
 

                   

 

 

 Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

1 de 3 

 

Joc de Poesia. Les estacions de la vida.  

 

 

Objectius  

● Donar a conèixer, llegir, comprendre i compartir poemes d’autors de la literatura 

catalana a partir de la seva lectura en veu alta.  

● Vincular la poesia i l’art amb la vida i les experiències de l’alumnat per crear vincles 

afectius amb la literatura i amb els companys i companyes de l’aula.  

● Apropar a l’alumnat el món de la poesia, de manera lúdica,  a través del joc. 

 

Descripció de la proposta  

El joc “Les estacions de la vida” és un viatge a través de la poesia en un format que va més 

enllà dels formats tradicionals de l’aula; a través de la paraula es descobreixen i estableixen 

connexions amb diversos autors i autores de la literatura catalana i fa possible que es facin 

preguntes sobre el que han llegit o sentit. 

A través de la paraula, la creativitat i la sensibilitat els nois  i noies viatgen i gaudeixen amb la 

poesia plegats a l’aula.  

 
Aspectes didàctics i metodològics  

Es tracta d’un joc didàctic, no competitiu, que fomenta la comunicació entre els joves a través 

del text poètic. A partir de la paraula i la seva potencialitat, els joves connecten amb les seves 

emocions i vivències i s’enforteix el vincle entre el grup. La funció del joc és divertir-se, 

compartir, gaudir del text poètic, pensar i reflexionar. Es fomenta el treball en equips i la reflexió 

individual i grupal. És interessant dur a terme l’activitat en un lloc tranquil.  

Al document adjunt “Orientacions per a la dinamització de l’activitat a l’aula” hi trobareu 

desenvolupat el funcionament del joc. 

Pel que fa a l’avaluació, podem basar-nos en l’observació directa de les diferents dimensions 

on el docent decideixi posar la mirada per afavorir els aprenentatges pertinents com la lectura 

expressiva, la comprensió lectora, la comunicació oral, l’anàlisi d’imatges, l’actitud davant del 

joc, la interpretació dels poemes, entre d’altres. 

 

Recursos emprats  

Materials del joc: tauler, targetes amb poemes, fitxes i daus pel joc, llibreta i llapis de colors per 

dibuixar, targetes amb imatges i targetes amb preguntes. 
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Durant o després del joc, també es poden utilitzar altres recursos visuals com ara una tauleta 

digital on poder buscar els autors o autores del poema, buscar llibres de poesia sobre els 

autors i autores que apareixen al joc i crear un espai a l’aula amb els seus llibres, etc.   

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Competències EP  adreçat a CS de Primària 

 

ÀMBIT DIMENSIÓ COMPETÈNCIES CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Lingüístic Comprensió 

Oral 

 Competència 3. Interactuar 

oralment d’acord amb la situació 

comunicativa utilitzant estratègies 

conversacionals. 

- Mostrar actitud d’escolta i atenció 

davant la lectura del poema.  

- Participar adequadament en les 

interaccions i converses que es 

generen a partir del joc.  

Lingüístic  Comprensió 

lectora 

 Competència 4. Llegir amb fluïdesa 

per comprendre textos de la vida 

quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars en diferents 

suports i formats. 

-Llegir en veu alta de forma fluida, 

clara i entenedora.  

Lingüístic Literària Competència 11. Llegir fragments i 

obres i conèixer alguns autors i 

autores significatius de la literatura 

catalana, castellana i universal. 

-Mostrar interès sobre els autors i 

autores de la literatura catalana que 

coneixem a través de la lectura dels 

seus poemes.  

Artístic  Dimensió 

imaginació i 

creativitat 

Competència 8. Improvisar i crear 

amb els elements i recursos bàsics 

dels diferents llenguatges artístics. 

-Experimentar envers les possibilitats 

comunicatives dels diferents 

elements i llenguatges artístics. 

(paraules, relats,  dibuix, imatge,...) 

Educació en 

valors 

Dimensió 

personal  

Competència 2. Desenvolupar 

habilitats per fer front als canvis i a 

les dificultats i per assolir un 

benestar personal. 

-Identificar les emocions i els 

sentiments propis davant d’un 

poema, una imatge, experiència, 

record, etc.  

Educació en 

valors 

Dimensió 

interpersonal 

Competència 4. Mostrar actituds de 

respecte actiu envers les persones, 

les seves idees, opcions, creences i 

les cultures que les conformen.  

 

Competència 5. Aplicar el diàleg 

com a eina d’entesa i participació 

en les relacions entre les persones. 

-Identificar les emocions i els 

sentiments dels altres; mostrar 

empatia, fer relacions amb altres 

experiències, etc. 
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Educació Secundària àmbit lingüístic  

Dimensió literària • C-10. Llegir poemes de poetes i poetesses significatius de la literatura 

catalana. 

• C-11. Expressar, oralment o per escrit, vivències i/o opinions raonades sobre els poemes. 

Dimensió actitudinal A-1. Adquirir l’hàbit de la lectura de poesia com un mitjà per al 

coneixement i gaudi personal, i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i 

comunicar-se amb els altres . •   A-2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals 

amb una actitud dialogant i d’escolta. 

 

Àmbit artístic: Dimensió societat i cultura C- 9.Gaudir de les experiències i creacions 

artístiques com a font d’enriquiment personal i social.  

 

Àmbit de cultura i valors. Dimensió Sociocultural C-7.Comprendre i valorar el nostre món a 

partir de les arrels que l’han configurat i de la creació dels seus poetes. C-8 Copsar les 

dimensions ètiques de la literatura, concretament de la Poesia. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Adreçat a alumnat d’ESO i Cicle Superior de Primària.  

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

La poesia com una eina per conèixer-nos millor. Es fomenta el sentiment de pertinença al grup. 

Les possibilitats d’interrelacionar matèries i conceptes són infinites ja que depenen de la 

varietat dels temes que sorgeixin fruit de les reflexions. En qualsevol cas, cada partida genera 

un vincle especial entre els participants, que cada vegada gaudeixen més explicant-se a si 

mateixos. 

 

Documents adjunts 

● Orientacions per a la dinamització de l’activitat a l’aula 

● El joc en imatges 

● Vídeo: Joc de Poesia. Les estacions de la vida 

 

Autoria 

Mireia Cameno (Escola Sant Esteve  ZER El Cardener de valls de Torroella), Irene Anglada  

Peláez (creadora del joc i poeta), Roser Martínez Vila (CESIRE). 

https://youtu.be/7YXGg9IwEGg

