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ON BUSQUEM LA POESIA? 



CURRÍCULUM

Decret 181/2008, de 9 de setembre, d’ordenació 

dels ensenyaments de segon cicle de l’educació 

infantil.

Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària.

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.



CURRÍCULUM

Decret 181/2008, de 9 de setembre, d’ordenació 

dels ensenyaments de segon cicle de l’educació 

infantil.



CURRÍCULUM

Contingut cicle mitjà i cicle superior

Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària.



CURRÍCULUM

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions 

raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i 

interpretant i valorant els recursos literaris dels textos.

Reconèixer i valorar les característiques del gènere al que 

pertanyen els textos (poesia, narrativa, teatre). 

Competència 10. Reproduir oralment, recitar i dramatitzar

textos literaris adaptats o autèntics (llengües estrangeres) 

L’oralitat adquireix un pes rellevant en l’aprenentatge d’una 

llengua estrangera. La lectura en veu alta d’obres literàries, la 

recitació de poesia, la dramatització i el cant permeten 

aprendre a pronunciar i a entonar textos de poca extensió i 

creats –o triats– específicament per a l’activitat programada, de 

manera correcta, expressiva, amb ritme adequat. 



TRANSFERIBLE SIGNIFICATIU

APRENENTATGE AL LLARG 
DE LA VIDA

PRODUCTIUPERDURABLE FUNCIONAL



POESIA PER A LA VIDA?



“Un gran poema no es limita a descriure les coses, ni

tampoc a enumerar-les; més aviat les inventa i les

reconstrueix, les treu de l’obscuritat i les transforma (...)

un poeta eficaç és aquell que ens explica alguna cosa

que no sabíem abans, és aquell qui aconsegueix que

mai més puguem mirar-ho com ho fèiem abans.”

Benjamín Prado

Siete maneras de decir manzana



“La poesia és un mitjà lingüístic més per explicar allò

que pensem, el que sentim i allò que somiem. I tot això

en una exquisida barreja.”

Víctor Moreno

Va de poesía



“La poesia, doncs, conté aquests dos ingredients imprescindibles: el

coneixement del món (per mitjà del qual anem adquirint llum,

saviesa, habilitats materials) i el coneixement dels altres i d’un

mateix (per mitjà del qual anem adquirint dolçor, humanitat i

habilitats espirituals.”

Ricard Bonmatí

Poesia a l’escola. Com fer grans lectors i recitadors



“La poesia és a vegades en un racó de la cuina, a l’armari, al

mirall del bany (...). Un poema pot amagar-se a la butxaca de

l’amic a qui no li passa mai res (...) Per això hem de parlar de

moltes coses: del temps, la imaginació, de les paraules, de la gent,

de les ciutats, del mar. I per això hem d’aprendre a mirar. (...)

Sobretot hem d’aprendre a mirar.”

Luis García Montero

Lecciones de poesía para niños inquietos



“Quan un roc enmig del pas ens impedeix seguir pel camí lògic, o

un atzucac ens en fa qüestionar el traçat, la poesia ens fa fer un

salt al costat, i ens treu del camí obsolet, previsible i causal, per

dur-nos a la llera on roden les preguntes, a rodar amb elles, als

marges, marginal. A força d’imatges i de ritmes, el poema obre

finestres on hi havia murs.”

Laura López Granell

entrevista a La Llança. El Nacional (19/06/17)

https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/profunditat/entrevista-laura-lopez-granell-jordi-benavente_167514_102.html


“La poesia ens proporciona un llenguatge més acurat, amb un alt

valor simbòlic i significatiu, que ens obri noves dimensions

expressives. De ben menuts, els xiquets i xiquetes gaudeixen amb

la musicalitat, el ritme i el joc de les paraules. La poesia forma

part de la seva vida.”

Anna Ballester

Poemania



“Recitar és com mirar un quadre: cadascú hi pot trobar detalls diferents.”

Montserrat Bertran

Poetiquem. Fem present la poesia a l’escola. Revista Infància, 223



PERÒ... COM ENSENYEM A MIRAR?





CRITERIS DE VALORACIÓ DE POESIA
Lluch, G. (2010). 

Cómo seleccionar libros para 

niños y jóvenes. 

Gijón: Ed. Trea, pp.105-108.



Commou i desperta la sensibilitat 
dels lectors. 

Expressa breument idees, sentiments, 
emocions.

Evoca sensacions tàctils i visuals, 
imatges sensorials, sons, aromes...

Desperta la imaginació, diverteix i 
sorprèn.

Mostra la vida quotidiana, i ens 
descobreix el que té de profunda, de 
propera, de somiadora.

Es relaciona amb la nostra vida diària, 
amb la manera de sentir, veure i viure 
la realitat que ens envolta i amb els 
nexes que establim amb els altres. 

Proposa jocs amb el llenguatge basats 
en la rima, el ritme i la musicalitat.



La rima, si n’hi ha, es construeix en 
funció dels sentits i la musicalitat.

El llenguatge associa, enfronta, 
acumula o repeteix paraules i sons per 
aconseguir un efecte musical.

Estableix correspondències entre 
paraules i realitats que no li són 
comunes per crear nous significats 
(figures retòriques).

Si és una antologia mostra el 
fonamental d’un autor, període o 
temàtica.

Si és una traducció, respecta la 
musicalitat i el sentit del text.

Està lligada a l’oralitat, exigeix la 
memòria, convida al joc corporal i al 
recitat.

Diverteix, causa sorpresa, a vegades 
acudint a situacions irreverents.



SOBRE LES IL·LUSTRACIONS... 



Van der Linden, Sophie. (2015). 

Álbum[es] Ed.Ekaré, pp.16-17.

redundància complementarietat disjunció



Característiques de les imatges en els bons 
llibres il·lustrats:

- Són atractives.

- Transmeten sensacions.

- Susciten sentiments i reflexió.

- Es troben en sintonia o creen un contrast 
intencionat amb el ritme del relat.

- Creen espais vitals i no simples decorats.

- Donen vida als personatges.

Lluch, G. (2010). 

Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes. 

Gijón: Ed. Trea, pp.105-108.



LLIBRES DE POESIA

















































COM NO LLEGIR UN POEMA
Benegas, M. (2013). 

44 poemas para leer con niños

Litera Libros editorial
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