ARC- CIREL

Músics cecs de carrer

Objectius
•
•
•
•
•

Familiaritzar l’alumnat amb la poesia catalana i els seus autors més
representatius.
Augmentar la competència estètica i literària a partir de l’anàlisi dels
poemes proposats.
Capacitar els alumnes i les alumnes en el reconeixement del
calligrama.
Sensibilitzar-los cap a l’estètica literària a partir del text, la música i
de la imatge.
Augmentar la capacitat de reproducció de missatges orals: la lectura en
veu alta, amb dicció i ritme adequats, tot seguint els signes de
puntuació i incidint en el posicionament del lector respecte del text
llegit.

Descripció de la proposta
L’activitat literària pertany a la pàgina web de poesia
http://www.viulapoesia.com/
on hi podem trobar poemes per a tots els nivells educatius, estructurada per
edats i alhora per nuclis temàtics. Ens presenta propostes didàctiques per a
cada poema, així com activitats interactives interessants i creatives. També
ens proposa enllaços per conèixer la biografia i l’obra de l’autor.
Hem triat el poema de Joaquim Folguera Músics cecs de carrer i les propostes
didàctiques i els itineraris que proposen, en aquest cas entrellacen aquest
poema amb L’ofici que més m’agrada de Joan Salvat-Papasseit.
Les activitats d’itinerari proposades treballen aspectes del lèxic i dels camps
semàntics per una banda i la reconstrucció d’un vers del poema per l’altra. En
relació a aquesta segona activitat seria interessant fer-los reflexionar sobre
les normes gramaticals que els han servit per ordenar les paraules soltes.
És interessant, també, escoltar la música que ens proposen mentre llegim el
poema de Folguera i escoltar la dicció d’Ovidi Montllor recitant L’ofici que
més m’agrada. Com activitat creativa podem proposar que facin un
enregistrament sonor de manera individual o en parelles d’un grup de poemes
proposats per la persona docent i triats per cadascun dels alumnes i les
alumnes. Aquest enregistrament pot portar un suport visual (una fotografia,
un vídeo, una pintura, etc.) que li confereixi un significat global visual.
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Aspectes didàctics i metodològics
L’activitat proposada es pot fer en una o dues hores segons si aprofundim més
o menys en les activitats didàctiques, les propostes sonores que contemplen o
la creació d’un calligrama relacionat amb les arts i els oficis antics i/o
contemporanis.
Documents adjunts
Material per a l’alumnat:
Poema Músics cecs de carrer i les activitats didactiques
http://www.viulapoesia.com/pagina_5.php?tipus=1&subtipus=1&itinerari=1&i
dpoema=290
Biografia de Joaquim Folguera
http://www.escriptors.cat/autors/folgueraj/
Material per al professorat:
http://www.viulapoesia.com/
http://www.escriptors.cat
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity
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