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Introducció 
 
 
Aspectes generals 
 
En aqquesta unitat pretenem especialment i intencionadament donar la 
paraula a l’alumnat i acompanyar-lo en la tasca d’interpretació dels 
poemes.  
 
Pretenem que cadascú, des de les seves vivències, expressi el sentit del 
poema sense massa intervencions de l’adult que predeterminin la seva 
interpretació.  
 
El professorat adopta exclusivament un paper de guiatge i acompanyament 
de les idees crítiques que l’alumnat fa créixer.  
 
El poema suposa el punt de partida per descobrir : aspectes socials, 
històrics, polítics, artístics … per expressar sentiments i emocions.  

 
Per mitjà de la transversalitat pretenem no només treballar la lectura, la 
comprensió, l’expressió, entesa com a comunicació d’idees, de 
sentiments, de sensacions, de sensibilitats …  sinó també una educació 
en la sensibilitat artística, en el coneixement del medi proper com a 
font d’aprenentatge, una formació ètica i ciutadana … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primera sessió 
 
 

Avui parlem de poemes 
 
 Breu explicació del que farem durant la sessió 
 
 Introducció general a la poesia 

 
 Definició en comú de què vol dir poesia. 

 
 Descobrir dels poemes una forma d’expressió que valora : 

 

 els aspectes estètics de la llengua,  

 la musicalitat de les paraules,  

 la creativitat, 

 la sensibilitat per a expressar sentiments i 
sensacions. 
 

 Escoltem poesia enregistrada. 
 

 Lectura de diversos poemes entre professorat i alumnat. 
 
 Repàs d’algunes nocions a partir dels  coneixements 
 previs (rima, tipus de poemes, figures literàries …) 

 

 
 Breu resum del treball de la sessió 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Segona sessió 
 
Treballem un poema a fons 
 

 Recordem la sessió anterior i fem una breu explicació del que 
 farem durant la segona. 

 

 Primera lectura en veu alta per part del mestre/a.  

Poema:  “Sant Pol”  

Autor: Antoni Martí Monteis 

Data: 1962 

Recull: “Homenatge”  

 Investigació sobre l’autor i la seva obra 

 Entrega del poema i lectura individual.  

 Aclariments  

 Vocabulari 

 Expressions que ajudin a comprendre el significat del 

poema. 

 la terra roja sangonenta encara 

 les vinyes defallint com una mare 

 la ratlla litúrgica dels pins 

 immòbil processó de la carena 

  

 Activitats d’expressió oral i comprensió del text  

 Projectar el poema a la PDI 

 Posar-hi títol 

 Què diu, com ho diu, a qui ho diu. Quines 

sensacions, sentiments hem tingut al llegir o escoltar 

el poema. Ens ha agradat, per què , a què o qui es 

refereix… 



 Quin és el tema genèric del poema?  

 El títol té a veure amb el tema? Posar títol a un 
 poema que no en té (llegir-ne algun altre) 

 Paraules clau del poema. 

 El poema en quina mesura és fruit d’un context (vida 
 de l’autor, corrent, època...) determinat? 

 Què t’ha fet sentir el poema? 

 Què explica el poema? Com us heu sentit en 
 escoltar-lo?  

 Heu imaginat que el poema passa lentament o 
 de forma ràpida... Per què ? 

 El poema, et fa pensar en alguna música o cançó? 

 Quina olor, quina flor, etc., associaries a aquest 
 poema, o a aquest poeta? 

 Treballar  possibles continguts transversals. 

 Relacionar el poema amb els sentits. 

 Representar plàsticament. 

 Enregistrar el poema amb acompanyament 

musical. 

 Buscar en una llista els qualificatius olfactius 

del poema. 

 Buscar en una llista els qualificatius gustatius 

del poema. 

 Fer un col.lage tàctil. 

 

 Representar plàsticament per mitjà de les TAC 

 Fragmentar el poema  

 Fer il·lustracions que es corresponguin a cadascun 

dels fragments o buscar les imatges més adients per 

a representar-lo. 

 Buscar una música adequada per a acompanyar la 

 seva lectura. 

 
Breu resum del treball de la sessió 



Tercera sessió 

Treballem un poema en grup  

 Repàs de la sessió anterior i breu explicació del que farem durant la 
 sessió 

 

 Formació de parelles.  

Entrega a cada parella d’un poema. 

Lectura individual dels poemes. 

Debat en petit parelles 

Aclariments  

 Vocabulari 

 Expressions que ajudin a comprendre  

  el significat del poema. 

  Activitats d’expressió oral i comprensió  

  del text. 

