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Resum 
 
A continuació podem trobar un llistat de llibres de poesia infantil i juvenil imprescindibles per 

a una biblioteca escolar. Juntament amb una breu contextualització i descripció dels poetes 

escollits.  

A més, trobem un recull de propostes i activitats per a treballar la poesia amb els infants.  

	  
Paraules clau:  
poemes, poetes, activitats, Blog, juvenil  

 
Summary   
 
Below you can find a list of poetry books for children and adolescents are essential for a 

school library . Along with a brief description of the context and poets chosen . In addition, 

there is a series of suggestions and activities about poetry with children .   

 

Keywords:  
poems , poets , activities, Blog, youth 
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1. JUSTIFICACIÓ  
 

D’acord amb la matèria escollida: lectura i escriptura amb català, i havent decidit la modalitat  

del treball fi de grau  sobre “Treball de revisió i investigació bibliogràfica”, el tema amb el 

qual em centraré més profundament serà el de dur a terme una bibliografia selectiva per a la 

biblioteca escolar d’educació primària i, més concretament en fer una recopilació i anàlisi 

sobre diferents llibres de poesia infantil i juvenil, mitjançant la proposta d’activitats i 

estratègies per a treballar la poesia.  

A partir de 10 llibres elegits com imprescindibles en una biblioteca escolar, de cada un d’ells 

agafaré almenys un poema i proposaré una aplicació didàctica per treballar-lo.  

Finalment elaboraré un blog propi on hi apareixen el recull de llibres elegits i els poemes 

treballats de cada llibre, per tal de que estigui a l’abast de tothom. 

L’interès per aquest tema ve degut en què crec que és necessari en qualsevol biblioteca 

escolar poder tenir qualsevol tipus de llibres interessants i de la mateixa manera educatius per 

a infants, la poesia però, és un tema que de cada vegada es treballa menys o la manera de 

treballar-la és molt memorística, per tant penso que, tenir llibres de poesia de diferents temes i 

mètodes de lectura i treball és una manera de continuar treballant amb ella per tal de no 

oblidar-la i que aquest treball, sigui dinàmic, divertit i de la mateixa manera també que 

serveixi per introduir, continuar o acabar d’assolir algun aprenentatge donat a l’aula.  

El text poètic és un dels millors instruments per descobrir les possibilitats d’expressió que 

ofereix la paraula i fins i tot la llengua, a partir d’un poema es poden treballar molts aspectes i 

característiques de la llengua.  

La creativitat i la fantasia hi tenen un paper molt important, ja que el treball poètic consisteix 

en aprendre a relacionar paraules i sensacions, entendre les comparacions i esbrinar el 

significat d’aquelles paraules amagades.  

Per aquest motiu, la poesia és un bon recurs per a treballar el llenguatge amb els alumnes, ja 

que es parteix de textos curts, fins arribar a textos més llargs.  

Analitzant cada una de les característiques del poema podem treballar aspectes com: la 

comparació, la rima, el sentit figurat de les coses, metàfores, repeticions, personificació, el 

ritme, encadenaments... entre d’altres.  
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Ara bé, a l’hora de treballar la poesia amb els infants, s’han de tenir en compte una sèrie de 

consideracions: 

-‐ L’infant necessita un guia per poder realitzar el primer contacte amb la poesia. 

-‐ La creativitat es basa en la disposició de l’infant, nosaltres podem donar 

estratègies i mètodes, però ell ha de ser el protagonista en tot moment 

-‐ S’ha d’evitar que l’infant calqui altres poemes, ja que els poemes molts d’ells són 

personals i de vivències d’un mateix. 

-‐ Aconseguir que el poema sigui l’expressió dels pensaments. 

Per tots aquests motius, el mestre/a ha de ser el qui provoqui totes aquestes coses, el qui doni 

estratègies per arribar a tots aquests propòsits, ha de proporcionar un entorn favorable per 

incentivar la creació, la rima, el joc, la improvisació... per tant, ha de ser el guia durant tot 

l’aprenentatge, aportant tot allò que pugui ser d’interès per deixant espai i temps per què 

siguin els alumnes els propis creadors dels coneixements.  

Per tant, el que pretenc aportar mitjançant l’elaboració d’aquest treball és, tenir a disposició 

una sèrie de llibres de poesia infantil per a treballar i poder consultar a les biblioteques 

escolars, a més, de poder disposar d’unes estratègies per a treballar la poesia en general 

mitjançant la recerca de pàgines webs o blogs que treballen específicament aquests tema o 

més concretament, la poesia que trobarem a els llibres seleccionats.  
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2. OBJECTIUS 
	  

1. Tenir a l’abast un petit ventall de llibres per a treballar la poesia amb infants. 

2. Conèixer una mica més alguns grans poetes espanyols.  

3. Aconseguir tenir una sèrie de llibres de poesia a les diferents biblioteques escolars. 

4. Elaborar un petit resum i anàlisi de cada un dels llibres escollits.  

5. Conèixer diferents tipus i mètodes per a treballar la poesia amb infants a partir de 

poemes.  

6. Aprendre amb la lectura i posterior comentari de cada un dels poemes que es treballin 

a l’aula.  

7. Elaborar un blog per a tenir a l’abast el recull de llibres i els poemes treballats. 
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3. METODOLOGIA UTILITZADA PER EL 
DESENVOLUPAMENT 

	  
Per a dur a terme el treball fi de grau la metodologia que utilitzaré durant la realització 

d’aquest serà en primer lloc, el recull de 10 llibres sobre poesia infantil, a partir d’aquests 

llibres, aportaré diferents metodologies de treball a partir d’alguns poemes dels llibres elegits. 

D’aquesta manera, com a resultat tindrem una sèrie de llibres amb diferents propostes 

metodològiques per a treballar poemes específics que trobarem a aquests.  

 

Així doncs, proposaré en cada cas,  una proposta en la qual es podria dur a terme el comentari 

del poema elegit i diferents propostes per a treballar amb aquest, a partir del tema del qual 

parla, els aspectes de la llengua que treballa,  fins altres temes que puguin anar sorgint, des de 

les dubtes proposades per ells fins a temes més dirigits per part del mestre. 

 

Una vegada acabat l’anàlisi de cada un dels llibres duré a terme un petit recull i anàlisi de 

diferents pàgines webs on es proposen estratègies i metodologies originals per a 

l’ensenyament-aprenentatge de la poesia en infants i dins l’aula.  

Parlant de cada una d’aquestes i destacant aquelles coses que més ens puguin servir i siguin 

més atractives per a treballar dins l’aula.  

 

Ja per acabar, elaboraré un blog on s’hi podran trobar el recull de llibres sobre els que s’haurà 

fet feina, a més de les propostes dels poemes escollits per treballar, d’aquesta manera, el que 

pretenc és posar a l’abast de tothom, un recurs fàcil d’accedir i de manejar, on es tingui a 

disposició de tothom llibres, autors, poemes i propostes referides a la poesia i tot allò que 

l’envolta.  

