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Activitat de relació llengua oral llengua 
escrita 

Títol:  Poema. Què li passa a l’ós?  

Nivell:  Aula de P-5 d’educació infantil o de cicle inicial  d’educació primària en 
situació d’immersió lingüística. 

Tasques  a realitzar per part dels alumnes: escoltar, aprendre de memòria, 
llegir, reescriure i produir un poema.  

 

Objectius: 

• Escoltar el poema “Què li passa a l’ós?” utilitzant suport visual per comprendre’l i 
retenir-lo. 

• Gaudir de la bellesa i la musicalitat que proporciona el text poètic a través del 
ritme, la rima, les figures literàries... 

• Exercitar els aspectes formals que acompanyen el text poètic (gest, veu, posició 
del cos, respiració...). 

• Comunicar sentiments, emocions, records i estats d’ànim. 

• Adquirir vocabulari. 

• Analitzar el lèxic del text, reconèixer les paraules conegudes i aprendre les noves. 

• Familiaritzar-se amb el text poètic com a discurs comunicatiu oral i com a text 
escrit. 

Material: 

• Suport escrit: el poema sencer i versos del poema, per poder-los presentar d’un a 
un. 

• Suport visual: imatges. 
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Desenvolupament de l’activitat 
 
 
1. Presentació de l’activitat 

−−−− Avui us llegiré un poema, i després ens l’aprendrem, perquè el pugueu dir a 
casa. 

 

2. Activació de coneixements previs sobre el tipus de text 

Sobre el tipus de text: 

Comentaris sobre l’estructura d’aquest tipus de text (títol, versos, nom de 
l’autor/a...). 

−−−− Sabeu què és un poema? En coneixeu algun? 

−−−− Com ho sabem que és un poema i no és un conte? (text curt, les lletres no 
arriben fins al final del full, rimes...). 

−−−− … 

Sobre el contingut del poema: 

Fer prediccions sobre el contingut del poema a partir del títol: 

−−−− Sabeu de qui parla aquest poema? Ens explica coses d’un ós. 

−−−− Sabeu què és un ós? (podem demanar als alumnes que en busquin un en 
algun lloc de la classe: llibres, joguines...). 

−−−− Heu vist mai un ós? On? 

−−−− Com és un ós? 

−−−− Què li pot passar a un ós? 

−−−− ... 

 
3. Lectura global del text per part de la mestra 

Recitació del poema sencer. Cal posar molt èmfasi en l’entonació i en la gesticulació, 
d’una banda per facilitar la comprensió i d’una altra per modelar la posterior recitació 
dels alumnes. 

 

4. Lectura seqüenciada dels versos del poema 

Recitació dels versos, de dos en dos. Primer la mestra, després els alumnes els 
repeteixen. Lectura expressiva dels versos, de dos en dos, seguint l’ordre en què 
estan disposats en el poema. Després de llegir els dos versos, es presenta la làmina 
que hi fa referència . 
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5. Conversa a partir de les imatges 

Anàlisi i comentari dels aspectes o detalls que conté la làmina a partir d’una conversa. 
Es tracta d’assegurar la comprensió dels versos, de reforçar-ne el significat amb 
l’observació i l’explicació del dibuix que els representa. Fem incidència en el vocabulari 
nou que volem treballar. N’assegurem la comprensió formulant preguntes, gesticulant, 
fent referència a objectes, dibuixos, materials de la classe, utilitzant sinònims... 

Per exemple, a la primera imatge, caldrà: 

• relacionar el significat de bramar amb el de plorar fort, 

• aclarir el significat de renyar. 

 
 
6. Representació del poema 

Repartim les làmines entre els alumnes. Demanem que mirin la làmina que els ha 
tocat i que pensin a quins versos correspon. Posteriorment, s’aniran col·locant drets, 
davant dels seus companys, seguint l’ordre dels versos del poema i el recitaran. 
 
7. Representació del poema fent mímica 

 

8. Lectura de paraules del poema 

Seqüència didàctica per a cada una de les imatges: 

1. Pengem la làmina a la pissarra. 

2. Escrivim a sota els dos versos que hi corresponen. 

3. Analitzem el dibuix de cada làmina i el relacionem amb els versos que hi ha 
sota. La mestra llegeix els versos i intenta que “fotografiïn” visualment les 
paraules que expressen detalls significatius del dibuix, per tal que arribin a 
memoritzar-les. Marquem aquestes paraules. 

