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<<He anat descobrint que no hi ha diferència entre  

un joc de mans i un poema: tots dos són una metamorfosi  

de la realitat, una sorpresa per a la persona intel·ligent>>.  

 

Declaracions de Joan Brossa a “Espurna biogràfica”,  

Diari de Barcelona, 15/03/1990,   
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 PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

 

Joan Brossa fou un poeta atent als canvis del món, que sempre plantejà la seva feina tant 

lúdicament com críticament. La diversitat de registres que practicà unida a la seva recerca 

permanent el converteixen en un dels poetes del segle XX més actual, divers, suggestiu i 

compromès. A la vegada, la senzillesa i l’alè poètic de les seves formes el fan assequible des de 

les primeres edats. 

Des del nostre servei educatiu i a partir de l’obra de Joan Brossa, volem fomentar el 

desenvolupament d’una mirada activa envers la poesia i l’art contemporanis i convertir la 

poesia brossiana en una eina de reflexió i creació. És per això que, a banda d’oferir-vos 

diverses propostes educatives i de posar a la vostra disposició el bloc “Laberints brossians”, 

volem treballar de forma permanent amb els centres docents tot proposant-vos un projecte 

educatiu anual a desenvolupar durant el curs escolar. D’aquesta manera, cada any plantejarem 

un tema de treball i l’adaptarem a cadascun dels nivells per tal que pugueu adequar la proposta 

als vostres alumnes.  

L’objectiu d’aquest projecte és el d’establir sinèrgies amb els mestres, els professors i els 

alumnes del país. Volem que el nostre bloc educatiu, a banda de ser una eina de consulta, 

esdevingui quelcom viu que mostri el procés de treball de les diferents escoles que hi han 

volgut participar. Així doncs, durant el curs oferirem assessorament als centres que així ens ho 

demanin i publicarem els resultats dels diferents projectes al nostre bloc a mesura que els 

anem rebent1.  

Altrament, per tal de fomentar encara més la participació, demanarem als centres que ens 

facin arribar, per correu postal o missatger, el producte final2. Un jurat format per persones 

vinculades amb la Fundació, coneixedores de l’obra de Joan Brossa i amb experiència en el món 

                                                           
1 Els documents que ens podeu fer arribar són: una crònica de l’experiència escrita per part dels alumnes, fotografies, enllaços a 

vídeos,etc.  
2 La data límit per fer arribar els projectes a la Fundació serà el 31 de maig de 2016. 

http://www.laberintsbrossians.com/
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de la didàctica s’encarregarà de seleccionar i premiar els tres treballs que millor hagin 

plasmat la filosofia del projecte plantejat3. Aquests treballs seran presentats a la Plom Gallery 

de Barcelona el 29 setembre de 2016.  

 

TEMÀTICA 2015-2016 

La temàtica de treball seleccionada per al curs 2015-2016 és la transformació de la realitat. 

Joan Brossa considerava que la vida era un procés de transformació constant. La seva afició 

per la màgia des que era petit, el portà a transformar les lletres, les paraules, els objectes. La 

poesia i la màgia són inherents a la seva obra. Altrament, no hem de pensar en la transformació 

com un procés únicament lúdic, sinó també com una forma de mostrar-nos la manipulació i 

l’engany presents a diari. Brossa qüestiona el món en què vivim, ens empeny a reflexionar, a 

mirar-lo amb altres ulls atès que les coses mai són el que semblen.   

            

     Poema objecte, 1986. Fotògraf: Francesc Català-Roca                           Contes, 1986. Fotògraf: Martí Gasull 

 

 

                                                           
3 La resolució dels tres premis guanyadors es farà pública el 27 de juny de 2016.  

http://www.plomgallery.com/
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  OBJECTIUS DIDÀCTICS 

 

CONCEPTES 
 

 Descobrir Joan Brossa i la seva obra poètica. 

 Comprendre el procés creatiu del poeta. 

 Eixamplar el significat del concepte “poesia”.  

 

PROCEDIMENTS 
 

 Dialogar amb les imatges. 

 Aprendre a mirar la realitat des d’una altra perspectiva.  

 Utilitzar el llenguatge visual i verbal per representar i comunicar idees.  

 Entendre la importància que pren la conceptualització dins del procés creatiu.  

 Transformar poèticament la realitat.  

 Escollir acuradament el material amb què es vol treballar. 

 

APTITUDS, VALORS I NORMES 
 

 Gaudir descobrint noves maneres de fer poesia. 

 Mostrar interès pel món en què vivim.  

 Respectar els punts de vista dels companys. 

 Treballar en equip amb una actitud col·laborativa. 