 

De tal manera el que pretenc una vegada finalitzat el treball és haver proporcionat una sèrie de 

materials, eines i estratègies per a treballar la poesia amb infants ja sigui a dins o fora d’una 

aula.  
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4. MARC TEÒRIC 
 
La poesia,  (del grec ποίησις 'creació'; ποιέω 'crear) és l'art d'expressar, en paraules, el 

contingut espiritual propi, tradicionalment mitjançant mots disposats segons la mètrica. 

És una de les manifestacions artístiques més antigues. La poesia es val de diversos artificis o 

procediments: a nivell fònic - fonològic, com el so; semàntic i sintàctic, com el ritme; o de 

l'encavallada de les paraules, així com de l'amplitud de significat del llenguatge. 

• Bibliografia consultada: Vox, D. E. (2013). 1.© 2009 Larousse Editorial. SL 
 

Altres definicions de poesia: 

-‐ Art del llenguatge que consisteix a expressar segons un ritme, normalment el del 

vers, un o diversos temes, una idea, un sentiment, etc., als quals cada poeta vol 

donar un valor propi i universal alhora. (Diccionari invers de la llengua Catalana) 

-‐ Art d'evocar i suggerir sensacions, emocions i idees per mitjà de la paraula, 

subjecta a ritme, mesura i cadència, especialment quan aquests prenen la forma 

regular del vers.  (Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, 

S.L) 

 

Al llarg de tot el treball sortiran poetes destacats en el món de la poesia, així doncs, a 

continuació realitzaré una breu biografia de cada un d’aquests:  

-‐ Miquel Martí i Pol (1929 – 2003) Poeta, prosista  i traductor, és un dels poetes en 

llengua catalana més populars i llegits. La seva poesia, d'arrel autobiogràfica, 

transcendeix la realitat de l'àmbit de la seva malaltia (esclerosi múltiple) i del 

temps històric concret, i crea un paisatge interioritzat, que transmet serenitat.  

• Bibliografia consultada: Vox, D. E. (2013). 1.© 2009 Larousse Editorial. SL 

 

-‐ Joana Raspall (Barcelona, 1913 - Sant Feliu de Llobregat, 2013) és escriptora i 

bibliotecària. Autora de tres diccionaris –de sinònims, de locucions i frases fetes i 

d'homònims i parònims–, cultiva sobretot el teatre infantil i la poesia.  

La seva poesia infantil, clàssica i molt afí a la sensibilitat dels petits lectors, 

destil·la senzillesa en estat pur. Tot i que sempre escriu poesia, es decideix a 
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publicar-la ben entrada la maduresa. A més de poesia, teatre infantil i diccionaris, 

també ha publicat narrativa per a adults i joves. 

• Bibliografia consultada: Pàgina web: Morer i Serra, Eugènia per a l'AELC. 

Escriptors.cat. 
 

-‐ Maria Mercè Marçal, (Ivars d’Urgell, 1952 – Barcelona, 1998) escriptora 

catalana. Recollí tota la seva poesia en l’obra Llengua abolida (1973-1988). El 

1994 rebé el premi Carlemany amb la novel·la La passió segons Renée Vivien, que 

també fou premi Crítica Serra d’Or el 1995.  
Bibliografia consultada: Vox, D. E. (2013). 1.© 2009 Larousse Editorial. SL 

 

-‐ Rafael Alberti,  (1902 - 1999) poeta i pintor andalús. Membre de l’anomenada 

“generació del 27” i militant del partit comunista des del 1931. Premi nacional de 

Literatura el 1923 amb Marinero en tierra. Fou guardonat amb el Premi Cervantes 

el 1983. 

• Bibliografia consultada: Vox, D. E. (2013). 1.© 2009 Larousse Editorial. SL 
 

-‐ Federico García Lorca, (1898 – 1936) escriptor andalús, estudià filosofia i lletres 

a Granada i Madrid, on conegué Dalí, Buñuel i Alberti. Poeta més emblemàtic de 

la generació del 27, això no vol dir que necessàriament fos el més destacat. Partí 

en la seva poesia de l’herència de Machado i Juan Ramón Jiménez.  

• Bibliografia consultada: Vox, D. E. (2013). 1.© 2009 Larousse Editorial. SL 
 

-‐ Juan Ramón Jiménez, (Huelva, 1881 – Puerto Rico, 1958). Poeta espanyol i 

premi Nobel de Literatura.  

La crítica sol dividir la seva trajectòria poètica en tres etapes:  

-  Etapa sensitiva (1898-1915): predominen les descripcions del paisatge, els 

sentiments vagues, la malenconia, la música i el color, els records i somnis 

amorosos. Es tracta d'una poesia emotiva i sentimental 

-  Etapa intel·lectual (1916-1936): descobriment del mar com a motiu 

transcendent. El mar simbolitza la vida, la solitud, el goig, l'etern temps present.  

-  Etapa veritable (1937-1958): tot l'escrit durant el seu exili americà. 

 

• Bibliografia consultada: Pàgina web: Instituto Cervantes (2015) Cervantes. 
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-‐ Miquel Desclot, (Barcelona, 1952) escriptor català, treballa bàsicament en el 

camp de la literatura infantil i juvenil i la poesia: Cançons de la lluna al barret 

(1978), Juvenília (1983).  

• Bibliografia consultada: Vox, D. E. (2013). 1.© 2009 Larousse Editorial. SL 
 

-‐ Lola Casas, (Mataró 1951) escriptora, porta més de 40 anys exercint de mestra 

d’Educació Primària. 

Com ella diu: “Diuen que sóc poeta. La veritat és que jo no acabo de creure-m’ho 

del tot. Diria que, més aviat, sóc una mestra que escriu poemes. La meva tasca 

consisteix a jugar amb les paraules i oferir els resultats a nens i joves. Sembla que 

a aquests els agrada ja que, en els deu anys que duc d’escriptora, tinc en el meu 

haver més de trenta llibres publicats. De moment em diverteixo molt escrivint. El 

dia que m’avorreixi, deixaré aquest treball i em passaré a unes altres tasques que 

em complaguin més”. 

• Bibliografia consultada: Pàgina web: Casas, Lola (2009) Lola Casas. 
 

-‐ Rafael Calatayud, va néixer a Veneçuela, encara que els seus pares són 

espanyols. Als set anys es van traslladar a València, on viu des de llavors. Per 

aquesta raó es considera mediterrani d'esperit i formació. A més d'escriptor de 

novel·les i assajos és guionista de televisió i cinema; és a dir, un creador d'històries 

i imatges. Amb el llibre En el mar de la imaginació va rebre en 2003 el XIV 

Premio Ala Delta. 

• Bibliografia consultada: Pàgina web: Calatayud Cano, Rafael. Se hace saber. 
 

-‐ Isabel Barriel, (Barcelona 1953), va estudiar Magisteri. Després es va  llicenciar 

en Filosofia i Lletres.  