 Posar-hi títol 

 Què diu, com ho diu, a qui ho diu.  

  Quines sensacions, sentiments hem  

  tingut al llegir o escoltar el poema. Ens  

  ha agradat, per què , a què o qui es  

  refereix… 

Posada en comú en gran grup 

 Presentació/Introducció d’autor i obra. 

 Recitat del poema memoritzat. 

 Resposta de possibles dubtes per part  

  de cada parella.  

 

Relacionar el poema amb els sentits. 

 Representar plàsticament. 

 Cercar l’ acompanyament musical. 



 Buscar els qualificatius olfactius del 

 poema. 

 Buscar els qualificatius gustatius del 

 poema. 

 Fer un col.lage tàctil. 

 

 Breu resum del treball de la sessió 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quarta sessió 

Posem imatges al nostre poema  

 

 Breu repàs de la sessió anterior i explicació del que farem durant 
aquesta. 

 

 Formació de grups de quatre alumnes d’acord a les 

 habilitats personals 

 Cinc bons/es lectors/comunicadors. 

 Cinc bon coneixedors de les eines informàtiques. 

 Cinc bons/es dissenyadors/dibuixants. 

 Cinc bons fotògrafs.  

 Representar plàsticament per mitjà de les TAC 

 Fragmentar el poema  

 Fer il·lustracions que es corresponguin a 

 cadascun dels fragments o buscar les imatges 

 més adients per a representar-lo. 

 Enregistrament del poema memoritzat. 

 Inserció de la música.  

 Conversió en presentació. 

 Autoavaluació per mitjà del full de control. 

 

 

 

 Breu resum del treball de la sessió 
 
 

 

 



Cinquena sessió 

Presentem el nostre treball a la classe 

 

 Breu explicació del que farem durant la sessió 
 

Cada grup presenta el seu treball 

La resta de companys/ companyes valoren els aspectes més reixits i els 

que caldria millorar. 

Cada grup entrega el seu treball per a penjar-lo en el bloc i/o revista i 

se’n fa una còpia per a fer-ne una exposició. 

  Breu resum del treball de la sessió. 
 
 
 
 
 

 
 

Sisena sessió 

Fem un itinerari poètic 

 

 Breu explicació del que farem durant la sessió 
 
Breu explicació del lloc visitat 
Cada grup llegeix el seu poema a cadascun dels indrets relacionats. 
 

  Breu resum del treball de la sessió 
 

  Avaluació en grup del conjunt de l’activitat 
 

 

 

 

 



Sant Pol 

De l'horitzó a la platja el mar brillant 
després vénen les barques repintades, 
amb uns colors molt vius. Enlluernant 
la blancor de les cases. Les teulades  
meravella dels ulls i més amunt 
la terra roja sangonenta encara 
les vinyes defallint com una mare. 
 
I la ratlla litúrgica dels pins 
immòbil processó de la carena 
i un núvol molt inflat que porta a dins 
el llamp d'argent com rutilant ofrena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Títol  
 
 

Autor/a  

Data  

Recull  

Contingut 

Què diu, com ho diu, a qui ho diu. 

Quines sensacions, sentiments hem 

tingut al llegir o escoltar el poema. 

Ens ha agradat, per què , a què o 

qui es refereix… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



“Sant Pol”  

De l'horitzó a la platja el 
mar brillant 

 

després vénen les 
barques repintades,  amb 
uns colors molt vius. 

 

Enlluernant la blancor de 
les cases. 

 

Les teulades  
meravella dels ulls 

 

i més amunt la terra roja 
sangonenta encara les 
vinyes defallint com una 
mare. 

 

I la ratlla litúrgica dels pins 
immòbil processó de la 
carena 
 

 



i un núvol molt inflat que 
porta a dins 
el llamp d'argent com 
rutilant ofrena. 

 

 

 A. Martí-Monteys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FULL D’AVALUACIÓ DE LA PRESENTACIÓ ORAL  
 

Alumne/a avaluador  

Alumne/a avaluat/ada  

Aspectes a avaluar Sí No 

Parla alt i clar   

Ha memoritzat bé   

S’acompanya amb gestos, actituds …   

Manté una bona posició corporal   

Mira als ulls dels companys   

Fa bé les pauses   

L’entonació és correcta   

La velocitat és l’adequada   

Les imatges il.lustren correctament el text   

L’acompanyament musical és l’adequat   

Aspectes més reixits  

 

    
   
   
   
   
  

 
 
 
 

Aspectes a millorar 
 

    
   
   
   
   

 
 
 
 
 



 

Aspectes  tenir en compte per a preparar la lectura pública d’un poema 

Les unitats d’entonació poden estar separades per una pausa, però també per 
més intensitat en l’accent, allargament vocàlic,  inflexions en el to (pujada 
o davallada) 

No s’ha de tenir por dels silencis.  

