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ESO.
PRIMER CICLE. 
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. Des-
cobertes, una rere l’altra i que ens permeten relacio-
nar-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.

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA TRE-
BALLAR?
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A TALL D’EXEMPLE
CAL·LIGRAMES

La següent proposta consta de dues parts:
A la primera part, es treballarà el cal·ligrama i es triaran poemes, fragments d’algun 
poema, relats, personatges, etc., per poder-ho transformar en un cal·ligrama.
A la segona part, es crearà el cal·ligrama. Es poden oferir propostes més tradicionals 
o lligades a històries i personatges més actuals: https://www.instagram.com/hat-
terpillararts/?utm_source=ig_embed. En l’enllaç es poden veure il·lustracions més 
complexes que mantenen la idea del cal·ligrama; caldria però que imatge i text se 
situessin en el mateix nivell. 
Se’ls animarà a cercar una temàtica que els resulti d’interès i que el cal·ligrama ser-
veixi per expressar allò que els hi transmet, combinant el contingut del text, imatges 
i colors. La presentació dels cal·ligrames s’enregistrarà en vídeo. 

Una altra opció és identificar i extreure les característiques que els defineix com a 
grup classe. És una activitat d’identificar i començar a autoresponsabilitzar-se, així 
com de valorar els trets positius i iniciar l’acceptació d’altres aspectes que en oca-
sions poden ser fins i tot barreres en la gestió del grup. Per extreure les característi-
ques es pot fer un “metaplà”:
• Cada persona escriu una característica en un paper. Tants papers com caracterís-

tiques.
• De manera individual i en silenci, cada persona uneix per semblança les caracte-

rístiques, que quedaran agrupades “per famílies”.
• De manera conjunta es comenten “les famílies” proposades i se cerquen noms 

genèrics i exemples que reforcin les idees apuntades.
• Un cop s’han escollit les paraules, es decidirà quina forma, per poder crear el cal·li-

grama.
La presentació dels cal·ligrames s’enregistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de secundària: 

• Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic:
 Dimensió comprensió lectora
 Dimensió expressió escrita
 Dimensió literària

• Competències bàsiques de l’àmbit artístic:
 Dimensió expressió, interpretació i creació

https://www.instagram.com/hatterpillararts/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/hatterpillararts/?utm_source=ig_embed
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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 amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de secundària: 

• Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic:
 Dimensió comprensió lectora
 Dimensió expressió escrita
 Dimensió literària

• Competències bàsiques de l’àmbit artístic:
 Dimensió expressió, interpretació i creació
Aquesta dimensió permet el foment de la creativitat des de l’àmbit artístic. La com-
posició comporta un procediment heurístic, que no implica el seguiment d’una 
única via i un sol resultat, sinó que les solucions són múltiples i la manera d’arri-
bar-hi.