Per exemple: 

• Imatge 1: ós, mare. 

On deu dir la paraula “ós”? És una paraula curta o llarga? Per quina lletra 
comença? “mare”, on està escrita aquesta paraula?... 

• Imatge 2: mel, abelles, orelles. 

Què els ha pres l’ós a les abelles? On està escrita la paraula ” mel”? És una 
paraula curta o llarga? Per quina lletra comença? Hi ha dues paraules que 
s’assemblen molt, quines són? Quines lletres tenen iguals? Quantes lletres són 
iguals? Quines lletres són iguals en totes dues paraules? On estan situades, al 
començament o al final del vers? Per què? 
(podem introduir el concepte de rima). 

 

9. Reescriptura de versos 

• Els alumnes, per parelles, trien quina estrofa volen escriure. Un alumne 
dicta i l’altre escriu el primer vers. Per al segon vers, s’intercanvien els 
papers. 

• Segons el nivell dels alumnes, poden escriure l’estrofa en un full amb suport 
visual, o en un full en blanc, i després il·lustrar-la amb el dibuix. 
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• És important que les parelles d’alumnes siguin heterogènies respecte al 
nivell de fase d’escriptura en la que es troben. Aquesta interacció és la que 
realment propicia l’avenç en l’aprenentatge. Per exemple, l’alumne que es 
troba en l’etapa alfabètica, pot fer veure al seu company, que està en una 
fase sil·làbica, que “s’ha deixat lletres”. 

• Amb aquests treballs podem muntar un llibre de lectura per a la classe. 
Aquest llibre hauria de tenir un últim full, en el que hi hagués escrit el 
poema sencer, sense dibuixos, per tal que els alumnes el llegissin complet. 

 

10. Escriptura col·lectiva d’un poema paral·lel 

Es tracta de proposar als alumnes una tasca de creació col·lectiva. Amb l’ajut de la 
mestra, escriuen un poema nou a la pissarra, a partir de l’estructura de l’original i hi fan 
una il·lustració. 

La mestra va fent preguntes, va provocant la participació dels alumnes perquè, 
realment, el nou poema sigui fruit de la seva imaginació. A partir de les diferents 
propostes dels alumnes, entre tots decideixen què escriuran. 

S’haurà d’insistir molt en el concepte de rima. Caldrà buscar paraules que acabin amb 
les mateixes lletres i que, a més a més, donin sentit al poema, que el facin bonic o 
divertit. 

Procés  de l’activitat : 

1. A una banda de la pissarra escrivim el poema original. A l’altre costat escrivim 
el poema deixant buits per poder-hi escriure noves paraules. 

2. Pensem en un altre animal, que també tingui el nom curt. 

3. Diem característiques d’aquest animal per tal de generar d’idees per composar 
el poema. 

4. Canviem bramar pel nom del crit que fa l’animal nou. 

5. Decidim per què ho fa. 

6. Busquem un altre lloc on es pugui banyar l’animal. 

7. Decidim quines altres coses pot menjar l’animal. 

8. Pensem en alguna acció contrària. 

9. Proposem solucions per arreglar el problema. 

10. Decidim un final feliç. 

11. Llegim tot el poema i comprovem si ens agrada, si té sentit, si rima... 
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Pauta d’avaluació 

Alumnes  
                    

Sap de memòria el poema                     

Articula correctament els sons.                     

Combina el gest, la paraula, la mirada, 
l’entonació... 

                    

Relaciona cada làmina amb els versos 
corresponents. 

                    

Reconeix, en sentir-les,paraules que 
rimen. 

                    

1- Molt 
2- Bastant 
3- Poc 
4- Gens
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QUÈ LI PASSA A L’ÓS? 

QUÈ LI PASSA A L’ÓS QUE BRAMA? 
L’HA RENYAT LA SEVA MARE? 

HA PRES MEL DE LES ABELLES 

I LI PIQUEN LES ORELLES. 

S’HA BANYAT EN AIGUA FRESCA 

I ARA ESPERA PER SI PESCA. 

PER DINAR MENJA UNA TRUITA 
I PER POSTRES MOLTA FRUITA. 

JA ES FA FOSC, LA NIT ARRIBA; 

AI!, LA MARE COM EL CRIDA! 

CORRE, ÓS, VÉS CAP A CASA 

QUE LA MARE S’ENCAPARRA. 

