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Objectius:

 Afavorir la interrelació entre els diferents 
cicles de l'escola.

 Fomentar l'ús de la llengua oral  com a 
llengua vehicular  i de comunicació entre 
l'alumnat.

 Facilitar estratègies de comprensió del 
llenguatge poètic.

 Desenvolupar el gust pel text poètic.

 Estimular la creativitat tot relacionant 
llengua i plàstica.



Motivació de l’alumnat

 Es motiva l’alumnat a 

partir d’una sessió 

amb una persona 

externa al centre. 

 A la sessió es reciten  

poemes i  es donen 

models de suports 

visuals que poden 

ajudar a la seva 

comprensió.





Tria d’un poema

 S’ofereix a 
l’alumnat diversos 
llibres de poemes 
perquè triïn el que 
més els  agradi. 

 Justifiquen als 
altres companys  
per què l'han triat i 
argumenten què 
els ha agradat 
més.









Reescriptura del poema triat

 L’escriuen en un 

full per anar-lo 

memoritzant.

 Seguidament  

l’escriuen a 

l’ordinador i hi 

adjunten la fitxa 

bibliogràfica.











Disseny del suport visual

 Consideren quin 
suport visual ajudarà 
més a la comprensió 
del poema.

 Cal que sigui atractiu i 
original perquè cridi 
l’atenció. 

 Poden elaborar el 
suport a partir d'una 
caixa de cartró gran 
pintada de colors 
diferents, un mòbil, 
figures de plastilina...



Elaboració del suport visual. 

 Poden utilitzar:

 Imatges de les 

revistes que s’han 

portat a l’aula.

 Caixes de cartró.

 Cartolines i papers 

de tot tipus.

 Plastilina i objectes 

de rebuig. 











S’han elaborat suports molt 

interessants































Primer assaig!
Els primers assajos 

permeten:

 Exercitar els aspectes 
formals que acompanyen el 
text poètic.

 Compartir informació sobre 
el contingut dels poemes.

 Aprendre de memòria el 
poema i recitar-lo amb una 
correcta entonació.

 Gaudir del joc que ens 
ofereixen els textos 
poètics. 











Estem a punt !

 Els nois i les noies 

de sisè esperen 

impacients i una 

mica nerviosos els 

seus fillols de 

primer.

 Tothom està a 

punt i amb ganes 

de ser escoltat!











Recital poètic: 
Avui poesia Visual



























L’alumnat de 6è valora l’activitat:

• “Hem après a veure la poesia d’una altra manera.”

• “Tot el que hem fet es veia representat, les paraules eren 

imatges”

• “La poesia ens pensàvem que era avorrida i no és veritat.”

• “Amb les poesies he après moltes coses que no sabia.”

• “L’activitat m’ha ajudat a perdre la vergonya davant de la 

gent.”

• “Superar la vergonya i parlar davant del públic.”

• “M’ho he passat molt bé.”

• “He après maneres diferents de fer suports visuals.”

• “Per memoritzar la poesia he trigat una setmana, cada dia 

la deia  en veu alta .”



Agraïments

 Agraïm als tutors de 6è i 1r de l’escola 

Joan Marquès Casals les seves 

aportacions.


