
 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA i FOMENT DE LA LECTURA 

Tallers de poesia Veus i mans 
 
FORMAT  
Taller 
 
PROGRAMA 
Montornès poble lector 
 
DESTINATARIS 
Alumnes de primer i segon de primària 
 
CALENDARI 
Al llarg del curs, a concretar amb les escoles 
 
DURADA ESTIMADA 
Sessions d’una hora i mitja a dues hores (segons el centre) 
 
OBJECTIUS:  
 

- Introduir el concepte de la poesia dins el programa curricular de les escoles de 
primària a partir de la narració de contes rimats. 

- Interpretar històries a partir de l’escenificació i la pintura creatives amb la 
participació activa dels infants. 

- Utilitzar la pintura i la interpretació com a eines d’expressió personal i de 
representació visual dels conceptes apresos. 

 
DESCRIPCIÓ 
La poesia i la pintura són instruments d’expressió artística que es poden desenvolupar 
des dels primers anys d’escolarització. Un projecte com aquest persegueix introduir i 
conduir als infants pels camins de la creació artística a partir de la lectura, la 
interpretació, la comprensió i la plasmació gràfica dels textos. 
 
Recitar, narrar, interpretar, il·lustrar, tot un treball creatiu des de la poesia i amb la 
il·lustració com a companya de viatge. 
 
METODOLOGIA 
 
Primer, a la vegada que la narradora explica el conte rimat seleccionat es va 
interpretant conjuntament amb els infants. Ells participaran com a actors i col·laboraran 
amb l’escenificació de la història.  
 
Posteriorment el conte podrà ser il·lustrat pels infants, a partir d’una prèvia explicació 
per part d’una il·lustradora d’algunes tècniques simples per aprendre a dibuixar.  
 
Es proposa una festa de cloenda per fer una exposició dels treballs realitzats durant tot 
el curs. 
 
Contingut de la sessió: 
 

- La narradora explica com es veu la presència de la poesia en els contes rimats. 
- Es recita el text en forma de narració, a partir d’una selecció prèvia de  contes 

rimats de diverses temàtiques. També es pot utilitzar un conte relacionat amb 
una temàtica proposada per l’escola. 



- Es fa una interpretació del text rimat a través de la participació directa dels 
infants durant les lectures dramatitzades. Mentre, la il·lustradora va dibuixant 
en una cartolina en blanc les històries que es narren. 

- Es proposa dibuixar en la segona part del taller les històries o les pròpies 
vivències a partir dels contes escoltats. La il·lustradora ensenya alguns 
conceptes simples per aprendre a pintar les històries a partir dels continguts 
interpretats. 

- Els infants fan les seves pròpies creacions artístiques de forma individual o 
col·lectiva, segons la decisió del grup, a partir de les eines treballades. 

- Al finalitzar les sessions es posa en comú, en una trobada de cloenda, els 
resultats finals obtinguts a partir de la representació i l’exposició dels treballs 
fets pels infants (opcional) 

- Es selecciona un lloc adequat del municipi per fer l’exposició (també es pot fer 
a la mateixa escola) 

 
LLOC DE REALITZACIÓ 
El taller es realitzarà a la mateixa escola.  
 
RECURSOS 
Humans: una narradora i una il·lustradora per taller. Es sol·licita la presència del/la 
docent en les sessions. 
Material:  

• reproductor de CD, materials sonors (micròfon si cal, en un grup nombrós o en 
local gran). Només si es fa una activitat per un grup gran es demanaria 
micròfon.  

• Material per pintar: llapis de colors, etc.  
• Fotocòpies de materials i cartolines grans per dibuixar.  
• Al llarg del taller si surt la necessitat d’un  material específic  es consultarà amb 

l’escola.   
 
Econòmics: és gratuït pels centres educatius, el cost el cobreix l’ajuntament. 
Preu per sessió d’1,5 h/ 2 h: 150€ 
 
OBSERVACIONS 
L’aula on es faci el taller ha de comptar amb espai suficient per poder fer la 
representació i els treballs plàstics.  
 
Cada centre pot triar d’una a quatre sessions duran t el curs repartides com es 
vulguin.  Preferible dimecres o divendres al matí.  
 
La suma de les sessions dels “Tallers educatius de poesia” i dels “Tallers de 
poesia veus i mans” no pot ser superior a quatre.  
 
 
INFORMACIÓ   
educacio@montornes.cat 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 


