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1. Contingut de l’experiència 

 

 

OBJECTIU GENERAL 

Fomentar el gust per la lectura a través d’una activitat general de centre basada 

en la poesia. 

 

EDUCACIÓ 

INFANTIL 

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ  CICLE SUPERIOR 

OBJECTIUS DE 

LECTURA 

1.Conèixer el 

poema com a 

tipologia de text. 

2.Gaudir de 

l’audició i recitació 

d’un poema. 

3.Adonar-se que 

en un poema hi 

ha paraules que 

sonen semblants i 

que tenen un 

ritme o 

musicalitat. 

OBJECTIUS DE 

LECTURA 

1.Diferenciar un 

poema d’un altre 

tipus de text. 

2.Adonar-se que 

en un poema hi 

ha paraules que 

sonen semblants i 

que tenen un 

ritme o 

musicalitat. 

3.Llegir i entendre 

poemes. 

4.Entendre 

l’estructura d’un 

poema: versos, 

estrofes, rimes, 

rodolins... 

5.Memoritzar i 

recitar el poema 

que cada 

alumne/a ha 

escrit. 

 

OBJECTIUS 

D’ESCRIPTURA 

6. Escriure 

un poema senzill. 

7. Escriure el 

poema en forma 

de cal∙ligrama i 

il·lustrar-lo. 

(2n) 

OBJECTIUS DE 

LECTURA 

1.Escoltar 

diversos poemes. 

2.Conèixer 

l’estructura 

d’un poema: títol, 

vers, estrofa, rima 

i autor. 

3.Llegir amb bona 

entonació 

diferents poemes. 

4. Llegir i 

comprendre els 

poemes. 

5.Explicar de què 

tracten els 

poemes. 

6.Memoritzar un 

poema. 

7.Recitar el 

poema creat. 

 

OBJECTIUS 

D’ESCRIPTURA 

8.Planificar el 

tipus de text. 

9.Crear un poema 

sobre el tema 

treballat. 

10.Revisar 

l’ortografia del 

poema. 

11.Reescriure el 

poema amb bona 

presentació. 

 

 
 

OBJECTIUS DE 

LECTURA 

1.Llegir amb bona 

entonació 

poemes de 

diferents 

temàtiques. 

2.Conèixer les 

parts d’un poema: 

vers, estrofa... i 

entendre el 

concepte de rima. 

3. Conèixer 

diferents autors 

de la literatura 

catalana a partir 

d’una temàtica o 

tipus de poema. 

4.Analitzar els 

recursos literaris. 

5.Interpretar 

poemes visuals. 

6.Memoritzar 

un poema. 

 

OBJECTIUS 

D’ESCRIPTURA 

7.Escriure poemes 

amb rima 

consonant sobre 

un tema, amb 

coherència i 

cohesió, fent ús 

d’un lèxic adequat 

a l’edat i a la 

temàtica dels 

poemes que 

s’escriuen (grups, 

parelles, 

individualment). 

8. Crear poemes 

visuals (escriure 

Objectius 
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poemes a 

partir d’objectes, i 

dibuixar objectes i 

associar paraules 

abstractes). 

OBJECTIUS DE 

COMPRENSIÓ 

9.Comprendre 

col∙lectivament el 

que el poeta vol 

transmetre amb el 

poema. 

10.Entendre la 

relació entre un 

text poètic i un 

objecte en una 

obra d’art. 

11 Saber llegir i 

interpretar el 

significat de 

diferents obres 

d’art 
(poemes objecte). 

 

 

 

Organització i gestió de la biblioteca escolar  

Competència lectora des de la biblioteca escolar (Saber llegir) X 

Competència informacional des de la biblioteca escolar (Llegir per 

aprendre) 
 

El gust per la lectura des de la biblioteca escolar (Gust per llegir) X 

 

 

1. Comunicativa, lingüística i audiovisual X 

2. Artística i cultural X 

3. Tractament de la informació i competència digital  

4. Matemàtica  

5. Aprendre a aprendre  

6. Autonomia i iniciativa personal X 

7. Coneixement i interacció amb el món físic  

8. Social i ciutadana X 

 

Àmbit de la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 

Competències bàsiques 
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A la nostra escola dediquem molts esforços a l’aprenentatge de la llengua, tant en 

l’àmbit escrit com en l’oral, i tant en l’expressió com en la comprensió. Intentem 

crear i dissenyar activitats motivadores i funcionals que afavoreixin l’aprenentatge 

de la lectura i l’escriptura. 

