
OBJECTIUS 
Aquestes sessions o tallers a l'aula van 
encaminades a donar a conèixer la poesia de 
diferents autors contemporanis d'una manera 
lúdica i engrescadora per a l'infant. Tot de 
passada, descobrirem el secret dels senyors i 
senyores poetes per tal de poder fer, nosaltres, 
les nostres poesies. 
Disposem de diferents muntatges adreçats 
cadascun d'ell a un determinat poeta, així doncs 
podem treballar tant amb Miquel Martí i Pol, com 
amb Olga Xirinacs, Pere Quart, Mercè Rodoreda 
o bé Joana Raspall. 
A continuació una petita mostra de cadascuna de 
les sessions o tallers esmentats. 
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Jugem Amb Els Poetes 
Idea Original De Rosa Fité



CONTES AMB POESIA (Miquel Martí i Pol)  
Voleu jugar amb les paraules? Voleu que fem 
màgia? Jugarem amb els poemes de Miquel Martí 
i Pol, poeta català conegut de tots nosaltres, amb 
el seu llibre “Per molts anys i Bon profit”. A 
través  d'aquest muntatge i a banda de conèixer 
un poeta planer que ens permet de poder jugar o 
tenir-lo en compte durant tot l'any, descobrirem 
com ho fa per fer les seves fabuloses poesies. 

CONTES AMB POESIA (Olga Xirinacs) 
Què us sembla si avui juguem amb la poesia de la 
senyora Olga Xirinacs? Si t’ho vols passar bé vine 
a jugar amb les paraules... Descobreix el món 
màgic de les paraules, tot jugant a ser poeta. 
Farem una bona passejada al costat del mar, de la 

Es un espectacle-taller que ens permet de poder fer 
moltes combinacions, des de treballar un sol poeta a 
poder plantejar-nos de fer un tastet de poesia jugant 
amb diferents poetes. Podem treballar-ho a tots els 
nivells des d’infantil a superior, cada espectacle-taller 
canvia en la dificultat o exigència de cara als alumnes.
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mà del llibre de l'Olga Xirinacs “Cavall de mar, 
Marina”. 
 
CONTES AMB POESIA (Pere Quart) 
Sé un conte de l’Àfrica.... vine i jugarem tots 
plegats amb els animals de la selva que ens 
proposa amb el seu llibre “Bestiari” el senyor Pere 
Quart. 
El conte ens parla d'un parell d'animals, l'elefant 
i el lleó, que menystenen la pobre tortuga perquè 
és petita i esquifida... En el conte veurem com la 
tortuga s'espavila per fer entendre a aquest 
parell que a ella l'han de respectar com a 
qualsevol animal de la selva. Un conte on l'enginy i 
l'astúcia, prevalen per sobre de la força física. 
També sabrem o descobrirem com fan poesia els 
poetes... 

CONTES AMB  POESIA (Mercè Rodoreda) 
Tot i que a la Mercè Rodoreda se la coneix més 
pels seus contes i novel·les, ella també va fer els 
seus petits poemes i aquí en teniu una mostra. Us 
atreviu a jugar amb la Mercè Rodoreda? No us en 
penedireu pas. 

CONTES AMB  POESIA (Joana Raspall) 
Aquest muntatge està adreça a Joana Raspall tot 
aprofitant que va ser el seu centenari. Ens 
endinsarem dins la seva poesia tot observant el 
seu peculiar estil mitjançant el joc- 
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