I DEMÀ, SI FA BON DIA, 
DINS EL BOSC QUINA ALEGRIA! 

 

ZOLTÁN KODÁLY  

ADAPTACIÓ: MARIA MARTORELL 
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Què li passa a l’ós? 

Què li passa a l’ós que brama? 
L’ha renyat la seva mare? 

Ha pres mel de les abelles 

i li piquen les orelles. 

S’ha banyat en aigua fresca 

i ara espera per si pesca. 

Per dinar menja una truita 
i per postres molta fruita. 

Ja es fa fosc, la nit arriba; 

ai!, la mare com el crida! 

Corre, ós, vés cap a casa 

que la mare s’encaparra. 

I demà, si fa bon dia, 
dins el bosc quina alegria! 

 

Zoltán Kodály  

Adaptació: Maria Martorell 
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Què li passa a l’ós?Què li passa a l’ós?Què li passa a l’ós?Què li passa a l’ós?    

Què li passa a l’ós que brama? 

L’ha renyat la seva mare? 

Ha pres mel de les abelles 

i li piquen les orelles. 

S’ha banyat en aigua fresca 

i ara espera per si pesca. 

Per dinar menja una truita 

i per postres molta fruita. 

Ja es fa fosc, la nit arriba; 

ai!, la mare com el crida!  

Corre, ós, vés cap a casa 

que la mare s’encaparra. 

I demà, si fa bon dia, 

dins el bosc quina alegria! 

Zoltán Kodály 

Adaptació. Maria Martorell 
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QUÈ LI PASSA A L’ÓS? SUPORT VISUAL 

QUÈ LI PASSA A L’ÓS QUE BRAMA? 

L’HA RENYAT LA SEVA MARE? 

 

HA PRES MEL DE LES ABELLES 

I LI PIQUEN LES ORELLES. 

 

S’HA BANYAT EN AIGUA FRESCA 

I ARA ESPERA PER SI PESCA. 

 

PER DINAR MENJA UNA TRUITA 

I PER POSTRES MOLTA FRUITA. 

 

ES FA FOSC, LA NIT ARRIBA; 

AI!, LA MARE COM EL CRIDA! 

 

CORRE, ÓS, VÉS CAP A CASA 

QUE LA MARE S’ENCAPARRA. 

 

I DEMÀ, SI FA BON DIA, 

DINS EL BOSC QUINA ALEGRIA! 

 

Zoltán Kodály - Adaptació: Maria Martorell 
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QUÈ LI PASSA A L’ÓS? 

QUÈ LI PASSA A L’ÓS QUE BRAMA? 

L’HA RENYAT LA SEVA MARE? 

HA PRES MEL DE LES ABELLES 

I LI PIQUEN LES ORELLES. 
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S’HA BANYAT EN AIGUA FRESCA 

I ARA ESPERA PER SI PESCA. 

PER DINAR MENJA UNA TRUITA 

I PER POSTRES MOLTA FRUITA. 

JA ES FA FOSC, LA NIT ARRIBA; 
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AI!, LA MARE COM EL CRIDA! 

CORRE, ÓS, VÉS CAP A CASA 

QUE LA MARE S’ENCAPARRA. 

I DEMÀ, SI FA BON DIA, 

DINS EL BOSC QUINA ALEGRIA! 

ZOLTÁN KODÁLY 
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Imatge 1 
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Imatge 2 
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Imatge 3 
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Imatge 4 
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Imatge 5 
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Imatge 6 
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Imatge 7
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Què li passa a __________?  

Què li passa a ______ que __________? 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

S’ha banyat ______________________ 
________________________________ 

Per _________ menja ______________ 
i per postres ______________________ 
________________________________ 
________________________________ 

Corre, ___________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
__________________________________________ 
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Què li passa al llop ? 
(exemple de poema paral·lel) 

Què li passa al llop que udola?, 

ningú no li diu hola! 

Ha pres carn de les guineus, 

i li fan mal els peus. 

S’ha banyat a la piscina 

i s’ha pres una aspirina. 

Per sopar menja sopa, 

i per postres gelat de copa. 

Ja és de dia! 

Surt el sol! 

Corre, llop, fes les paus!, 

cantaran tots els gripaus! 

El llop ara sí que riu 

i s’ho mira la perdiu! 

 

 

 

 

 

 