Com ella explica, “A la dècada dels noranta- el segle passat- , ja treballant al 

cicle inicial de l'escola Tresfonts de Barcelona escrivia poemes pels meus 

alumnes, perquè observava que eren una eina excel·lent per comunicar idees i 

intercanviar sensacions amb ells; sovint fèiem el treball conjunt, i ens ho 

passàvem bé buscant rimes i versos amb ritme. A banda, em resultava més fàcil 

escriure un poema del Nadal o de la tardor que buscar-lo a un llibre. 

Posteriorment, he anat penjant als blogs el material poètic elaborat que no he 
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perdut. I clar, he anat ampliant la producció. Ara, escriure poemes se m'ha 

convertit en una necessitat (com menjar i beure) i alhora en una font de plaer”. 

• Bibliografia consultada: Pàgina web: Barriel, Isabel. Poesia.cat. 
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5. LLISTAT LLIBRES  
	  

! La	  màgia	  de	  les	  paraules.	  Maria	  Mercè	  Marçal	  
 

Al següent llibre hi trobem una selecció sobre una sèrie de poemes extrets de diferents llibres 

sobre poemes i cançons escrits per a l’escriptora d’aquest mateix llibre “Maria-Mercè 

Marçal” com són: Cau de llunes, Bruixa de dol, Sal oberta i La germana, l’estrangera.  

Trobem la unió en la màgia de les imatges que hi trobem als llibres, imatges plenes 

d’imaginació i creativitat, com si fossin extretes de la ment d’un infant que mai ha deixat de 

ser-ho, algunes extretes de cançons i jocs populars, cada una d’elles dotada de gran 

musicalitat, amb un lèxic ric i ple de màgia per donar encara més sentit si cal a les coses i a 

les experiències i, amb una gran expressivitat.  

El poemes però, entre ells no tenen cap altre relació més de la que li podem trobar amb la unió 

de les imatges, cada un és independent de l’altre i s’ha de treballar en solitari.  

El que es pretén aconseguir amb la poesia es que en el llegir-la i en ocasions escriure-la 

s’impliquin les emocions, el llenguatge pugui adquirir nous significats i molts ells de més 

profunds, i amb això poder introduir i treballar els aspectes relacionats amb els valors. 

 

! Bon	  profit!	  Miquel	  Martí	  i	  Pol	  
 

El llibre que presento a continuació són un recull de poemes amb la mateixa temàtica cada un 

d’ells, aquí, Miquel Martí i Pol escriu sobre aliments o plats que trobem i podem menjar 

habitualment.  

Escrit especialment per a infants, ja que és reconegut com una persona molt propera a ells, fet 

que per exemple a l’any 1977 el varen visitar a casa seva un centenar d’alumnes 

d’Esparreguera i, després, els va escriure una carta que deia:  

... Poques vegades m’he sentit tant autènticament i profundament emocionat. Aquesta 

desfilada de nens i nenes, nois i noies, per la meva cambra no l’oblidaré mai més per molts 

anys que visqui. Us ben asseguro que una cosa així compensa amb escreix de tots els esforços 

que comporta la creació poètica. Que els meus poemes hagin obtingut un ressò tan sincer i 

tant afectuós és molt més del que jo em podia esperar. 

Motiu que va fer que com a poeta, volgués implicar-se escrivint dos llibres extraordinaris com 

Per molts anys! Explicat més endavant i, Bon profit! 
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! Mi	  primer	  libro	  de	  poemas.	  Juan	  Ramón	  Jiménez,	  Federico	  García	  Lorca,	  
Rafael	  Alberti	  
 

Al següent llibre Juan Ramón Jiménez envia la seva poesia a un possible conegut/desconegut 

que com ell diu “que jo ser per a qui...” receptor líric.  

La seva escriptura dirigida als nins, però sense llevar ni posar, sense afegidures i sense 

mutilacions.  

El poeta-poema va el encontre de la infància, de la illa, el jardí de l’amor que perdura. 

Encontre que ens permetrà rebre i comprendre el do de la lírica “alta i de vegades sense 

sentit”.  

L’autor amplia les claus per a la comprensió de la seva lírica en una graduació, per a que 

junts, l’infant i el lector adult, comparteixin la poesia. A aquesta graduació, segons J. R. 

Jiménez, deuran recórrer els següents escalons: 

1. El descriptiu sentimental 

2. L’espiritual lluent 

3. L’ideal líric 

Sentiment acolorit, claredat intimista, anhel de bellesa, graduació que implica compenetració, 

la comprensió, en una recerca permanent, fiançades en el “ritme, sentit i color”. En el sentit 

poètic que pot esser sense sentit, no és necessari entendre, comprendre des de la raó, sinó des 

d’una raó poètica, i per això, cal només que es prengui el sentiment profund, que es contagiï 

l’accent.  

 

En tot moment la naturalesa i la poesia contenen el sentit on es troben l’infant i el poeta, 

aquest sentit ha d’estar dotat d’emoció de lo descriptiu sentimental, per a que la nostra 

sensibilitat rebi el poema en una espiritualitat lluent segons J. R. Jiménez.  

Per tant, allò que l’autor ens vol transmetre per tal de realitzar una lectura idònia i amb sentit 

tant per part de l’adult lector com per l’infant receptor és la importància de transmetre allò 

que el poema ens diu, allò que ens està contant el poeta a més de la predisposició de l’infant 

com oient, la sensibilitat mostrada per part dels dos i la capacitat d’endinsar-se dins la història 

que ens estant contant.  
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! Poesies	  amb	  suc.	  Antologia	  de	  poesia	  per	  infants	  –	  Miquel	  Desclot	  	  
 

El llibre Poesies amb suc, és més que un recull de poemes. La obra, conté una selecció de 

poetes i poemes d'arreu del món (catalans, anglesos, bascos, italians, francesos, etc.), a 

manera d'un diccionari internacional de poesia infantil. La selecció està a càrrec de Miquel 

Desclot. S'hi ha recollit una mostra de l'obra, de vegades inèdita, de més de vuitanta autors. 

 

Poesies amb suc és una excel·lent aportació al gènere poètic, obri les portes a la poesia escrita 

per a infants en altres tradicions, dona a conèixer autors un tant desconeguts entre els nostres 

lectors infantils... Més de 300 poemes de tot tipus de temàtica, embellits per les il·lustracions 

de Mercè Galí. 

La distribució per centres d'interès s'acompanya d'un índex dels autors seleccionats i de la 

bibliografia de la qual s'ha partit. El llibre és una bona eina per a educadors, però també un 

diccionari de poetes per a infants.  

Un llibre de consulta i lectura obligada. 

• Bibliografia consultada: Blogspot: Biblioteca Pública Municipal – Pla de la Font. (2015) 

Poesia infantil i juvenil. 
 

