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1. Context del centre i de l’aula 

 
- L’activitat s'organitza en motiu de la celebració del Dia Mundial de 

la Poesia el dia 21 de març i forma part del Pla de lectura del centre. 

- En el projecte intervé el professorat del departartament de Català, 

la responsable del web, la coordinadora LIC i té el suport de 

la coordinadora d'activitats i de la comissió de la biblioteca escolar. 

 

 
2.  Producte comunicatiu: encàrrec que es fa fer i gènere discursiu al 

qual pertany 
 

-L'alumnat ha de recitar un poema i al mateix temps gravar un vídeo 

mostrant imatges que hi tinguen relació. 

-Es valora la bona elocució i la presentació del resultat final. 

 

 
3. L’activitat 

 
 

Es tracta d'un concurs de lectura en veu alta de poemes d'un/a 

escriptor/a de la literatura catalana de rellevància. 

 
Nivell educatiu: 

-L'activitat es proposa a tots els grups de 4t d'ESO (incloent-hi l'aula 

d'acollida) i de batxilerat, a l'assignatura de Llengua catalana i literatura. 

- A 4t d'ESO s'emmarca en els continguts de literatura catalana donats 

al curs, que van del segle XIX a l'actualitat, i es proposa com una 

activitat sumativa. 

- A 1r de batxillerat, es presenta com una pràctica obligatòria després 

d'haver estudiat tota la poesia catalana dels trobadors fins a la actualitat 

i d'haver llegit el llibre prescriptiu Antologia de la poesia catalana. 

- A 2n de batxillerat es planteja com una activitat optativa de reforç a 

l'assignatura comuna de Llengua catalana i literatura i com una activitat 

obligatòria a l'assignatura Literatura catalana que fa tot l'alumnat de 2n 

humanístic. 
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Objectius: 

-Conèixer l'obra d'un/a poeta important de la literatura catalana. 

-Practicar la recitació de poemes. 

-Conèixer els mecanismes de gravació i difusió de missatges de veu. 

-Assistir a un recital de poesia. 

 
 

Desenvolupament de l'activitat: 

-Primer s'expliquen les bases, després es mostren exemples de les 

convocatòries anteriors, es reparteixen els textos i es fa un assaig 

general. 

-Quan el professorat té tots els vídeos, es fa una tria dels millors, 

es publiquen a Youtube i es fa un passi a l'aula. 

 
Temporització i freqüència de desenvolupament: 

-S'ha dedicat una sessió d'una hora per als preparatius i una altra sessió 

per a visionar tots els vídeos de la classe i els vídeos finalistes. 

 
Materials i recursos: 

-L'alumnat ha de disposar d'un document amb l'antologia de textos, 

un tutorial d'edició de vídeos, telèfon mòbil amb càmera de vídeo 

i connexió a Internet. 

-Per al visionat dels vídeos es necessita projector i connexió a Internet. 

 

 
4. Punts forts de l’activitat 

 
- Es pot aplicar fàcilment en dues o tres sessions. 

- Està lligada a una celebració que es repeteix cada any. 

- El resultat és un producte de difusió pública i, per tant, no només 

acadèmic. 

- La publicació dels millors treballs funciona com a al·licient per a fer-los 

el millor possible i també com a reconeixement de la feina ben feta. 
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5. Resultats 

 
- Aprenen a gravar-se llegint en veu alta, una destresa que hauran 

de demostrar més vegades al llarg de la seua vida. 

- El visionat dels millors treballs provoca reflexions i comentaris 

entre l'alumnat sobre com ha de ser una bona lectura d'un text poètic. 

 
 

 
6. Conclusions 

 
- S'aconsegueix que facen una bona pràctica de lectura i audició 

de textos de creació. 

-L'activitat s'integra al conjunt d'activitats d'una celebració compartida 

amb tota la comunitat educativa. 

 
 

7. Enllaços (web del centre, espai de difusió, correu de contacte...) 
 

-Notícia al web de l'institut: 
 

Poemes per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. INS Despuig 
(20/04/20). 
https://agora.xtec.cat/insdespuig/actualitat/poemes-per-celebrar-el-dia- 
mundial-poesia/ 

 
 

-Entrada al blog de textos de creació de la biblioteca Calaixó de sastre: 
 

Homenatge a Josep Carner. Calaixó de sastre (20/04/20) 
https://calaixo-de-sastre.blogspot.com/2020/04/homenatge-josep- 
carner.html 

 
 

-Llista de reproducció al canal Youtube de l'institut: 
 

Homenatge a Josep Carner. Insdespuig (4/04/20) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtK6rOpfBTleK9bphG7uys1o09w 
dRb2MY 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLtK6rOpfBTleK9bphG7uys1o09w

