
 

 

 

LLEGIM EN FAMÍLIA 

   a casa 

  
 

 

 

 

La poesia ofereix la possibilitat de gaudir i jugar amb el llenguatge, ser imaginatius amb l’ús de les paraules, 

parar atenció al ritme, apreciar la sonoritat, sintetitzar el que es vol expressar, buscar allò essencial i dir-ho 

d’una manera acurada.   

 

 

Si no teniu llibres a casa es poden agafar en préstec a Ebiblio.  
   https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index 

http://aladi.diba.cat/  
 

 

                                                                                                       JOCS POÈTICS 

 

 

https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
http://aladi.diba.cat/


 

 

 

 

Consisteix a llegir i compartir poesia, jugar amb 
els poemes, parlar-ne, crear-ne, recrear-ne,  
interpretar-los, endreçar-los i desendreçar-los. 
 
També es proposa crear poesia visual amb 
objectes de la vida quotidiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Descoberta  

Per començar s’han de buscar llibres de poesia, si a casa no n’hi 
ha es poden demanar en préstec a Ebiblio. Es llegeixen alguns 
poemes i es comenten de forma informal, començant la 
conversa compartint les sensacions, records, emocions, i 
pensaments que ens ha provocat.  

Joc 

Hi ha moltes possibilitats a l’hora de jugar amb la poesia. Cadascú haurà de triar els jocs i els poemes més 
adients per a la seva família, segons les edats, les capacitats i els gustos.  Per als infants que no saben llegir 
alguns jocs es poden fer oralment. 
Lectura dramatitzada: Es llegeix el mateix poema jugant amb la interpretació, fent veus, interpretant 
personatges imaginats, variant el to, el timbre, el tempo, l’entonació, etc. És important la tria del poema, els 
narratius i humorístics poden anar bé, cal graduar la llargària del poema segons l’edat.  
Trencaclosques poètic: Es tria un poema, millor si és rimat i amb una estructura clara, es copia deixant una 
bona separació entre cada vers. Es retalla el poema deixant un vers en cada tros, es juga a reconstruir el poema. 
La dificultat pot variar molt segons el poema que es tria. Per resoldre el trencaclosques cal tenir en compte la 
rima, l’estructura, els signes de puntuació, la coherència gramatical i la significativa. 
Desendreçar un poema: Es tracta de canviar l’ordre dels versos i petits detalls, per mantenir la concordança, 
per crear nous poemes. També es pot jugar canviant l’ordre intern dels versos o agafant les paraules 
significatives i formar nous versos per recrear i versionar els poemes.  
Inspirat en... Es tracta d’inventar un poema imitant algun/s elements del poema o poeta que ens serveix 
d’inspiració.  Es pot copiar l’estructura, la rima, la temàtica, l’estil, el to... 
Musicar un poema:  És a dir, inventar una música per a un poema de forma que esdevingui una cançó. Va bé 
que tingui tornada. També es pot fer al revés, partint d’una música coneguda es pot inventar la lletra, cal tenir 
en compte el ritme, la mètrica i la rima.  
Glossar: Jugar a inventar i cantar garrotins, jotes o d’altres glosses. 
Binomi fantàstic rimat: Es tracta d’inventar una historieta rimada o rodolins, per començar a crear es parteix de 
dues paraules triades a l’atzar entre els poemes llegits.  
També podem Il·lustrar un poema, Traduir un poema o inventar altres jocs. 

 

        PROPOSTA         DINÀMICA 

Chema Madoz 

Núria Pujolàs 

Chema Madoz 



 

 

  

 

 

 

     

Creació 

La proposta és fer poemes visuals. Es recomanable començar per buscar i comentar poemes visuals de 
poetes com Joan Brossa, Carmen Peralto, Núria Pujolàs, Chema Madoz o d’altres.   
Per endinsar-se en la creació es pot pensar una idea, un concepte o una emoció que es vol expressar. 
També pot ser útil pensar en la reacció que es vol provocar en l’espectador o es pot buscar objectes o 
imatges i crear a partir d’ells.  
Un cop feta la tria d’objectes i/o imatges es manipulen, tallant, enganxant, combinant, composant o 
fent el que convingui en cada cas. Després es busca el fons adient, es prepara la il·luminació i es 
fotografia.  
Tenir una actitud d’exploració, provar diverses formes de fer, pot afavorir una experiència més rica i 
uns resultats més reeixits. 

Comunicació 

Per tancar l’activitat es pot donar espai per expressar allò que cada participant vulgui aportar sobre 
l’experiència viscuda plegats.  Es pot pensar a qui volem regalar la nostra poesia i enviar els poemes, les 
cançons o les il·lustracions, es pot fer un petit vídeo o fotos o fer una videotrucada i donar el regal 
poètic en directe, tot i la distància. 
Es poden enviar les creacions i comentaris a bibliotecagf@santcugat.cat. A la Biblioteca de Mira-sol 
Marta Pessarrodona es podran agafar en préstec poemaris amb alguns trencaclosques poètics 
preparats per jugar-hi, quan es pugui tornar a fer vida social i cultural amb normalitat. 
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