
Twitterabrossa

Fundació Joan Brossa

Objectius 

• Practicar l'escriptura des d'una perspectiva creativa.

• Convertir Twitter en una eina de cocreació poètica.

• Promoure el diàleg poètic a través de les xarxes socials i acostar J. Brossa a les noves 
generacions.

• Desenvolupar l'esperit creatiu, reflexiu i crític dels alumnes.

Descripció de la proposta 

Twitterabrossa és  una  una  proposta  didàctica  en  la  qual  Joan  Brossa  esdevindrà  l'eix
articulador ja que una de les característiques més destacables dels seus poemes és la recerca
constant en la síntesi. El tarannà experimentador del poeta i la relació que estableix entre la
paraula i la imatge converteixen Twitter  en una eina ideal per generar poesia a la manera de
l'escriptor. 
Amb voluntat  d'interactuar amb la poesia des d'una altra perspectiva i  d'incorporar  a l'aula
noves  plataformes  d'experimentació,  aquesta  proposta  dinàmica  i  juganera  vol  posar  de
manifest que la poesia, més enllà de la rima, és una eina al servei de la comunicació. 

Aspectes didàctics i metodològics 

En primer lloc cal que l'alumnat conegui el funcionament de la xarxa social twitter i es familiaritzi
amb aquesta plataforma amb l'objectiu de treballar la literatura i l'obra del poeta.
En  segon  lloc  s'explora  la  vida i  la  creació  poètica  de Joan Brossa per  determinar-ne les
característiques principals i comprendre la seva concepció sobre la poesia i l'acte creatiu.
Finalment  es  realitzen  diversos  exercicis  literaris  a  partir  d'alguns  poemes  brossians  que
permetran desenvolupar l'esperit creatiu, reflexiu i crític dels alumnes.
Durant tot aquest procés de treball s'utilitzarà Twitter per expressar idees i comunicar-se amb la
resta  de  companys.  L'etiqueta  que  es  farà  servir  per  tal  de  monitoritzar  l'experiència  serà
#Twitterabrossa.
La proposta es desenvolupa en 3 sessions d'una hora i 1 sessió de dues hores. El docent pot
però dedicar més temps a desenvolupar la proposta si ho troba necessari. Les sessions són les
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següents: "Tuiteratura" (1h) ,"Qui fou Joan Brossa?" (1h),  La poesia de J.Brossa (1h),  A la
manera de J.Brossa (2h)

Recursos emprats 

- Connexió a Twitter
- Dispositiu mòbil amb connexió a internet
- Obertura d'un compte personal a Twitter
- Dossier unitat didàctica

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Es treballen  la  competència  comunicativa,  lingüística i  audiovisual  així  com la competència
artística i cultural,  la competència digital,  la competència social  i  ciutadana,  la competència
matemàtica i la competència en el coneixement i interacció en el món físic.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Alumnat de segon cicle d'ESO i batxillerat.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Visual i Plàstica, matemàtiques, socials i coneixement i interacció amb el món físic.

Documents adjunts

- Document didàctic Twitterabrossa

- Enllaç: Instruccions per utilitzar Twitter: http://www.slideshare.net/elgiroscopi/twitter-clar-
i-catal-manual-dintroducci-a-twitter-per-a-empreses

Autoria

Judith Barnés. Servei Educatiu de la Fundació Brossa.
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