Tot va començar amb l'arribada a l'escola de l'exposició itinerant que 

commemorava el centenari del naixement de la poetessa Joana Raspall al mes 

d'octubre. Des de la biblioteca de l'escola es van iniciar tot un conjunt d'activitats a 

tots els cursos d'infantil i primària sobre la poesia com a gènere literari i en concret 

sobre els poemes de la Joana. La lectura va ser present a tota l'escola, partint de 

la lectura de la biografia de la poetessa, fins a arribar als seus poemes: 

 

● Gaudir escoltant (recitació). 

● Gaudir llegint. 

● Llegir per aprendre qui era la Joana Raspall. 

 

L'exposició de Joana Raspall va marxar i l'equip de mestres va fer un segon pas 

per donar continuïtat a tot aquest treball sobre la poesia que s'havia engegat des 

de la vessant de la lectura i la recitació. Aleshores vam decidir passar a la 

producció escrita de poesies. 

 

Des de la comissió de la biblioteca del nostre centre es van fer propostes de treball 

per a cada un dels cicles. Consistia a proposar diferents temàtiques per escriure 

poemes. Però abans d'escriure poemes, la lectura tornava a ser present com a 

punt de partida de les produccions escrites. El resultat va ser el següent: 

 

 

Nivells 

Temàtiques dels poemes que  

vam llegir per escriure després 

P3 

P4 

P5 

1r 

2n 

3r 

4t 

5è 

6è 

Animals 

Aliments 

Les estacions de l’any 

L’hort 

Cal·ligrames 

Instruments musicals 

Valors 

L’amor 

Poemes objecte 

 

 

El procés de treball seguit va ser: 

● Escoltar, llegir i recitar poemes (dins del grup classe o a un altre grup). 

● Escriure poemes en parelles o petit grup. 

● Intercanviar les produccions escrites. 

● Escriure poemes de forma individual. 

● Recitar poemes a un altre grup. 

 

A partir de totes aquestes produccions escrites, es va fer als passadissos de 

l'escola el que vam anomenar itinerari poètic. Consistia en una exposició de 

treballs fets per l'alumnat de tota l'escola, des de P3 fins a 6è, envoltats de tot un 

treball plàstic de decoració i ambientació de la temàtica de què tractaven els 

Descripció de l’activitat 
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Temporització 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 

treballs escrits. L’exposició es va obrir a tota la comunitat educativa la diada de 

Sant Jordi. L'exposició convidava a llegir els treballs de tot l'alumnat. 

 

D'altra banda, per Sant Jordi teníem programats els II Jocs Florals de l'escola, de 

manera que vam pensar aprofitar les produccions escrites de poesia per celebrar el 

concurs literari. També vam presentar els treballs premiats als I Jocs Florals de 

Catalunya.  

 

 

 

 

 

Tots els nivells de l’escola, des d’ Educació Infantil fins a tota la Primària. 

 

 

 

L’experiència es va realitzar el curs 2013-2014, concretament al llarg del segon 

trimestre, ja que s’havia d’haver acabat per Sant Jordi. S’hi van dedicar entre 10 i 

12 sessions per grup. 

 

 

 

 

 

La biblioteca de l’escola va coordinar i dinamitzar l’activitat perquè cada tutor/a la 

dugués a terme a l’aula i, un cop acabada, es va obrir a tota la comunitat 

educativa amb la visita de l’itinerari poètic. 

 

 

 

 

 

Exposició itinerant de Joana Raspall que celebrava el centenari del seu naixement. 

 

 

 

 

 

 

Activitat adreçada a 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 

Recursos humans 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 

Recursos externs 
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Criteris d’avaluació per cicles: 
 

EDUCACIÓ 

INFANTIL 

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ  CICLE 

SUPERIOR 

-Recita el 

poema. 

-Identifica les 

paraules que 

rimen d’un 

poema. 

- Distingeix 

poemes d’un altre 

tipus de text. 

-Sap identificar 

les paraules que 

rimen. 

-Identifica les 

parts del poema. 

-Sap dir de què 

tracta el poema. 

-Escriu un poema. 

-Recita un poema 

de memòria. 

-Crea un 

cal·ligrama. 

- Explica de què 

tracten els 

poemes. 

-Dibuixa el tema 

del poema. 

-Identifica les 

parts del poema. 

-Escriu un poema. 

-Memoritza el 

poema. 

- Recita el 

poema amb una 

bona entonació, 

fent les pauses i 

amb un ritme 
adequat. 

-Llegeix i entén 

poemes sobre 

l’amor. 

-Identifica les 

parts d’un poema. 

-Llegeix i entén 

poemes visuals 

de Joan Brossa. 

-Memoritza un 

poema. 

-Recita poemes 

amb una bona 

entonació i 

gesticulació. 
 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

ASPECTES POSITIUS 

● Educació infantil: 

Hem aprofundit en el treball del llenguatge poètic i hem acostat els infants, encara 

més, a un llenguatge que a l’educació infantil és habitual. 