! Rafael	  Alberti	  –	  Para	  ninos	  
 

El següent autor es caracteritza per ser un poeta molt proper als infants, atreu als infants per la 

seva personalitat. Simpàtic, somrient i savi, amb una imatge d’avi i a la mateixa vegada de 

mag.  

Versos que embruixen i encanten de tant sonors; versos curts, musicals, juganers, sorprenents; 

versos mullats i d’altres salats, versos blaus i blancs, tant pròxims al univers infantil.  

 

! El	  meu	  món	  de	  poesia	  -‐	  Joana	  Raspall	  	  
 

És un llibre de Joana Raspall que acaba de publicar l'editorial El Cep i la Nansa, amb 

il·lustracions de Pere Cabaret i que, a més, inclou un DVD que ens permet gaudir de les 

il·lustracions i de la veu de Joana Raspall recitant els seus poemes. Tot un món poètic, 

fantàstic, del que podem gaudir junt a Joana. 
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En el llibre trobem un recull de poemes, alguns inèdits, d'aquesta gran poeta. Ens alegra que 

cada vegada s'edita més i més la seua poesia i que tothom, grans i menuts, la coneguin. 

 

! Per	  molts	  anys!	  Miquel	  Martí	  i	  Pol	  
 

L’autor del següent llibre, com a poeta s’ha sentit sempre molt a prop dels infants, per aquest 

fet entre d’altres, va decidir implicar-se encara més escrivint llibres com Per molts anys! I 

Bon profit!, això l’ha obligat a recercar dintre d’ell mateix paraules de l’àvia, de la mare, de la 

família i dels records de l’enyorança dels anys passats.  

Això també l’ha obligat a refer el camí de l’aprenentatge de les estacions de l’any, a mirar, 

darrere el vidre dels records, com creixen les paraules del fred i de l’enyor de l’estiu, dels tres 

reis i de la neu, del rei de Carnestoltes, de la sang de la primavera i de les oronetes que tornen, 

de les roses d’abril i el drac, entre molts d’altres records per parlar i recordar cada un dels 

mesos de l’any.  

 

! Poemes	  de	  cada	  dia	  –	  Lola	  Casas	  
 

Anar content a la platja, esperar amb ànsia el primer dia d’escola, menjar amb delit un 

cruixent entrepà, sentir el vent a la cara, descobrir els secrets d’un àlbum de fotos, jugar a les 

endevinalles… Els poemes neixen observant les petites coses de cada dia i creixen estimant i 

acollint el que passa al nostre voltant. Dedicat a Emilia de Pablos i Anjelica Huston. 

• Bibliografia consultada: Pàgina web: Casas, Lola (2009) Lola Casas.  
 

! Poemas	  para	  las	  horas	  y	  los	  minutos	  –	  Juan	  Cruz	  Iguerabide	  
 

“Hi havia una sínia amb dotze seients en la part de baix, i dotze en la part superior, vint-i-

quatre en total. En cada seient s'asseia un follet. Tots tenien la mateixa grandària. Hi havia 

follets dormits, hi havia follets desperts; alguns s'aixecaven, uns altres es ficaven al llit; 

aquests cantaven. I la sínia seguia girant i girant sense aturar.” 

Sinopsis que trobem sobre el llibre de Juan Cruz Iguerabide. 

En la primera part del llibre cada hora del dia té assignat un poema, i al final de cada pàgina, 

com un joc, es va formant una bella metàfora. En la segona part, poemes breus i lluminosos 

són dedicats als minuts. Des de la proximitat d'un llenguatge senzill i col·loquial es pot fer 
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bona poesia per a nens; aquesta obra és prova d'això. Musicalitat, jocs de paraules i frescor en 

la rima per cantar a la vida quotidiana. 

	  

• Bibliografia consultada: Pàgina web: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Canal 

Lector.	  
 

! En	  el	  mar	  de	  la	  imaginación	  –	  Rafael	  Calatayud	  Cano,	  Roger	  Olmos	  
 

En el mar de la imaginació és una mescla de microcontes, reflexions, sentències i poemes en 

els quals s'exalta la imaginació. Les històries que conformen el llibre són independents entre 

si: no existeix un fil argumental comú. No obstant això, hi ha certa unitat temàtica perquè 

totes són protagonitzades per nens. Cada petita història ve encapçalada per un títol que 

sintetitza el seu contingut i en el qual figura el nom del protagonista d'aquest relat. 

Rafael Calatayud aconsegueix transportar-nos al món de la infància presentant petites bocades 

de la realitat de la infantesa. El que importa és gaudir amb el llenguatge, la imaginació i les 

profundes, però ben administrades, reflexions que ofereixen aquests deliciosos textos. 
 

• Bibliografia consultada: Pàgina web: Calatayud Cano, Rafael. Se hace saber.  
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6. PROPOSTES PER A TREBALLAR AMB LA POESIA 
 
 

A continuació explicaré una sèrie de propostes per a treballar amb la poesia, en general, ara 

bé, cada una d’aquestes propostes les posaré en pràctica amb un poema escollit dels llibres 

esmentats al punt anterior, d’aquesta manera, a més de tenir un recull de llibres 

imprescindibles en una biblioteca escolar, també disposarem d’estratègies per a treballar la 

poesia amb infants.  

Ara bé, cada proposta és susceptible de treballar-se amb els poemes que més es creguin 

adients, aquests seran a mode d’exemple i de possible proposta a dur a terme.  

 

• De	  què	  parlen	  els	  poemes?	  	  
 

Està clar que quan un poeta escriu un poema és pel fet de transmetre alguna cosa, ja siguin 

sentiments, sensacions, fets o descriure allò que veu, per tant és important que els alumnes 

descobreixin en els poemes allò que el poeta vol transmetre, a més, una forma d’expressió que 

valora els aspectes de la llengua. Per això, és necessari descobrir el significat de les paraules, 

la creativitat, la sensibilitat per explicar com són les coses o comunicar sensacions i 

sentiments.  

D’aquesta manera, trobem uns aspectes que ens seran necessaris per a poder treballar aquest 

aspecte: 

-‐ Escoltar, poemes recitats pel mestre o altres persones o fins i tot enregistraments. 

-‐ Llegir, poemes dels llibres de la biblioteca escolar o que tinguin a casa. 

-‐ Inventar, un títol pels poemes que es treballin.  

-‐ Parlar, del poema el qual s’està treballant per afavorir la comprensió i 

interpretació. A més és important agafar l’hàbit de fer lectures de poemes, intentar 

fer-se preguntes com: Què diu? De què parla? Amb a qui parla? Què has pensat en 

llegir el poema? T’ha portat algun record? T’ha agradat, per què? 

-‐ Cantar, hi ha poemes que venen amb música, o d’altres que no però que se ni pot 

posar, és una manera més divertida i entretinguda d’aprendre’s un poema sense ser 

memoritzat. 

-‐ Relacionar, el títol amb el poema. 

