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Llegir i escriure poesia 
 

 
 
 
Objectius 
 

• Llegir poemes d’autor, comentar-los, analitzar-los i comprendre’n el significat. 
• Distingir diferents figures literàries, entendre’n el significat dins del poema. 
• Aprendre a interpretar, a expressar i a comunicar conceptes, emocions, 

sentiments i idees. 
• Gaudir de la lectura de poemes. 
• Inventar i escriure poemes de temes diferents. 
• Utilitzar en els poemes inventats una adjectivació rica, un llenguatge adequat i 

figures literàries com la comparació, la metàfora, la personificació, la repetició i 
la sinestèsia. 

 
Descripció de la proposta 
  
Aquesta proposta planteja iniciar el treball a partir d'una conversa per compartir els 
coneixements que l'alumnat té sobre poesia. Posteriorment es llegeixen poemes de 
diferents temes i de diferents autors, i es parla dels autors. S’aclareixen paraules i 
figures literàries de cada poema, perquè es vegi la riquesa de vocabulari i que s’ajudi 
l’alumne a entendre el poema. Es comenta el sentit global del poema llegit. Es 
relaciona aquest sentit amb les vivències dels nens i nenes, i s’estimulen perquè 
expliquin situacions que els facin sentir emocions semblants a les que surten del 
poema. 
 
Després els posarem en situació d’escriure i els demanarem que ells i elles inventin i 
escriguin poemes. Els temes dels poemes llegits poden servir d’inspiració als alumnes 
perquè els poden dur a experiències viscudes i sentides, a partir de les quals i des 
d’aquesta subjectivitat, els sortirà el seu poema personal. Els temes també poden 
sortir d’altres situacions: observació de la naturalesa (arbres, flors, pluja, vent, foc...) o 
pensant en les persones i els sentiments que els inspiren, o en la contemplació d’una 
pintura o un objecte, o l’audició d’una música. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Els poemes que se suggereixen serveixen de model perquè els alumnes escriguin els 
seus. La reflexió i la conversa són la base del treball. Al document “orientacions 
metodològiques” hi trobareu més informació de com es pot treballar a l’aula. 
 
Recursos emprats 
 
Poemes d’autor: Agustí Bartra, Montserrat Abelló, Josep Carner, Guerau de Liost, 
Miquel Martí Pol, Ricard Creus i Josep Maria de Sagarra. Trobareu una tria de poemes 
amb suggeriments de com treballar-los a “material per al professorat”. També trobareu 
una tria de poemes, els autors dels quals són nens i nenes de 6è o més grans. Els  
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temes d’aquests poemes estan relacionats amb els temes que presenten  els autors 
reconeguts. 
 
Definicions de poesia, a través del diccionari i també d’escrits de diferents poetes que 
expressen què és per ells la poesia. També trobareu una enumeració de figures 
literàries amb les seves definicions. 
 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  
- Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text. 
- Comprensió i comentari de vocabulari nou. 
- Comprensió de comparacions i metàfores, al·legories, personificacions, anàfores, 

exclamació i interrogació retòrica (sentit figurat). 
- Utilització de les paraules: poema, estrofa, vers. 
- Reflexió sobre la rima i el ritme. 
- Interpretació del poema, comprensió del poema i impressions personals. 
- Creació de poemes a partir de situacions diferents: dels temes dels poemes llegits. 

De l’observació directa: observar un arbre, el mar, un paisatge, un objecte, un a 
persona. A partir de l’expressió de vivències personals. 

- Correcció, amb ajuda del mestra, dels seus escrits. 
- Escriptura dels seus poemes a l’ordinador, correcció i maquetació. 
- Il·lustració de poemes per mitjà del dibuix i de fotografies fetes o buscades per 

Internet. 
- Recitació de poemes personals o d’autor: adequació del to, l’entonació i la 

modulació de la veu en les lectures públiques, de manera que captin l’atenció dels 
oients. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnes de 6è de Primària i de 1r d’ESO. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
Competència d’autonomia personal, d’aprendre a aprendre i la competència digital. 
 
Documents adjunts 
 
Material per al professorat:  
 
- Orientacions metodològiques 
- Definicions de poesia i figures literàries 
- Lectura i anàlisi de poemes: paisatge i natura 
- Lectura i anàlisi de poemes: persones 
- Comentari CB àmbit lingüístic 
 
Autoria 
 
Rosa M. Ramírez 
 
 
 


