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[CESIRE] 

 

 

Objectius      

● Estimular la creativitat tant lingüística, literària com artística 

● Dissenyar i crear un circumrelator utilitzant programes i dispositius informàtics 

relacionats amb la impressió 3D 

● Potenciar les habilitats artístiques relacionades amb la il·lustració 

● Fomentar el gust per la literatura i el joc literari 

● Fomentar la interdisciplinarietat 

 

Descripció de la proposta  

Els nois i noies hauran de crear un poema, inspirat en el “Llibre de les bèsties” de Ramon Llull, 

utilitzant un circumrelator (joguina que els permet jugar amb l’atzar). Per tant, hauran de 

dissenyar i, posteriorment, construir amb una impressora 3D aquest instrument que els ajudarà 

a escriure el seu propi text.  També servirà perquè pugin fer-lo servir per escriure altres textos a 

partir de l’atzar i la creativitat. Treballen doncs tant la part artística com la part tecnològica  i 

viuen la creació literària com un joc d’evocacions, com una experiència positiva relacionada 

amb les seves vivències. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

L’ús d’aquesta eina parteix d’una metodologia lúdica i creativa basada en el poder evocador de 

paraules, l’atzar i les associacions suggerents que l’Ars combinatòria proporciona. A partir 

d’aquí, els nens i nenes obtindran un seguit d’expressions, frases o versos bonics i suggerents 

que hauran de polir i enllaçar per tal de donar forma a una composició literària i artística. 

La durada del projecte: 6 hores de llengua + 6 hores de tecnologia distribuïdes en tres fases + 3 

hores de Visual i Plàstica (opcional). 

 

 

El circumrelator, una joguina per pensar i crear. Fem un poema Lul·lià 
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Recursos emprats  

● Llibre de les bèsties de Ramon Llull 

● Cartolines, pegament, tisores, fulls de paper. 

● Impressora 3D 

● Ordinadors 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

● Competència científico-tecnològica: Dissenyar i construir un aparell (circumrelator) que 

permeti escriure textos i jugar amb les paraules. 

● Competència àmbit digital: Competència 1. Seleccionar, configurar i programar 

dispositius digitals segons les tasques a realitzar. 

● Competència lingüística: Dimensió expressió escrita. Competència 4: planificar l’escrit 

d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la generació d’idees i la 

seva organització; Competència 5: escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i 

suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística; Competència 6: revisar i 

corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal. Dimensió literària: 

Competència 10: llegir l’obra el Llibre de les bèsties de Ramon Llull; competència 12: escriure 

un text literari per fomentar la creativitat i el gust per la literatura. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de 1r i 2n d’ESO 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Intervenen en l’activitat els àmbits de llengua i tecnologia. També s’hi poden incorporar 

activitats de visual i plàstica. 

      

Documents adjunts 

- Proposta didàctica 

- Instruccions per crear un poema lul·lià a l’esprint! 

- Personatges i textos 

- Textos del llibre de les bèsties 

- Plantilles del circumrelator 

- Impressora 

- Snap 

- Fitxers per a la 3D  

 

Autoria 

Equip CESIRE: àmbit tecnològic, lingüístic i artístic 

 

 

https://agora.xtec.cat/cesire/wp-content/uploads/usu397/2016/09/personatgesitextos.jpg
https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html#present:Username=jferran6&ProjectName=circumrelator