-‐ Recitar, el fet de poder recitar poemes davant altres persones és una manera 

d’aprendre a llegir un poema correctament, de posar-te dins el paper. 
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-‐ Representar plàsticament, a partir dels versos d’un poema, segons el tema del qual 

parli, fer les il·lustracions corresponents. 

 

Així doncs, per introduir aquest primer punt, es podrien realitzar una sèrie de preguntes als 

infants per poder esbrinar i conèixer què saben ells sobre la poesia, mitjançant algunes 

preguntes com: 

o Què és la poesia? I un poema? 

o N’heu llegit cap mai? Vos en han llegit cap? 

o Coneixeu llibres de poemes? 

o Sabríeu dir el nom de qualque poeta? 

 

Segurament, trobem respostes molt variades, per això, es pot proposar als nens un treball per 

fer a casa, fins i tot amb l’ajuda dels pares, per tal de poder-ho posar en comú després i parlar 

més detalladament de la poesia, a partir d’allò que ja saben i allò que els hi han contant.  

Per tant, podríem proposar als infants que demanin a casa què saben de la poesia, o que els hi 

mostrin algun poema i els ha portin a l’aula, amb el recull de poemes que els hi hagin 

proporcionat els pares, es poden llegir a classe durant diferents dies, i desprès d’haver-los 

llegit, ells poden escollir els que més els hi hagin agradat, per d’aquesta manera, poder 

treballar amb ells.  

Una vegada cada infant hagi triat aquells poemes que més li hagin cridat l’atenció, es pot 

proposar que els ha llegeixin individualment per tal d’esbrinar allò què diu el poema i que ens 

vol transmetre el poeta, a més, també es pot proposar treballar una mica més a fons la 

comprensió del poema, de tal manera, es tractaria de que els alumnes cerquin al diccionari 

aquelles paraules que no entenen.   

Una altra proposta amb la qual podríem treballar, seria treure el títol del poema, és a dir, els 

infants ja hauran llegit tots o alguns dels poemes treballats a classe, del que es tracta ara és, de 

donar alguns poemes sense títol, i que siguin ells mitjançant la lectura i comprensió del 

poema els que posin títol al poema, segons el tema del qual ells creguin que parla.  

Una altra variació, podria ser donar diferents poemes sense títol i propostes de títols, i que 

siguin ells els que relacionin el poema amb el títol que creguin més adient.  

 

Així, a partir del llibre Bon profit! De Miquel Martí i Pol, havent escollit un dels poemes 

anomenat Truita, es podrien posar en pràctica algunes de les propostes anteriors: 
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" Llegeix atentament i comenta el significat del poema. 

" Fes un dibuix que representi allò què diu el poema. 

" Quin altre títol podries posar-li al poema?  

TRUITA  

La truita és una bona menja   

des del dilluns fins al diumenge. 

Sola, resulta molt plaent,   

i encara més amb farciment. 

Truita amb patates, amb mongetes,   

amb espinacs, també amb gambetes, 

amb botifarra, amb ceba, amb alls,   

ben pocs hi fan escarafalls. 

Truita amb verdures, amb pernil,   

té cadascuna el seu estil 

I el seu gustet determinat,   

perquè la truita és un gran plat 

que fet així o fet aixà   

sempre ens encanta el paladar 

Miquel Martí i Pol 
Bon profit! 
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• Com	  sonen	  els	  poemes?	  
 
 
El poeta, quan escriu un poema, moltes vegades, intenta que les paraules combinin entre elles 

per crear una melodia que sorprengui al lector.  

Aquesta melodia de la qual parlem, la majoria de vegades ver creada per la utilització del 

ritme, la rima, la llargada dels versos i la repetició dels sons.  

D’aquesta manera, aquest punt, hauríem de parlar als infants d’alguns d’aquests aspectes que 

acompanyen i fan la poesia, aquest cas el ritme i la rima.  

En primer lloc podríem demanar als infants què entenen ells per ritme i rima?  

Molts d’ells segur que han sentit parlar d’aquestes dues paraules, però segur que molts d’ells 

els hi costa diferenciar l’una de l’altra, per això tractaríem de definir els dos conceptes: 

El ritme del poema s'obté alternant síl·labes tòniques i àtones, o com la proporció de temps 

entre diversos sons que ens pot venir donat per la repetició d’un mot.  

Mentre que la rima s'utilitza per obtenir terminacions iguals o semblants entre dos o més 

versos, repetint totalment o parcial els sons entres dos o més mots, a partir de la darrera vocal 

accentuada. 

Per parlar del ritme ho farem mitjançant els versos curts i els versos llargs, mentre que de la 

rima, tant sols parlarem de que hi ha versos que rimen les vocals, mentre que d’altres rimes 

les vocals i les consonants, o que hi ha versos que no rimen.  

 

-‐ Ritme en els versos curts:  

La característica principal d’aquests versos és que donen un ritme ràpid i alegre al 

poema, que fa que sigui més fàcil de llegir i divertit.  

-‐ Ritme en els versos llargs: 

Normalment, els versos més llargs són utilitzats per donar la sensació de calma, 

tranquil·litat, per comunicar una sensació relaxant i de lentitud.  
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Una manera clara i divertida de treballar el ritme és mitjançant cançons de joc, normalment 

solen tenir un ritme molt marcat. Per exemple: 

 

DALT DEL COTXE 

Dalt del cotxe hi ha una nina 

que en repica els cascavells. 

Trenta, quaranta, l'ametlla amarganta, 

pinyol madur, vés-te'n tu! 

Si tu te'n vas, nero, nero, nero. 

Si tu te'n vas, nero, nero, nas. 

 

" Es pot realitzar una recerca o que cantin cançons que siguin d’aquestes 

característiques, per tal de que ells mateixos se’n adonin.  

I, a partir d’aquí, es pot parlar dels poemes que es poden cantar, ja sigui perquè tenen 

música o perquè tenen un mateix ritme o estructura que alguna cançó coneguda.  

Per exemple, a partir de la cançó Cargol, treu banya 

 

CARGOL, TREU BANYA 

Cargol, treu banya, 

Puja a la muntanya; 

Cargol, treu vi, 

Puja al muntanyí.  

 

Trobem un fragment d’un poema de Joana Raspall – Com el plomissol que diu així: 

 

CARGOL, TREU BANYA 

Cargol, treu banya, 

El cel té una lleganya, 

Quan li caurà 

L’hort es mullarà.  

 

A partir d’aquest exemple es podria treballar el poema de Joana Raspall mitjançant la música 

del cargol treu banya. Podem trobar altres exemples on passa exactament el mateix.  

Una vegada treballat el ritme, es passarà a treballar la rima, a partir dels tipus de rima. 
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-‐ Poemes que rimen les vocals:  

LA MASIA 

De solitària masia 
el gos és el guardià; 

va amb el pagès a caçar 

i, assenyat, és policia.  

Popular Catalana 

Recull de poemes per a petits i grans. 