● Cicle inicial: 

L’alumnat ha llegit poesia amb interès i ha millorat la fluïdesa a l’hora de llegir. 

Hem ampliat vocabulari en haver estat en contacte amb paraules poc habituals en 

el seu llenguatge quotidià. 

● Cicle mitjà: 

Els infants s’han apropat al món poètic i els ha nascut el desig de gaudir de la 

poesia. A més, els ha agradat molt crear poemes i fer el recital a les altres classes 

(han après a entonar, llegir pausadament i a un ritme adequat). Trobem molt 

positiu el fet d’organitzar els Jocs Florals per englobar tot el treball de centre i 

compartir amb els altres la feina feta. Ha estat molt enriquidor. 

● Cicle superior: 

Tot aquest treball ha permès aproximar l’alumnat a la poesia des de la perspectiva 

de l’escolta, la lectura, l’escriptura i la recitació, així com conèixer poetes catalans 

com Joana Raspall i Joan Brossa. També valorem molt positivament que l’itinerari 

poètic i els Jocs Florals hagin estat activitats en les quals ha participat tota 

l’escola. 

 

Avaluació 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 

Observacions 
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ASPECTES MILLORABLES 

 Considerem que qualsevol treball creatiu comporta molt de temps de 

preparació, inspiració i creativitat. 

 Valorem que el treball de la poesia a l’escola no sigui puntual, sinó que 

esdevingui una pràctica sistematitzada. 

 

VALORACIONS GLOBALS 

● Ha estat una activitat global d'escola: Itinerari poètic i Jocs Florals. 

● Ha permès apropar tot l'alumnat al llenguatge poètic. 

● La lectura de textos té un sentit i una finalitat. 

● Ha permès aproximar l’alumnat a la poesia des de la perspectiva de l’escolta, la 

lectura, l’escriptura i la recitació. 

● Ha fet possible compartir activitats entre els grups: recitar poemes. 

● Riquesa literària: permet el coneixement d'obres i autors destacats. 

● Hem afavorit l'ampliació de lèxic i el joc de paraules mitjançant les rimes. 

● La creació de poemes fomenta la creativitat en els alumnes. 

● La cloenda ha permès compartir la feina feta amb els Jocs Florals el dia 

de Sant Jordi. 

● La celebració dels Jocs Florals a l’escola permet fomentar el coneixement de la 

cultura catalana. 

 

 

2. Materials  

 

 

 

Espais: Tots els passadissos de l’escola que representen un camí o itinerari a 

seguir durant la visita, on s’exposen tots els treballs escrits amb decoracions 

visuals i plàstiques.  

 

Materials: Bibliografia d’alguns dels llibres de poemes que s’han llegit i treballat: 

MARTÍ I POL, Miquel. Bon profit! Barcelona: Barcanova, 1999. 

CARNER, Josep. Museu zoològic. Barcelona: Barcanova, 1997. 

CASAS, Lola. Poemes de cada dia. Barcelona: Baula, 2004. 

RASPALL, Joana. Escaleta al vent. Barcelona: La Galera, 2002. 

RASPALL, Joana. Bon dia, poesia! Barcelona: Baula, 1996. 

RASPALL, Joana. El meu món de poesia. Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 

2011. 

SOLER ALCAIDE, Nati. Poemes de pedra seca. Valls: Cossetània, 2006. 

JIMÉNEZ, Juan Ramón. Juan Ramón Jiménez para niños. Madrid: Ediciones de la 

Torre, 2010. 

PUJOL, M. Antònia. Recull de poemes per a grans i petits. Barcelona: Kairós, 

1978. 

I altres... 

 

Recursos audiovisuals en línia (recitació de poemes, poemes visuals de Joan 

Brossa...). 

 

 

Recursos materials 
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MATERIALS ELABORATS LLOC ON ES LOCALITZEN 

Cada classe elabora un dossier amb el 

recull dels poemes creats pel grup 

d’alumnes. 

Biblioteca d’escola 

Full informatiu per a les famílies amb 

els poemes premiats en els Jocs 

Florals. 

Famílies 

Escola 

Presentació digital. Web escola 

Dossier del projecte dins de la 

formació de primer any ILEC. 

Escola 

LIC 

Decoracions plàstiques de passadissos 

amb poemes il·lustrats i murals 

temàtics. 

Fotografies a l’arxiu de l’escola 

Gravació del certamen dels Jocs Florals 

a l’escola. 

Material audiovisual a l’arxiu de 

l’escola 
 

 

3. Difusió de l’experiència 

 

 

 
Trobareu la descripció de l’activitat dins de l’apartat Biblioteca: Itinerari Poètic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació i/o materials elaborats  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Espai web o blog 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/weblamuntanyeta/biblioteca/itinerari-poetic-2014

