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Contextualització:
Una alumna de batxillerat enamorada de la literatura i, preocupada per com
fer arribar la Poesia a joves de la seva generació, va fer un treball de
recerca que va consistir en la creació d’un joc per donar a conèixer la
poesia i gaudir-la més enllà del treball que es feia a les aules. Presentem el
joc a l’aula i expliquem com funciona per jugar-hi plegats. Volem omplir-nos
de poesia i viure-la, a les aules, des d’una perspectiva lúdica.

Gènere textual
Poema
Text instructiu

Projecció:
Les projeccions poden ser diverses:
- Jugar amb alumnat d’altres cursos i fomentar la poesia al centre.
- Crear poemes propis per poder-los compartir
- Crear un joc de poesia similar generat a partir d’una altra temàtica,

després d’haver fet cerca sobre altres autors de la literatura catalana.
- Ser una font inspiradora per a altres treballs de recerca relacionats amb

la cultura i la literatura catalanes.
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El joc de poesia

Es tracta d’una proposta que vol donar a conèixer, als joves, poemes
d’autors i autores de la literatura catalana. És una invitació a trobar un espai
per aturar-nos de manera col·lectiva: assaborir, gaudir i compartir, escoltar
poemes, tot reflexionant sobre les paraules, i què hi ha darrera d’aquestes,
per establir connexions amb la vida pròpia. Així doncs, jugant, la poesia
esdevé una eina que ens connecta amb el nostre jo, amb les nostres
vivències i anhels, és a dir, un instrument per poder conèixer millor els
nostres companys de joc i a nosaltres mateixos.
Mentre juguem al joc “Les estacions de la vida” acompanyem l’alumnat en
l’adquisició d’una nova mirada poètica i els joves es familiaritzen amb el
llenguatge poètic ja que, a través del joc i de l’activitat més lúdica es va
fomentant el gust per la poesia.
La dinàmica del joc aconsegueix treballar de forma lúdica diferents aspectes
com ara la lectura en veu alta i l’escolta atenta de poemes, l’art de fer bones
preguntes, la vinculació dels poemes amb les experiències personals i
emocionals dels joves, l’autoconeixement i la cohesió de grup, entre
d’altres.

Materials del joc
El joc consta d’un tauler de joc que representa el pas d’un any amb les
seves estacions i que consta de 20 caselles numerades. A cada casella
numerada hi ha l’opció de 5 poemes diferents representats per imatges de
les estacions, per tant, un total de 80 poemes. Els poemes estan organitzats
en quatre blocs: primavera, estiu, tardor i hivern. A més a més el joc també
conté un full amb les instruccions, la llibreta de poemes, una llibreta en
blanc per poder dibuixar o escriure, així com colors de fusta i ceres per
dibuixar i potenciar el vessant artístic dels participants.
L’objectiu és recórrer les 4 estacions del tauler (en direcció d’anada i
tornada) llegint els poema i responent preguntes.
El nombre màxim de jugadors per joc és de 6 persones, tot i que el nombre
ideal és de 4 persones.
.
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Normativa del joc
Nombre de jugadors: de 2 a 6 persones.

Objectiu: recórrer les quatres estacions del tauler, en direcció d’anada i tornada,
llegint els poemes i contestant les preguntes del joc.

Instruccions
- Cada jugador escull una fitxa de vidre del color que més li plagui i la situa a la
sortida, entre la casella 2 i el perímetre del tauler.
- Comença a jugar el jugador que tregui el número més alt amb un dau.
-Tira un dau i fa córrer la seva fitxa tantes caselles com el nombre que surt.
- Si cau en una casella amb un número, s’escull una tarja del pilot corresponent
sense veure’n el contingut, i el jugador de la seva dreta llegeix el poema en veu
alta; si un altre jugador li demana pot tornar-lo a llegir. A continuació segueix les
instruccions finals de la tarja: contestar una pregunta, fer un dibuix, pensar
quelcom o, simplement,  la lectura del poema.
- Si cau en una casella d’estació representada per anells concèntrics, s’escull una
carta de pilot corresponent que representa l’estació sense veure’n el contingut, i el
jugador de la dreta li mostra la imatge, tot demanant-li què li suggereix.
- El mateix aniran fent successivament els jugadors, respectant els torns, fins a
completar tot el circuit d’anada i tornada.
- No hi ha límit de temps ni guanyador.