 

-‐ Poemes que rimen les vocals i consonants:  

XIMPANZÉ 

Orellut i geperut, 

braços llargs i desmarxat, 
cul pelat i cos pelut: 

aquí tens el teu retrat. 

• Bibliografia consultada: Ricard Bonmatí, Estimades feres. Il·lustracions de Montse Ginesta. Baula 
(Ala Delta), 2009. 
 

" Un exemple d’activitat que es podria dur a terme per a treballar les rimes seria 

proposar als nins que pensin paraules amb la vocal a per exemple, i a partir d’aquestes 

paraules treballar la rima en la poesia.  

Per exemple a partir de les paraules: vaca, contenta,  bonica i pesada 

Ahir pel camp em vaig trobar una vaca, 

Ai! Quina vaca més gran i més pesada! 

Vaig anar a per ella i es va posar contenta, 

Ai! Quina vaca més bonica. 

Poema inventat  
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Aquesta és una manera divertida de practicar fent poemes senzills a partir de rimes que ells 

mateixos elaborin. 

Dins aquest punt, també podríem introduir el concepte de rodolí, ja que aquest també és una 

manera divertida i fàcil per a treballar les rimes amb els infants. En primer lloc, explicaríem 

que és un rodolí, conjunt de versos que rimen, sovint de caire humorístic o enginyós.  

A continuació, algunes propostes per practicar els rodolins amb els infants:  

" Es podria fer un llistat de paraules i buscar-ne d’altres que rimin amb cadascuna 

d’elles: 

 Pastís  Anís 

 Ramell  Castell 

 Hivern  Infern 

 Patata   Sabata  

" A partir d’aquí, cada infant pot escollir un parell de paraules i fer un rodolí:  

M’he posat la sabata 

I he anat a per la patata  

" Una altra proposta podria ser la de completar rodolins donant el primer vers: 

 Per l’aniversari m’han fet un pastís 

 ----------------------------------------- 

" La darrera proposta podria ser que els infants facin un rodolí amb el nom d’un 

company de classe. Per exemple, amb un company que sigui Miquel, podríem fer un 

rodolí amb la paraula estel. 

Avui a la platja m’he trobat al meu amic Miquel 

 Que amb el seu pare i la seva mare feia volar un estel.  
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Un cop treballats els rodolins, treballarem amb els versos que no rimen, anomenats també 

versos lliures:  

LA CASTANYERA 

Com un ocell migrador 

Torna la castanyera 

Amb ales de fum de llenya. 

Mirada de carbó encès 

I alè de tardor propera. 

Lola Casas  
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• El	  llenguatge	  dels	  poemes?	  
 
Al següent punt, treballarem aspectes com la imatge, la comparació, la metàfora, la 

personificació i, amb qui està parlant el poeta?   

 

La imatge és una representació visual que ens mostra tal com és un objecte, paisatge...  

Moltes vegades un poema va acompanyat d’una imatge representativa d’aquest, el poeta 

sovint crea imatges amb paraules per expressar allò que vol dir.  

 

A partir de les imatges, es poden treballar vàries propostes: 

" A partir de la lectura d’un poema, entre tota classe, es pot pensar quines imatges o 

quina imatge representaria allò que diu el poema.  

" Després d’haver-ho dibuixat, es podria dur a terme la representació plàstica del dibuix 

o d’allò que transmet el poema.  

 

Amb el poema de Lola Casas que trobem en el seu llibre anomenat Poemes per a cada dia, 

podríem realitzar les propostes enumerades anteriorment.  

 
S’ACABEN LES VACANCES 

Avui tornaré a l’escola! 

Vull arribar la primera! 

He ficat llibres i agenda 

dins de la meva cartera. 

Una cartera molt nova, 

on hi ha dibuixat un mussol, 

que mira com surt la lluna 

i com s’amaga el bon sol. 

Avui tornaré a l’escola! 

He de ser ben matinera! 

No val badar ni una mica 

si vull arribar la primera! 

Lola Casas, Poemes de cada dia. 
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Moltes vegades el poeta compara dues coses que s’assemblen i, és el lector que molts de 

cops ha de descobrir aquesta relació, això ho anomenem  la comparació. 

 

SOLDATS 

Som com 

a la tardor 

en els arbres 

les fulles 

Giuseppe Ungaretti 

• Bibliografia consultada: Traducció de l’italià de Narcís Comadira, dins Maleïdes guerres, tria de 

Jordi Cornudella, Edicions 62-Empúries, 2003.  

 
 

" Es poden cercar les comparacions que surten al poema i fins i tot fer-ne de noves.  

" També podem realitzar comparacions a partir d’un inici: 

-‐ És tan alt com................................... 

-‐ És tant pelut com............................. 

-‐ Un peu petit com............................ 

-‐ Un cel immens com......................  

 

" També es poden fer comparacions de coses pel seu color 

-‐ .............................. negre com .............................. 

-‐ ............................. verd com ................................. 

-‐ ............................ groc com .................................. 

 

 

Passem de la comparació a la metàfora, de vegades, els poetes donen el nom d’una cosa a una 

altra que te un paregut amb aquesta, i sol ser el lector el qui ha de descobrir aquesta relació. . 

 

—— 

—— 
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MELÓ 

————Tallades (daurades) 

——————de lluna 

————————escampades 

———— sobre una taula 

——————————d’estiu. 

    Lola Casas  
                                    Groc 

• Bibliografia consultada: Lola Casas, Groc. Il·lustracions de Mercè Galí. Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat, Barcelona, 2009.  

Així doncs, algunes propostes que s’hi podríem treballar amb la metàfora serien les següents: 

" En primer lloc, el que s’hauria de deduir és, on es troba la metàfora del poema. Es pot 

intentar esbrinar individualment o en grup gran.  

" Una altra proposta podria ser trobar metàfores que ens podrien servir per parlar de les 

següents coses: 

-‐ La pluja 

-‐ El sol 

-‐ La mar  

-‐ La lluna  

El poema que trobem a continuació Maria Mercè Marçal, ens fa una metàfora sobre la lluna, 

molt clara.  
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AI, QUINA UFANA DE LLUNA! 

 

Ai, quina ufana de lluna! 

 

Amic, sortim a la finestra 

 

entre les dotze i la una! 

 

Lluna, moneda de coure 

 

a l’aire, duu-nos fortuna 

 

entre les dotze i la una! 

 

   Maria Mercè Marçal 
        La màgia de les paraules 

 

La personificació és produeix quan el poeta, dóna vida als elements, als objectes, i els hi 

atribueix accions pròpies dels éssers vius.  

Al poema que trobem a continuació de Joana Raspall, hi trobem un exemple de 

personificació: 

EL VENT I JO 

He volgut escoltar es vent 

-qui l’entén? 

i amb la llengua tota humida 

m’ha parlat 

d’un gran riu allargassat 

sota una boira exquisida. 

Ha passat sobre el meu rostre 

el seu alè 

de manera delicada, 
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com un bes. 