Cal tenir en compte la mètrica (accent intern del vers, final de vers...).  

L'entonació va més lligada als accents emotius, expressius, intensius 
que no pas a l'accent lèxic. 
 

És precís evitar la monotonia.  

Dir un poema, primer només amb pauses lògiques (marcades per la 
puntuació i pels finals de sintagma), i després, també amb pauses 
psicològiques (que donen emoció al text).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les palmeres de Can Sauleda 
 
Pot haver-hi gratacels,  
mes encara veig les palmeres  
que es retallen en el cel,  
en el jardí dels Sauleda  
 
Al darrera, el campanar  
amb sa vella silueta,  
record d'un temps ja passat  
perfil que encara es conserva  
 
Si creixen més gratacels  
que no ens tapin les palmeres  
que poguem veure el cloquer  
amb ses llargues finestrelles.  

Així encara ens semblarà  
el Sant Pol d'anys endarrera.  
 
  
Antoni Martí Monteis 

 

Sant Pol 

De l'horitzó a la platja el mar brillant 
després vénen les barques repintades, 
amb uns colors molt vius. Enlluernant 
la blancor de les cases. Les teulades  
meravella dels ulls i més amunt 
la terra roja sangonenta encara 
les vinyes defallint com una mare. 
 
I la ratlla litúrgica dels pins 
immòbil processó de la carena 
i un núvol molt inflat que porta a dins 
el llamp d'argent com rutilant ofrena. 

 

 

 



La barca 

A la sorra, abandonada 
patint serenes i sol, 
hi ha la barca més gemada 
de la platja de Sant Pol. 
Pobre barca! Ella algun dia  
prou les onades partia 
i a l’horitzó es dirigia 
com l’ocell que emprèn el vol. 
 
De nom li deien “L’Aurora” 
i era una albada talment. 
Ben tallada, voladora, 
com la feia córrer el vent!. 
Quan eixia de pesquera 
a totes deixava enrere 
i tornava la primera 
a la platja mansament. 
 
El patró que la manava 
era en Pau, amo i patró, 
El mariners que portava 
els cinc fills del pescador. 
Quan de pesquera venia 
ne voleu més que alegria! 
Ja tot Sant Pol ho sabia 
que ella duia el peix millor. 
 
La gent de mar envejava  
a n’en Pau l’hermosa sort 
que sempre l’acompanyava, 
i deia: -Farà un tresor!- 
I en Pau, sens altre taleia 
que els seus cinc fills,quan els veia  
tan gemats i tan bons reia; 
reia, l’home, amb el tot el cor!. 
 
Més la mar és tan ermosa 
com traïdora,i, una nit  
tota serena i flairosa 
que semblava un llac dormit, 
quan allà en la llunyania 



l’ultima barca es fonia, 
ella, folla, es removia 
lluitant amb el vent ardit. 
 
I el vent va cridar l’oratge 
i aquest arribà corrent: 
udolava el tro salvatge 
xiulava l’onam furient 
i les barques açorades 
sens timó, esquarterades 
a cavall de les onades 
eren joguina del vent!. 
 
El pobre Pau,que es trobava  
a terra, va llençar un crit: 
els fills que tant estimava 
tots sols havien sortit. 
Més el temporal cedia; 
ja alguna barca venia, 
quan la seva arribaria, 
prou angoixa, prou neguit! 
 
Com que era tan voladora, 
“L’Aurora” vingué aviat: 
portava el gran, a la proa 
o ferit o desmaiat. 
El petit, amb la mirada 
en el seu germà clavada 
assegut a la bancada 
semblava un boig rematat. 
 
Els altres tres no tornaven 
perquè els havia engolit 
la mar fera, quan lluitaven  
amb l’oratge amb cor ardit. 
Ni la seva jovenesa, 
ni el seu tremp, ni sa ardidesa, 
els lliuraren d’ésser presa  
de la mort aquella nit. 
 
I és per això que, abandonada, 
patint serenes i sol,  
hi ha la barca més gemada  



a la platja de Sant Pol. 
I, quan apunta l’aurora  
i l’ona brunz somniadora, 
tot guaitant la barca, plora  
un vellet, que fa condol! 

 

Manel Marinel.lo 

 

 

 

 

 

 


