EDUCACIÓ ARTÍSTICA i FOMENT DE LA LECTURA
Tallers educatius de poesia
FORMAT
Taller
PROGRAMA
Montornès poble lector
DESTINATARIS
Alumnes de llars d’infants fins a primària.
CALENDARI
Al llarg del curs, a concretar amb les escoles.
DURADA ESTIMADA
Sessions de 45 minuts a 1 hora (segons el centre)
OBJECTIUS:
Oferir als infants l'oportunitat de créixer dins uns valors humans i educatius més sòlids
i transformadors.
- Ajudar a conèixer el seu interior i saber gestionar les seves emocions.
- Aprendre a posar-se en el lloc de l'altre i a resoldre conflictes de forma
serena.
- Aprendre a observar i cuidar tot el que la natura ens regala.
- Aprendre a ser més agraïts i pacients.
- Aportar riquesa al seu vocabulari i, així, també poder expressar-se
millor.
- Creativitat.
- Gaudir de la lectura, la música i l'art com una experiència
transformadora.
DESCRIPCIÓ
L’ eix principal és treballar la poesia amb l’acompanyament d’altres disciplines
artístiques, com la música, elements visuals, i propostes plàstiques. S’ha fet una
proposta adaptada a cada cicle.
METODOLOGIA
La Mercè Blanes, acompanyada de la seva guitarra, inicialment recita les poesies per
passar a cantar-les. En les activitats més complexes, la Laura Blanco li dona suport
amb d’altres instruments musicals, amb la interpretació de cançons i amb les arts
plàstiques.
1- LLARS D'INFANTS I EDUCACIÓ INFANTIL P3,P4,P5. Taller "VOLEN LES
PARAULES " basat en el llibre amb el mateix títol. Poemes acompanyats amb cançons
i elements visuals on descobrirem els ocells més propers del nostre entorn. Primeres
paraules plenes de sensacions.
2- Cicle MITJÀ. (3er i 4t) Taller de "JUGUEM AMB LES PARAULES” Donarem veu a
diferents poetes amb poesies de diferents continguts, amb una selecció de música de
fons creant una atmosfera tranquil·la i serena. Treballarem les emocions i construirem
els nostres primers petits poemes lliures, jugant amb les paraules. Descobrirem
diferents tècniques plàstiques per il·lustrar els nostres poemes.

3- Cicle SUPERIOR (5è i 6è) "TALLER CREATIU D’HAIKÚS” poesia japonesa.
Treballarem els elements de la natura a través de lectures i creació dels nostres
primers Haikús. Crearem una atmosfera tranquil·la amb música de fons o música de la
natura, i un espai per a fomentar la imaginació, plena d'imatges per poder treballar
millor les emocions. Descobrirem diferents tècniques plàstiques per il·lustrar els
nostres Haikús.
LLOC DE REALITZACIÓ
El taller es realitzarà a la mateixa escola.
RECURSOS
Humans: La recitadora i música Mercè Blanes i la música Laura Blanco. Es sol·licita la
presència del/la docent en les sessions.
Material: reproductor CD i ordinador amb altaveus.
Econòmics: és gratuït pels centres educatius, el cost el cobreix l’ajuntament.
Preu per sessió de 45 minuts/1 hora: 100 €
OBSERVACIONS
L’aula on es faci el taller ha de comptar amb espai suficient per poder fer la
representació i els treballs plàstics.
1- Llar d'infants i educació infantil - disponible a partir de novembre de 2019.
2- Cicle mitja - disponible a partir d’abril de 2020
3- Taller de Haikús- disponible a partir de novembre 2019.
Cada centre pot triar d’una a quatre sessions durant 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-activitatseducatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat
Telèfon: 93 5667004 / 630281538

