres membres del projecte 
de recerca reprodueixin les dades obtingudes en publicacions 
acadèmiques (revistes especialitzades, llibres, etc.). 

□ L’investigador/a sotasignat, el/la supervisor/a i altres membres del projecte 
de recerca mostrin fragments de les dades durant sessions de docència o 
en concret durant la defensa del treball de fi de màster a la universitat. 

• Entenc que em podré retirar en qualsevol moment durant la recollida de dades.  
• També entenc que podré retirar el meu consentiment per a l’ús de la meva imatge en 

esdeveniments o produccions acadèmiques que es realitzessin des del moment que 
comunico la meva retirada en endavant. 

• Entenc que rebré una còpia d’aquest formulari de consentiment informat. 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari de consentiment informat, dono el meu 
consentiment perquè les meves dades es puguin utilitzar com s’ha descrit, d’acord amb el 
que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. 

Signatura del participant:     Signatura de l’investigador/a: 

Data:       Data: 
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ANNEX 3. Llistat de possibles preguntes de la prova de Llengua i literatura 
catalana de les PAU. 
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http://estudis.uib.cat/digitalAssets/347/347842_tip_preg_catalana.pdf
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ANNEX 4. Corpus dels llibres de text consultats per l’apartat 5.3.  
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TAULA 6. Corpus consultat de llibres de text de Catalunya

Editorial Portada Títol Autors Any 
publicació Pàgines

Castellnou

Llengua catalana i 
literatura 1

Roser Armengol, Núria 
Còrdova, Andreu 
Freixes, Helena 
Hurtado i Glòria Pau

2009 310

Llengua catalana i 
literatura 2

Roser Armengol, Núria 
Còrdova, Andreu 
Freixes, Helena 
Hurtado i Glòria Pau

2009 389

Edebé

Llengua i literatura I Grup Edebé (dir. Antoni 
Garrido González) 2008 303

Llengua i literatura II Grup Edebé (dir. Antoni 
Garrido González) 2009 327

Vicens Vives

Llengua catalana i 
literatura 1

J. Ortiz i Gros, 
M.Cronelles i Pujol, 
E.Calaf i Vich, R.Tubau 
i Freixa

2010 263

Llengua catalana i 
literatura 2

M.Cronelles i Pujol, J. 
Subirats i Ballús, J. 
Ortiz i Gros, R.Tubau i 
Freixa

2012 319
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TAULA 7. Corpus consultat de llibres de text de les Illes Balears-1

Editorial Portada Títol Autors Any 
publicació Pàgines

Santillana
Llengua catalana i 
literatura 1. Edició 

Illes Balears
Josep Camps, Joana F. 

Nigorra, Llorenç Soldevila 2008 279

Vicens 
Vives

Llengua catalana i 
literatura 2. Edició 

Illes Balears

E. Calaf i  Vich, M. 
Cornelles i Pujol, J. Melià i 
Garí, F. Munar i Munar, J. 

Ortiz i Gros

2015 321

Anaya

Llengua catalana i 
literatura. 1

V i c e n t B e r e n g u e r, 
Francesc Cabrera, Beti 
Serra, Jeroni Soler. 

2008 341

Llengua catalana i 
literatura. 2

V i c e n t B e r e n g u e r, 
Francesc Cabrera, Beti 
Serra, Jeroni Soler. 

2009 415

#

#

#

#
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ANNEX 5. Centres contactats i entrevistes concertades per l’apartat 5.4.  

Taula 9. Centres contactats de Catalunya

INSTITUTS 
CONTACTATS PARTICIPACIÓ ENTREVISTAT NOM DE 

REFERÈNCIA
DATA DE 

L’ENTREVISTA

CATALUNYA  
Barcelona NO

CATALUNA 
Girona NO

CATALUNYA 
Barcelona NO

CATALUNYA  
Provínica 
Barcelona

SÍ Professor Rai 26.05.2016

CATALUNYA 
Penedès SÍ Directora del 

centre i professora Remei i Sònia 28.04.2016

CATALUNYA 
Vallès Occidental SÍ Departament de 

català
Maria, Teresa i 

Assumpta 13.06.2016

MUNICIPI DELS 
INSITITUTS 

CONTACTATS
PARTICIPACIÓ ENTREVISTAT NOM DE 

REFERÈNCIA
DATA DE 

L’ENTREVISTA

MALLORCA 
Manacor NO

MALLORCA 
Palma NO

MALLORCA 
Felanitx  NO

MALLORCA 
Artà SÍ Tot el departament 

de català Lluc 30.05.2016

MENORCA 
Maó SÍ Professor Isaac 4.05.2016

MENORCA 
Ciutadella SÍ Professor Cesc 3.05.2016
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