 Valorar els resultats assolits de forma constructiva. 
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 ESTRUCTURA DE TREBALL I TEMPORALITZACIÓ 

 

El desenvolupament del projecte a l’aula estarà dividit en quatre parts i es destinaran sis 

sessions a dur-lo a terme. A continuació, presentem les diferents parts del projecte i indiquem 

el número de sessions destinades a cadascuna d’elles: 

 

1. Introducció al poeta i a la seva obra. 1 sessió4 

Presentació de la vida i de les aficions de Joan Brossa a partir de diverses fotografies. 

Presentació dels diversos gèneres poètics que practicà i diàleg i comentari sobre el 

significat d’alguns poemes. 

 

2. Explicació del projecte i de la temàtica a treballar. 1 sessió 

Presentació del projecte a desenvolupar en funció de cada nivell educatiu. 

Presentació de la temàtica a treballar mitjançant el comentari del poema de Joan Brossa 

proposat5.  

Presentació del producte final a realitzar en funció de cada nivell educatiu. 

 

3. Desenvolupament del projecte. 3 sessions 

Cerca d’altres exemples de Joan Brossa similars al poema proposat. 

Conceptualització del projecte. 

Taller de creació. 

Execució del producte final. 

 

4. Avaluació i conclusions. 1 sessió 

Valoració dels resultats obtinguts. 

Valoració dels coneixements assolits. 

                                                           
4 Aquesta sessió es pot fer a l’aula o bé fer alguna de les activitats que ofereixen el servei educatiu de la Fundació: activitat a l’aire 

lliure, itinerari urbà o bé una taller de poesia a l’escola.  
5 Veure annexos. 
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 PLANTEJAMENT DEL PROJECTE  

 

Malgrat que l’estructura i el desenvolupament del projecte sigui similar, els diversos cicles 

educatius treballaran el concepte de “transformació” des de diferents perspectives.  

 

1. Infantil i cicle inicial de primària. L’ABECEDARI IL·LUSTRAT 

Transformarem les lletres de l’alfabet per tal d’entendre-les com a formes amb què podem 

representar altres realitats. També jugarem amb el cos amb la finalitat de crear lletres. El 

resultat del taller donarà lloc a la creació d’un alfabet il·lustrat.          

 

2. Cicle mitjà i superior de primària. EL DICCIONARI VISUAL 

Transformarem diverses paraules per tal d’establir una relació directa entre el llenguatge i la 

realitat que aquest representa. També farem jocs de paraules. Es donarà importància a les 

paraules relacionades amb la literatura. El resultat del taller donarà lloc a la creació d’un 

diccionari il·lustrat en què la definició de cada concepte es mostri visualment.  

 

3. ESO. El CATÀLEG D’OBJECTES 

Transformarem els objectes més comuns de la nostra vida quotidiana per tal de donar-los un 

nou significat. A partir de la juxtaposició i de la unió d’elements dispars crearem una realitat 

paral·lela. El resultat del taller donarà lloc a la creació d’un catàleg comercial amb els nous 

productes disponibles al mercat.  

 

4. Batxillerat. El NOTICIARI SATÍRIC 

Transformarem i/o manipularan imatges, notícies de diari, anuncis, etc. per tal de mostrar la 

manipulació dels mitjans de comunicació a l’hora de mostrar-nos el món. El resultat del taller 

donarà lloc a la creació d’un noticiari d’actualitat en què es manifesti la realitat des d’un punt de 

vista poètic però, a la vegada, irònic i humorístic.  
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 MATERIAL DE SUPORT  

 

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES PER AL PROFESSORAT 

http://laberintsbrossians.com/category/orientacions-didactiques/ 

 

INTRODUCCIÓ AL POETA I A LA SEVA OBRA 
 

Biografia sobre Joan Brossa 

https://laberintsbrossians.files.wordpress.com/2013/02/breu-biografia-sobre-joan-brossa.pdf 

http://www.fundaciojoanbrossa.cat/standard.php?idmenu=3 

 

Obra de Joan Brossa 

http://www.fundaciojoanbrossa.cat/obra.php?idmenu=3&menu2=7&submenu=1 

http://lletra.uoc.edu/especial/brossa/ 

 

Activitats introductòries 

 Infantil i primària: http://laberintsbrossians.com/lentrada/activitats-per-a-petits/ 

 ESO i batxillerat: http://laberintsbrossians.com/lentrada/activitats-per-a-grans/ 

 

SOBRE LA TRANSFORMACIÓ DE LA REALITAT 

 Infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=GlJoIndfsac 

https://itunes.apple.com/es/app/id919856972 

http://laberintsbrossians.com/2014/07/14/la-magia-de-joan-brossa/ 

 

