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Llegir i escriure poesia 
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29206 
 

Dimensió comprensió lectora 

La proposta, després d’una activitat prèvia, comença amb la lectura de poemes d’autors 
catalans agrupats segons diferents temàtiques. Després de la lectura es comenta el lèxic i les 
figures literàries, per tal de comprendre el significat del poema: es comentaran les dificultats 
que han assenyalat, tot fent pensar els nens i nenes què els sembla que poden significar en el 
context del poema, de quina paraula pot derivar, es buscaran sinònims o paraules més fàcils 
que vulguin dir pràcticament el mateix. També es comentaran les figures literàries que 
apareguin: comparacions, metàfores, al·legories, personificacions, sinestèsies, anàfores, 
exclamacions i interrogacions retòriques. (C-3) 

 

Dimensió expressió escrita 

L’activitat final és la producció d’un poema a partir dels models treballats. Es treballa 
l’organització de les idees en estrofes i versos i també aspectes de rima. (C-6) 

 

Dimensió comunicació oral 

La proposta al voltant de la poesia inclou dos moments clau d’interacció. El primer és a l’inici de 
l’activitat a partir d’una conversa oberta sobre el que l’alumnat entén per poesia. El que 
l’alumnat diu s’estructura a la pissarra i es contrasta amb una definició extreta del diccionari. El 
segon moment acompanya la lectura de poemes i té com a objectiu compartir el que l’alumnat 
entén de cada poema. (C-10) 

 

Dimensió literària 

La proposta pretén apropar l’alumnat als poetes catalans a partir d’una selecció feta amb 
criteris temàtics. També s’inclou una activitat per conèixer la vida d’aquests escriptors. (C-11) 
 
Després del treball de comprensió, es demana a l’alumnat que triï un tema aparegut en els 
poemes i el relacioni amb les experiències viscudes i sentides. D’aquesta manera es 
contextualitza de manera subjectiva el tema. A partir d’aquí, es demana que l’alumnat escrigui 
un poema. (C-12) 

 

Dimensió plurilingüe i intercultural 

Aquesta activitat sobre poesia pot ajudar a crear la pertinença a la comunitat lingüística i 
cultural catalana. (C-13) 
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Continguts clau 

• Components semàntics:  derivació, composició, sentit figurat. 
• Lèxic : sinònims i antònims. 
• Tipologia textual : poesia. 
• Organitzadors del text : estrofes i versos, signes de puntuació. 
• Revisió ortogràfica : diccionaris i corrector de textos. 
• Normes que regeixen la interacció oral : torns de paraules, manteniment del tema, 

respecte per l’opinió dels altres. 
• Obres significatives : Agustí Bartra, Montserrat Abelló, Josep Carner, Guerau de 
• Liost, Miquel Martí Pol, Ricard Creus i Josep Maria de Sagarra. 
• Recursos retòrics : comparació, derivació, sentit figurat, metàfores, al·legories, 

personificacions, sinestèsies, anàfores, exclamacions i interrogacions retòriques. 
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Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic 

Dimensions  Competències  

1. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels 
mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports. 

2. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i 
valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el 
propòsit de la lectura. 
3.  Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere 
textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures 
morfosintàctiques més habituals. 

Comprensió 
lectora 

4. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement propi. 

5. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari. 

6. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que 
s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari 
 

Expressió 
escrita 

7. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal 
en funció de la situació comunicativa 

8. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i escolars. 

9. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació 
comunicativa 

Comunicació 
oral 

10. Interactuar en situacions on intervé més d’un interlocutor, utilitzant 
estratègies que afavoreixin la comunicació oral 
11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius 
de la literatura catalana, castellana i universal. 

Literària 
12 Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i 
ficcions  

13 Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural 
catalana, i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana Plurilingüe i 

intercultural  14 Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat 
espanyol, d’Europa i del món. 

 
Taula extreta del document Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Identificació i desplegament a l’educació 
primària 
(http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/co
mpetencies_llengua_primaria.pdf). 