M’ha deixat el front serè. 

 

Fou tant dolça la besada 

que hi pensaré sempre més. 

 

 Joana Raspall 
Pinzellades en vers 

 

 
" Per treballar la personificació, a partir del poema anterior, podríem buscar entre tots la 

personificació que fa el poeta, i a quines accions atribuir-se: una finestra, núvol...  

 

" A partir de la lectura del següent poema de Miquel Martí i intentar esbrinar que li 

passa a l’hivern.  

 

HIVERN 

 

Estimo la quietud dels jardins  

i les mans inflades i vermelles dels manobres.  

 

Estimo la tendresa de la pluja  

i el pas insegur dels vells damunt la neu.  

 

Estimo els arbres amb dibuixos de gebre  

i la quietud dels capvespres vora l'estufa.  

 

Estimo les nits inacabables  

i la gent que s'apressa sortint del cinema.  

 

L'hivern no és trist:  

És una mica malenconiós,  

d'una malenconia blanca i molt íntima.  
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L'hivern no és el fred i la neu:  

és un oblidar la preponderància del verd,  

un recomençar sempre esperançat.  

 

L'hivern no és els dies de boira:  

és una rara flexibilitat de la llum  

damunt les coses. L'hivern és el silenci,  

és el poble en silenci,  

és el silenci de les cases  

i el de les cambres  

i el de la gent que mira, rera els vidres,  

com la neu unifica els horitzons  

i ho torna tot  

colpidorament pròxim i assequible 

 

   Miquel Martí i Pol 

Per molts anys!  

 

El darrer punt d’aquest apartat, es refereix a : amb qui parla el poeta, en ocasions, el poeta 

parla amb els elements que apareixen al poema o amb persones a les quals molts de cops hi 

està dedicat el poema.  

El poema que trobem a continuació del llibre: Mi primer libro de poemes, de Juan Ramón 

Jiménez, Federico Garcia Lorca i Rafael Alberti, ens deixa molt clar amb qui està parlant el 

poeta:  

 
 

EL MAR. LA MAR. 

El mar. ¡Sólo la mar! 

 

¿Por qué me trajiste, padre,  

a la ciudad?  

¿Por qué me desenterraste  

del mar?  
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En sueños la marejada  

me tira del corazón;  

se lo quisiera llevar.  

Padre, ¿por qué me trajiste  

acá? 

 

Gimiendo por ver el mar,  

un marinerito en tierra  

iza al aire este lamento:  

¡Ay mi blusa marinera;  

siempre me la inflaba el viento  

al divisar la escollera! 

 

  
Rafael Alberti 

       Mi primer libro de poemas 
  

 
 
 

" La clara pregunta que s’hauria de realitzar és: Amb qui parla el poeta?  

" També es pot proposar als infants que pensin a qui o quina cosa parlarien en un poema 

escrit per ells.  
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• Mirem	  la	  poesia	  
 
 
En el següent apartat, treballarem amb la relació que trobem entre la imatge visual de la 

comparació i el seu significat, és a dir, consisteix en treballar les possibilitats visuals que 

genera una lletra, una paraula, un text... de manera que la imatge arribi primer que la paraula.  

En ocasions a tots ens ha passat que mentre llegíem un text, descripció, llibre, poema... la 

ment forma la seva pròpia imatge d’allò que el text ens està contant, i visualitzem les 

paraules.  

Cal tenir en compte però, que per treballar aquest aspecte, no només s’ha de treballar a partir 

de la proposta escrita, si no que cal donar-li una dimensió plàstica, ja que el missatge ens ha 

d’entrar pels ulls per després realitzar la lectura.  

D’aquesta manera, treballarem els poemes per mirar mitjançant exemples:  

 

" Treballem amb l’abecedari, es tracta de dibuixar les lletres de l’abecedari buscant una 

relació entre la forma que tenen i objectes o accions.  També podem cercar objectes 

escolars que ens recordin a lletres, com per exemple, un portador d’angles, ens podria 

recordar la lletra D, un compàs una mica obert, ens podria dur a la ment la lletra A, 

unes tisores obertes, la lletra X, entre d’altres.  

 

" Una altra manera de treballar visualment el poema podria ser, escriure el poema 

combinant  paraules  i imatges o dibuixos referides a allò que el poema ens està dient. 

 

" També, es pot proposar als infants que inventin un model d’abecedari i que escriguin 

el seu nom amb el model.  

 

" A més, podríem treballar amb pintar la lletra... O per exemple, es tracta d’agafar un 

poema i pintar totes les lletres O que surtin al poema, es pot fer sense cap intenció o 

realitzant un dibuix d’allò que representi la paraula que conté O.  

 

" Una altra proposta molt original per a mirar la poesia seria, en escriure un poema 

invertit per tal de que només es pugui llegir mitjançant un mirall, podem trobar alguns 

poemes que ja estiguin pensats per aquest fi o fins i tot realitzar-ne amb els infants.  



	  

	   33	  

" Com a darrera proposta, donaríem un poema i ells haurien de substituir algunes lletres 

per les lletres de l’abecedari que hagin creat.  

 

A partir del poema Ànec i oca de Miquel Desclot:  

 

ÀNEC I OCA 

Un ànec i una oca 

Damunt d’una roca 

Embullen la troca 

I toca qui toca. 

 

Ni l’ànec és soca 

Que sembli una lloca 

Ni l’oca és tan oca 

Que arribi a tanoca.  

  

 Miquel Desclot  

 
Una altra manera de treballar la poesia visualment és mitjançant els cal·ligrames, 

composicions generalment poètiques, en les quals la distribució del text té relació amb el seu 

contingut.  
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Miquel Desclot  
 
 
 

" Després dels exemples treballaríem amb els infants amb diferents poemes per a que 

fossin ells els creadors d’un cal·ligrama. Si això resultés molt difícil, es podria optar 

per donar el contorn d’un animal, per exemple una girafa i escriure ells el poema 

d’una girafa per damunt el contorn. Fins i tot el poema podria estar inventat pels 

propis infants. 
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• Juguem	  amb	  la	  poesia	  
 

Quan diem a jugar amb la poesia ens referim a jugar amb les paraules d’un poema, així doncs, 

aquest apartat treballaria sobre estratègies que es poden utilitzar per jugar amb la poesia:  

Explorant, les possibilitats d’una paraula per a formar-ne d’altres. Normalment partirem de 

paraules simples per anar cap a paraules compostes.  

Alterant, l’estructura destruïm, mitjançant el joc, els camps semàntics convencionals.  

Intentant, que les lletres, paraules, frases o versos siguin esdevinguin protagonistes. 

Procurant, generar un sentit estètic, divertit, al associar lliurement els mots. 

Tractant, d’unir les paraules a les coses que representen. Explorar el misteri entre significants 

i significat.  