 Primària 

https://www.youtube.com/watch?v=GlJoIndfsac 

https://www.youtube.com/watch?v=NkkIh3o7Zyo 

https://www.youtube.com/watch?v=bNG3ipgxFps 

https://www.youtube.com/watch?v=AgwRxc-fUHE 

http://www.viulapoesia.com/pagina_interaccio.php?tipus=1&subtipus=2&itinerari=15&idpoema=292&ind=19 

http://www.viulapoesia.com/pagina_interaccio.php?tipus=1&subtipus=1&itinerari=2&idpoema=294&ind=71 

http://blocs.xtec.cat/any2009/?p=1025 

 

 

http://laberintsbrossians.com/category/orientacions-didactiques/
https://laberintsbrossians.files.wordpress.com/2013/02/breu-biografia-sobre-joan-brossa.pdf
http://www.fundaciojoanbrossa.cat/standard.php?idmenu=3
http://www.fundaciojoanbrossa.cat/obra.php?idmenu=3&menu2=7&submenu=1
http://lletra.uoc.edu/especial/brossa/
http://laberintsbrossians.com/lentrada/activitats-per-a-petits/
http://laberintsbrossians.com/lentrada/activitats-per-a-grans/
https://www.youtube.com/watch?v=GlJoIndfsac
https://itunes.apple.com/es/app/id919856972
http://laberintsbrossians.com/2014/07/14/la-magia-de-joan-brossa/
https://www.youtube.com/watch?v=GlJoIndfsac
https://www.youtube.com/watch?v=NkkIh3o7Zyo
https://www.youtube.com/watch?v=bNG3ipgxFps
https://www.youtube.com/watch?v=AgwRxc-fUHE
http://www.viulapoesia.com/pagina_interaccio.php?tipus=1&subtipus=2&itinerari=15&idpoema=292&ind=19
http://www.viulapoesia.com/pagina_interaccio.php?tipus=1&subtipus=1&itinerari=2&idpoema=294&ind=71
http://blocs.xtec.cat/any2009/?p=1025
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 ESO 

https://www.youtube.com/watch?v=NkkIh3o7Zyo 

http://issuu.com/eliavj/docs/poemes_visuals_definitius_ 

http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=E9F05B89E917C13D21FC654276646181 

 

 Batxillerat 

https://www.youtube.com/watch?v=noQTizGm9ek 

https://www.youtube.com/watch?v=MVjd-aD-fv4 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc7bU2T5Ym4 

http://www.viulapoesia.com/pagina_interaccio.php?tipus=1&subtipus=2&itinerari=14&idpoema=64&ind=18 

 

AVALUACIÓ 

Activitats de cloenda 

 Infantil i primària: http://laberintsbrossians.com/la-sortida/activitats-per-a-petits/ 

 ESO i batxillerat: http://laberintsbrossians.com/la-sortida/activitats-per-a-grans/ 

 

BIBLIOGRAFIA SOBRE JOAN BROSSA 

http://laberintsbrossians.com/category/bibliografia/ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NkkIh3o7Zyo
http://issuu.com/eliavj/docs/poemes_visuals_definitius_
http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=E9F05B89E917C13D21FC654276646181
https://www.youtube.com/watch?v=noQTizGm9ek
https://www.youtube.com/watch?v=MVjd-aD-fv4
https://www.youtube.com/watch?v=Dc7bU2T5Ym4
http://www.viulapoesia.com/pagina_interaccio.php?tipus=1&subtipus=2&itinerari=14&idpoema=64&ind=18
http://laberintsbrossians.com/la-sortida/activitats-per-a-petits/
http://laberintsbrossians.com/la-sortida/activitats-per-a-grans/
http://laberintsbrossians.com/category/bibliografia/
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ANNEXOS 
 

 Infantil 

 

Cap de bou, 1969-1982 
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 Primària 

 
Avaria, 1982 
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 ESO 

 
L’ou del caos, 1988 
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 Batxillerat 

 
Espot, 1969-1989 
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VOLS PARTICIPAR EN EL PROJECTE? CONTACTA’NS 

Servei Educatiu. Judith Barnés 

Horari: Dilluns i dimarts, de 8 a 17h. / Dimecres i dijous, de 8 a 15h / Divendres, de 8 a 14h. 

Telf. 93 458 99 94 

jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat 

www.fundaciojoanbrossa.cat 

www.laberintsbrossians.com 

Pl. dels Àngels, 8 

08001, Barcelona 

 

 

Amb la participació de: 

 

 

Amb el suport de: 

   

mailto:jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat
http://www.fundaciojoanbrossa.cat/
http://www.laberintsbrossians.com/

