
 
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 sòlids 
 i transformadors mitjançant la lectura, la música i l’art. 
 Introduir la poesia dins l’espai educatiu a través de lectures, jocs, cançons. 
 Treballar la creativitat a l’aula. 

 
DESCRIPCIÓ 
L’eix principal és treballar la poesia amb l’acompanyament d’altres disciplines artístiques, com 
la música i propostes plàstiques. S’ha fet una proposta adaptada a cada cicle. 
 
METODOLOGIA: 
Amb una proposta de lectures poètiques adaptades per a cada cicle, es llegeixen els poemes i 
els converteixen en cançons, jocs, petites històries creant alhora un ambient  participatiu i 
creatiu dins l’aula. Cada taller és diferent i s’adapta als diferents grups de cada cicle. 
http://www.merceblanes.com/tallers-de-poesia/ 
 
 
1-TALLER “ VOLEN LES PARAULES” - LLARS D’INFANTS i EDUCACIÓ INFANTIL 
(P3,P4,P5) 
    
Basat en el llibre de poemes “Volen les paraules” de Mercè Blanes. Poemes acompanyats amb 
cançons, jocs i elements visuals on descobrirem els ocells més propers del nostre entorn com 
la merla, l’oreneta, el pitroig, etc.   
 
2- TALLER “ JUGUEM AMB LES PARAULES” - CICLE MITJÀ (3e i 4t) 
 
Donarem veu a diferents poetes amb poesies de diferents continguts. Poemes de Joana 
Raspall i Miquel Martí  i Pol i d’altres poetes. 
 
Consta de dues sessions complementàries. 
 
En una primera sessió convertirem els poemes en jocs rítmics i musicals, jugant amb les 
paraules. A través de la lectura dels poemes treballarem les emocions i l’expressió. (Duració 
aproximada 1h) 
 
En una segona sessió construirem els nostres primers poemes, lliures i treballarem diferents 
tècniques plàstiques per il·lustrar els nostres poemes.(Duració aproximada 1h) 
 
3- TALLER  CREATIU - HAIKÚ , poesia japonesa. CICLE SUPERIOR (5è i 6è) 
   
Consta de dues sessions complementàries. 
 

Poesia  
 
a l’escola 



En la primera sessió coneixerem i parlarem de la poesia japonesa, el Haikú. 
Treballarem els elements de la natura a través de lectures i la creació dels nostres primers 
Haikús. 
Crearem una atmosfera tranquil·la amb música de fons de la natura plena d’imatges per poder 
treballar millor les emocions i poder-los expressar en els nostres Haikús. 
 
En una segona sessió ensenyarem i treballarem la tècnica del Sumi-e per il·lustrar els nostres  
Haikús i realitzar un bonic treball. 
 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
El taller es realitzarà a la mateixa escola. 
 
 
RECURSOS 
Humans: una narradora i una tallerista d’arts plàstiques. Es sol·licita la presència del/la docent 
en les sessions. 
Material: Ordinador amb altaveus, pissarra digital, reproductor CD ( a concretar segons Taller) 
Econòmics : és gratuït pels centres educatius, el cost el cobreix l’ajuntament. 
Preu per sessió de 45 minuts/ 1hora: 100€ 
 
 
OBSERVACIONS 
L’aula on es faci el taller ha de comptar amb espai suficient per poder fer l’activitat i els treballs 
plàstics. 
 
Cada centre pot triar d’una a quatre sessions durant el curs repartides com es vulguin. 
 
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: 935667004/630281538 
 
  
 


