
¿TE ATREVES CON EL HAIKU?

Objectius i descripció de la proposta

La unitat té com a objectiu que l’alumnat de 1r o 2n d’ESO es familiaritzi amb la poesia
japonesa: el Haiku. A través de la unitat, coneixeran l’origen d’aquesta poesia i la creació per
part d’autors de la Literatura Española o Hispanoamericana. Aprendran les característiques
com la rima, versificació, temàtica, tensió o contrastos i característiques lingüístiques.
S’iniciaran en la creació pròpia a partir de models.

Aspectes didàctics i metodològics

És una seqüència didàctica en què es demana a l’alumnat què coneix de poesia, quins poetes
els sona. La durada prevista és de dues sessions de la presentació adjunta. Després de fer una
exploració amb el grup- classe, es llegeixen els poemes de la presentació i es fan preguntes
que han de respondre en grups de 4 amb la tècnica del llapis al mig. A continuació s’extrauran
les característiques principals dels Haikus. S’explicarà l’origen. Analitzem poemes en parelles.
A continuació es presenten haikus d’autors espanyols/es i hipanoamericans/es.

A continuació, per aprofundir es treballarà el dossier. Les activitats per a l’alumnat poden durar
de 6 a 8 sessions segons l’ampliació que se li doni, si es fa lectura compartida i de comprensió
de tots els poemes.
Reconèixer les característiques en diferents poemes, trobar els contrastos i el Kigo, el tipus de
llenguatge usat, relacionar el poema amb una imatge que mostri l’instant que evoca. Practicar
la creació de Haikus a partir de poemes d'autors/es. Es pot aprofitar per fer lectura de poemes
en veu alta i de comprensió amb el grup-classe i promoure el gust per la lectura, així com
relacionar el tòpic de la naturalesa a la poesia.
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Finalment, acabaran la unitat didàctica amb la creació d’un Haiku propi i original (o més d’un)
que es penjarà al Padlet creat per la tasca, i es votaran els tres que més agradin.
De manera opcional, es faran punts de llibre amb el Haiku i es traduiran al Japonès, escriuran
amb les dues llengües i es faran dibuixos relacionats. Es penjaran al passadís per donar a
conèixer el que ha fet l’alumnat.

Tècnica del llapis al mig: El docent dona a cada equip de 4 estudiants un full amb preguntes o
sobre el tema a treballar a classe. Cada estudiant ha de fer-se càrrec d’una pregunta: llegir-la
en veu alta i ha de ser el primer en respondre. Després, demana la resposta a la resta del grup
seguint el sentit de les agulles del rellotge. Anotar la informació de cada membre. Entre tots
decideixen la resposta adequada. Finalment, es comprova que tots entenen la resposta a
l’exercici tal i com ho han decidit entre tots. Es comprova que la tenen anotarla al quadern.

Recursos emprats

Presentació Google Slides o PDF.
Aplicació PADLET del curs. https://es.padlet.com/auth/login
Cartolines i bolígrafs de colors.
Tutorial PADLET: https://youtu.be/0YZmW9wMfyU
Recerca de fotografies lliures d’autoria a FLICKr https://www.flickr.com/

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:

La poesia japonesa: el Haiku.
Mètrica. El vers i el còmput de síl·labes.
Llicències mètriques: la sinalefa.
La tensió o contrast.
Característiques lingüístiques.

Competències : (Dimensions)

Es prioritzen:

C9. Llegir poemes japonesos com el Haiku i conèixer els autors/ores tant orientals, com
espanyols/es o hispanoamericans/es. Dimensió literària.
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C12. Escriure textos literaris per expressar aspectes de la naturalesa propis del Haikus..
Dimensió literària.

Alumnat a qui s’adreça especialment

L’activitat s’adreça a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, tot i que es pot adaptar a diferents nivells. Està
dissenyada per la matèria de Llengua Castellana i Literatura, però també es pot adaptar a altres
llengües.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

L’activitat es relaciona amb altres matèries com:

Educació Visual i Plàstica.
Cultura i valors
Ciències Socials
Àmbit Digital

Documents adjunts

Presentació Slides o PDF pel docent.
Material per a l’alumnat o dossier.
Rúbrica del Haiku.
Autoavaluació Haiku.

Autoria

La unitat didàctica és de Maria Teresa Contrera Vidal, docent a l’ESO de Llengua i Literatura
Castellana a l’Institut-Escola Francesc Cambó i Batlle de Verges.
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