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BATXILLERAT I  
CICLES FORMATIUS.  
ESCRIPTURA

Us donem la benvinguda a l’àmbit literari.

En aquest document podeu trobar algunes idees per-
què pugueu començar a crear la vostra proposta dins 
l’àmbit. Recordeu que totes les creacions han de poder 
quedar enregistrades en un vídeo d’una durada màxi-
ma de quinze minuts.

Introducció

Les paraules ens acompanyen arreu.  
Comencen de forma oral per prendre forma gràfica 
més tard. Descobertes, una rere l’altra i que ens perme-
ten relacionar-nos.

Possibilitats

Tot seguit, us oferim una descripció de les activitats 
proposades. Recordeu que són idees que vosaltres com 
a mestres o en conjunt amb el claustre podeu modi-
ficar i reprendre de la manera que trobeu més adient, 
segons el vostre grup classe. 

Les activitats es poden treballar de manera transversal 
i vincular a diferents àmbits i competències amb la 
intenció que l’activitat es pugui viure des de diferents 
nexes.

OBJECTIUS

Augmentar l’interès per 
la literatura mitjançant 
l’ús de la imaginació  com 
a element en la creació 
literària.

Oferir propostes per a 
connectar amb els seus 
interessos i promoure 
l’autodescoberta.

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA TRE-
BALLAR?
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A TALL D’EXEMPLE
RIMAR I RIMAR

La següent proposta consta de dues parts:
• A la primera part, es treballaran les rimes de manera auditiva amb el grup classe, 

per després representar una selecció de poemes o cançons amb rima consonant. 
Es pretén reforçar la part fonològica de la comunicació juntament amb el ritme 
i l’entonació. Es pot treballar de manera conjunta l’àmbit musical i el d’educació 
física, afegint ritmes i moviments corporals que acompanyin les històries explica-
des als poemes.

• A la segona part, l’obra es treballarà de forma escrita i, finalment, es presentarà en 
forma de recital.La presentació podria consistir en una mostra oral del procés i de 
les obres finals de forma conjunta. La representació final s’enregistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular a les següents competències 
 • Competència comunicativa
 • Competència personal i interpersonal
Les competències d’aquest àmbit estan relacionades amb aspectes del creixement i 
aprenentatge de l’alumne, el qual es troba en un procés maduratiu crucial per al seu 
desenvolupament integral. L’actuació docent ha de generar confiança i expectati-
ves positives que acompanyin l’alumnat en la configuració de la seva autoestima. 

MICROPOEMES

Els micropoemes tenen entre dos i quatre versos i poden ser una manera d’apro-
par-se a la lectura i a la producció de poesia.
Passos fins a la producció:
• Cerca de poemes.
• Observació de la forma, semblances i diferències amb la narrativa.
• Cerca de micropoemes, lectura i comentari del que hem llegit i ens ha transmès.
• Proposta de binomis de paraules: globus-barret, patinet-núvol, llapis-fantasma, 

etc. Les paraules poden ser plantejades per part dels mestres, per part de l’alumnat, 
ja siguin a l’atzar o pensades prèviament.

• Pluja d’idees i primeres composicions.
L’acompanyament, veient produccions i exemples i el suport del grup i dels mes-
tres, pot aportar confiança a l’alumnat i disminuir judicis o bloquejos davant la 
creació. El recital final s’enregistrarà en vídeo.

Aquesta activitat es pot vincular a les següents competències plantejades al currí-
culum: 

 • Competència comunicativa
 • Competència personal i interpersonal
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HAIKU

Els haikus tenen el seu origen al Japó, i són una forma poètica que es crea combi-
nant 17 síl·labes en tres versos, generalment de 5, 7 i 5 síl·labes, sense rima. El camí 
fins a la producció:

• Cerca de haikus i contextualització.
• Observació de la forma, semblances i diferències amb altres estructures poètiques.
• Lectura i comentari de haikus, què ens ha transmès la seva lectura.
• Pluja d’idees i primeres composicions.

Els haikus tradicionals són una versió de la tanka, s’inspiren en l’observació de la 
natura i contenen alguna referència a l’estació de l’any en què s’escriuen.
La presentació dels haikus s’enregistrarà en vídeo.


