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introducció
La poesia està present a la vida des del bressol. Serà perquè és una necessitat humana?
A través d'aquesta activitat lúdica i col·laborativa re-apropem la poesia a infants i adults 
acompanyants, recolzant-nos en l' humor, i sempre a través de les eines que els són pròpies. 

  Infants de 4 a 6 anys acompanyats d'adult
  Infants de més de 6 anys 
  Persones adultes interessades en el foment lector 

1  ·  ACTIVITATS · Poesia i Pictogrames · 

-
-
- 

persones destinatàries



ajudant  a  volar  llibre

LIBROTAD

objectius
  acompanyar als infants a obrir la porta de la poesia,
  ajudar als adults a redescobrir-la com a gènere tan propi i necessari per als infants,  
  suggerir la poesia com a joc en el dia a dia,   
  recordar als adults l'ampli ventall tradicional de jocs i cantarelles rimades per als infants (la seva 
primera literatura oral)
  i, en definitiva, animar a la lectura i gaudi de la poesia es si mateixa i potser com a trampolí per 
impulsar la lectura en general. 

Tot això ho fem des del joc, l'humor i l'expressió gràfica, escenaris propis dels infants. Per això es 
proposa un o diversos poemes, més o meny extensos, adequats a les edats destinatàries i que solen 
contenir un conte i pessigades còmiques. Certs mots, però, s'han extraviat pel camí.

Gràcies a la lectura en veu alta, la comprensió del text i el treball conjunt, les criatures descobriran 
quines són aquelles paraules perdudes. A través de pictogrames les retornaran al seu lloc. 
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focus
 . Lectura. De vegades, lectura compartida.
 . Expressió oral. 
 . Expressió gràfica creativa, vinculada a la lectura.
 . Joc al l'entorn de la poesia.
 . Respecte i creació en equip.
 . Contacte amb la tradició oral.

Tot el material emprat durant l'activitat (papers diversos, material gràfic divers, tovalloletes...), així 
com els poemes transcrits en gran format, són aportats per LIBROTAD · ajudant a volar llibre.

Abans de començar la sessió, es preveu fer una selecció de llibres de poesia de la biblioteca, els 
quals ens acompanyen durant l'activitat. Al finalitzar es promou la lectura dels mateixos, i altres.  
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contacte

Judith Navarro Royo

679 827 166

judith@petitacompanyia.com

foment  de  la  lectura 


