A l’ombra dels haikús
Objectius
•
•
•
•
•
•

Portar a terme un treball competencial d’expressió escrita i oral.
Gaudir de la lectura de poesia i, en concret, de haikús.
Llegir haikús, comentar-los, analitzar-los i comprendre’n el significat.
Distingir diferents figures literàries, entendre’n el significat dins el haikú.
Inventar i escriure haikús, tot ulitlitzant una adjectivació rica, figures literàries i un
llenguatge adequat.
Aprendre a interpretar, a expressar i a comunicar conceptes, emocions,
sentiments i idees.

Descripció de la proposta
En primer lloc s’explica què són els haikús i les seves característiques. Es llegeixen
haikús, es treballa el vocabulari i les figures literàries que hi apareixen. L’alumnat ha
d’entendre el sentit global del haikú.
Posteriorment, amb l’ajut del professorat, es fan diferents exercicis amb els haikús: a
partir de fotografies, es creen haikús, es completen haikús inacabats i, fins i tot a partir
d’un haikú. es pot fer la seva il·lustració per tal d’entendre què ens vol dir.
Per acabar, l’alumnat crearà el seu propi haikú (text i imatge).
Els haikús creats es poden utilitzar en punts de llibre com per exemple es fa en el
centre, per la diada de Sant Jordi.
Es complementa el treball amb la confecció d’un llibre digital i amb la realització
d’algun power point o movie marker.

Aspectes didàctics i metodològics
A l’aula, a disposició de l’alumnat, hi haurà llibres de haikús per consultar i llegir, així
com també diccionaris de sinònims .
Els haikús que es presenten a l’alumnat, juntament amb el material de consulta,
serveixen de model per escriure’n de propis. Primerament, per tal de motivar
l’alumnat, es realitzen exercicis de completar haikús que els permetrà, posteriorment,
escriure’n de manera autònoma. El treball de confecció de haikús per parelles podria
ser un pas intermedi.
La durada de l’activitat s’estima en quatre sessions del taller d’expressió escrita.
S’avaluarà tant la part creativa d’escriure haikús com la part la creativa d’ il·lustrar-los.
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Recursos emprats
Llibre digital que es pot trobar tant al bloc de l’escola: http://blocs.xtec.cat/lesplanes/
com
a
l’adreça
de
la
prestatgeria
digital
de
l’xtec:
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7002752_2572/llibre. Dins d’aquest llibre hi
trobareu: una presentació sobre què són els haikús, exemples de haikús catalans i
castellans, haikús de la Rosa Ma Noguer i haikús fets pels alumnes.
Competències i continguts que es treballen de forma destacada
•
•
•
•
•

Conèixer l’estructura i el format dels haikús.
Lectura, interpretació i comprensió de haikús.
Creació de haikús, ja sigui de manera lliure o a partir d’una fotografia o dibuix.
Il·lustració de haikús amb dibuixos, il·lustracions, fotografies, etc.
Recitació, tenint en compte l’adequació del to, l’entonació...

Alumnat a qui s’adreça especialment
Alumnat de cicle superior d’educació primària
Autoria
Pilar Callau
Júlia Llover
Rosa Ma Noguer
Joaquima Vilajoliu
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