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MIQUES DE 

MIRALLS 
BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquest taller està orientat a fer un treball lingüístic de 

l’obra de Mercè Rodoreda molt enfocat a aquells 

continguts que són matèria dels apartats de Comprensió 

lectora i Expressió escrita a les Proves d’Accés a la 

Universitat, així com d’oferir al professorat un model literari 

de treball de les diferents branques lingüístiques. 

 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

OBJECTIUS GENERALS 

o Analitzar els mecanismes característics del 

llenguatge literari 

o Treballar la llengua a partir del contacte directe 

amb les obres literàries 

o Descobrir l’obra literària alhora com un artefacte 

artístic i d’engranatge lingüístic. 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

o Fer del coneixement gramatical una eina eficaç 

per aprofundir en la comprensió, anàlisi i comentari 

de textos i, en general, en la millora de l’ús de la 

llengua 

o Analitzar i reconèixer les exigències dels diferents 

tipus de text que possibiliti la interiorització de les 

diverses regles de funcionament i el seu ús 

conscient. 

o Analitzar les relacions significatives entre les 

paraules en relació amb la coherència dels textos i 

la seva adequació al context, amb una atenció 

especial als contextos acadèmics i socials. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

TREBALL ANTERIOR A L’AULA 

Es recomana dur a terme aquest taller un cop l’alumnat 

ja hagi tingut un primer contacte amb la figura de Mercè 

Rodoreda i, fins i tot, durant la lectura de la novel·la 

treballada, ja que el treball que es farà a l’aula se 

centrarà exclusivament en el text. 
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ACTIVITAT SUBVENCIONADA PEL 

PROGRAMA INDIKA DE LA DIPUTACIÓ 

DE GIRONA 

DESENVOLUPAMENT 

Posada en comú sobre el que es sap de Mercè Rodoreda 

i Mirall Trencat. Comprensió lectora a partir d’un 

fragment. Expressió escrita. Valoració final de l’activitat. 

 
TREBALL POSTERIOR A L’AULA 

Proposem al professorat el treball del dossier dedicat a la 

novel·la elaborat pel projecte El gust per la lectura: 

- Mirall trencat 

 

I els visionat dels següents documentals audiovisuals per 

aprofundir en la figura de Rodoreda: 

- Mercè Rodoreda amb Montserrat Roig. Semblança 

biogràfica. 

- Mercè Rodoreda (El meu avi) 

- Mercè Rodoreda. A fondo. 

 

MATERIALS UTILITZATS 

o Pendrive amb la presentació de les diferents 

activitats 

o Fulls, llapis, bolígrafs, i tot el que s’hagi de 

menester per a escriure durant el taller 
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