" Una proposta de treball podria ser treballar amb paraules “creixents” i paraules 

“minvants” per exemple:  

Afegint i traient lletres es poden formar noves paraules: 

 

               Creixents       Minvants 

          A        Porta 

         Ma        Port 

        Mar         Por 

       Mare        Or 

                  Marea         O 

 

" També podem treballar mitjançant paraules que es desplacen, es tracta de cercar 

paraules que, si canviem una de les seves lletres, es converteixen en paraules diferents.  

Per exemple:  

 Amor    Roma 

 Sorra   Arròs 

 Sostre   Ostres 
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" Una altra proposta podria ser combinar lletres a partir d’una paraula treure’n de noves 

mitjançant la combinació de les lletres:  

 

PLATA 

Plat   Lata   Pala  Tala  

 

" També podem treballar paraules del dret i paraules del revés, cercar paraules que 

llegides del dret tenen un significat i llegides del revés en tenen un altre.  

Per exemple: 

 Moll  Llom 

 Llop  Poll 

 Amor  Roma 

 

" Una altra activitat que també es podria dur a terme per a jugar amb les paraules, podria 

ser donar una paraula i a partir d’aquesta suprimir lletres o alterar l’ordre.  

Per exemple: A partir de la paraula:  

RENTADORA 

Renta 

Dent 

Nedar 

Terra 

 

" També es podria jugar amb el nom i cognoms, mirar si es poden fer més paraules, 

treure altres significats...  

 

Encadenaments, composició en la qual una paraula porta a l’altra.  

" Es pot jugar a fer encadenaments a partir d’una paraula, construir-ne d’altres que 

comencin amb la darrera síl·laba... 

Per exemple:  

Taula 

Làmina 
Nata  

..... 
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Per anar augmentant la dificultat es poden fer encadenaments de frases:  

La nina juga amb el vent 

 El vent canta amb la gent 
  La gent córrer lentament.  
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• Fem	  poesia	  
 
 
En el següent apartat treballarem com fer poemes, creació. A més de totes les propostes 

comentades anteriorment que ens puguin servir, en proposaré de noves.  

" La primera proposta amb la qual podríem treballar seria crear poemes a partir d’una 

audició musical, es tracta de posar una música adient i mentre dura la música el 

mestre/a va parlant d’acord amb la música que s’escolta i va suggerint indirectament 

el tema.  

Un exemple podria ser: posar música amb renous d’aigua, fil musical de fons, i el 

mestre parlar sobre la mar, un riu... és un tema bastant senzill per començar.  

 

" Podem treballar també poemes a partir d’una imatge suggeridora i fer-la observar amb 

atenció. Parlar sobre què hi veiem, què ens transmet, què en recorda, quins colors 

observem, percepcions, sensacions...  

I a partir d’aquí demanar als alumnes que escriguin un poema a partir de les 

sensacions que aquesta imatge els hi hagi suggerit.  

 

" Una altra proposta que podríem dur a terme seria, suprimir en un poema algunes 

paraules, adjectius, verbs... d’aquesta manera del que es tracta és de reconstruir el 

poema amb les mateixes paraules o amb paraules noves que se’ls hi ocorrin, però que 

no trenquin la musicalitat dels versos.  

Per exemple, a partir del poema La nina que se va al mar, de Rafael Alberti, que 

trobem al llibre Para niños,  podríem treballar aquest aspecte.  

 

LA NIÑA QUE SE VA AL MAR 

¡Que blanca lleva la falda 

la niña que se va al mar! 

¡Ay niña, no te la manche 

la tinta del calamar! 

¡Que blancas tus manos, niña, 

que te vas sin suspirar! 
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¡Ay niña, no te la manche 

la tinta del calamar! 

¡Que blanco tu corazón 

y que blanco tu mirar! 

¡Ay niña, no te la manche 

la tinta del calamar! 

Mateix poema amb paraules suprimides:  
 

LA NIÑA QUE SE VA AL MAR 

¡Que _______ lleva la falda 

la niña que se va al mar! 

¡Ay niña, no te la ______ 

la tinta del calamar! 

¡Que blancas tus _______, niña, 

que te vas sin suspirar! 

¡Ay _____, no te la manche 

la tinta del calamar! 

¡Que blanco tu _______ 

y que blanco tu mirar! 

¡Ay niña, no te la manche 

la _____ del calamar! 

 Rafael Alberti 

Para niños  
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" També podem treballar amb la realització de poemes a partir de monosíl·labs com per 

exemple el que trobem a continuació:  

 
AL CEL  

 

Al cel, el sol. 

Al sol, el foc. 

Al foc, la llum. 

El cel, el sol, el foc, la llum... 

Tot cap dins de l’ull.  

  
  Isabel Barriel 
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7. Creació d’un blog  
	  
La idea de la realització d’un blog ha sigut a partir de la necessitat que m’ha anat sorgint 

durant la realització del treball, per a trobar d’una manera ràpida i senzilla un recull de 

poemes i poetes destinats a infants.  

D’aquesta manera, crec que amb la creació del blog, es podrà a tenir a l’abast, un petit recull 

d’això esmentat, de poemes i poetes que escriuen per infants.  

 

Així doncs, en el blog, hi podem trobar totes els poetes dels quals aquí s’han parlat, 

acompanyats del llibre del qual s’han agafat els poemes treballats, a més dels poemes que han 

anat sortint al llarg del treball.  

D’aquesta manera, és una manera senzilla i ràpida de trobar el poema, l’autor i el llibre.  

 

A més, pot ser una eina útil per a mestres i no mestres per a trobar informació i exemples de 

poesies per infants.  

 

L’adreça per accedir al blog és la següent: http://poesiaperinfants.blogspot.com.es/ 
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8. Conclusions   
 
 
La creació d’aquest treball fi de grau, no ha estat una feina fàcil, a part de totes les hores 

dedicades al treball, podria dir que la recerca de la informació, dels llibres i escriptors 

adequats, ha estat la feina més difícil, complicada i llarga.  

Està clar que avui en dia, per Internet trobem molta informació i és veritat que molta d’ella 

d’utilitat, però també molta sense referències i poc fiable. Per això, a part de la recerca per 

Internet també és necessària dur a terme recerca de llibres i enciclopèdies.  

En un primer moment, i quan es té tanta informació és difícil organitzar-se de la manera que 

tot segueixi un ordre lògic, que surtin tots aquells punts que tenim en ment i que al cap i a la fi 

tingui un sentit tot plegat i una utilitat. 

D’aquesta manera, el principal objectiu que em vaig proposar en un primer moment, fou que 

d’això en sortís un profit, que fou una eina que es pugui utilitzar el dia de demà i que sigui 

útil, almenys, per algunes persones.  

I crec, a hores d’ara, que part d’aquest objectiu l’he dut a terme adequadament i amb 

satisfacció.  

 

Finalment, només em queda esperar que l’altra part de l’objectiu, que pugui ser d’utilitat, 

pugui dur-la a terme en un futur, mitjançant la consulta del treball fi de grau o consultant el 

blog creat.  
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