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PRESENTACIÓ

Ja en vida de Joan Brossa, molts mestres s’hi havien acostat
per demanar-li consell i per mostrar-li els treballs que els
infants havien fet a partir de la seva obra. Brossa sempre
havia aplaudit aquestes iniciatives que feien obrir els ulls
dels més petits, amb la idea que les coses importants
s’aprenen i no s’ensenyen. En aquesta línia, la Fundació
Joan Brossa està desenvolupant un projecte educatiu per
tal de treballar l’obra del poeta català als centres educatius
i donar suport als docents que necessitin assessorament
en la matèria.
Joan Brossa fou un poeta atent als canvis del món, i
sempre plantejà la seva feina tant lúdicament com
críticament. Per això podem aprendre tant amb ell: perquè
ens fa pensar mentre riem amb el seu enginy. 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.
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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.
Les possibilitats que us oferim per fer-ho possible són
àmplies i parteixen de contextos ben diversos. Itineraris
urbans, activitats a l’aire lliure, tallers de poesia, activitats
en col•laboració amb altres institucions, artistes o
creadors, el blog “Laberints brossians” i altres recursos
educatius són les eines que posem a la vostra disposició.
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OFERTA EDUCATIVA
ITINERARIS URBANS
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PELS CAMINS DE JOAN BROSSA
A través dels itineraris i de les activitats a l’aire lliure que hem preparat, coneixerem els llocs de
referència i d’inspiració del poeta, així com els seus interessos, amistats i el context històric i artístic en
què va viure. A la vegada, descobrirem els poemes corporis que ens ha deixat a Barcelona i també
alguns dels establiments comercials més emblemàtics.
La metodologia emprada en totes les activitats serà la de la descoberta activa i la interacció
constant entre els alumnes i l’educador.
Horaris de realització: de dilluns a divendres, dintre de l’horari escolar. Caldrà respectar els horaris
dels establiments que es visitin durant el recorregut a l’hora de reservar l’activitat.
Logística: es podran fer fins a tres itineraris o activitats de forma simultània, amb tres educadors
diferents. Per afavorir-ne el correcte desenvolupament, no es podran superar els 20 alumnes per grup.
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A LA RECERCA DE LA A
Infantil (P5) / CI de primària
Durada: 1.30h
Preu: 3.5€

JOCS I CAMINS

CM de primària / CS de primària
Durada: 1.30h
Preu: 3.5€

L'ESPERIT DEL CARNAVAL
CS de primària / 1r cicle d'ESO
Durada: 2h
Preu: 4€

L'ADQUISICIÓ DE LA SAVIESA
2n cicle d'ESO / Batxillerat
Durada: 2h
Preu: 4€

APRENDRE A MIRAR
2n cicle d'ESO / Batxillerat
Durada: 2h
Preu: 3€
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"A LA RECERCA DE LA A". Activitat a l'aire
lliure
Localització: Velòdrom d’Horta (Barcelona)
Exploració del primer
poema urbà que Joan
Brossa va realitzar, “Poema
visual transitable en tres
temps”, d’una forma lúdica,
interactiva i dinàmica.
L’activitat consta de tres
parades que es corresponen
amb els “tres temps” del
poema de Brossa. L’alfabet,
el camí i el llibre seran els
protagonistes de l’aventura.
En un entorn en què
l’alfabet i els signes de
puntuació cobren vida, els
alumnes s’introduiran en el
món de la poesia i del
llenguatge, jugaran amb la
forma de les lletres,
reflexionaran sobre la

vida i el procés
d’aprenentatge, crearan un
gran poema visual mentre
caminen i faran un llibre
jugant amb les lletres que
conformen el nom del
poeta.
Objectius didàctics:
1. Descobrir l’obra i la
personalitat de Joan Brossa.
2. Reconèixer les diferents
lletres i els signes de
puntuació.
3. Generar altres significats
amb la forma de les lletres.
4. Relacionar els conceptes:
lletra – llibre – viatge – camí.
5. Gaudir de la poesia i dels
entorns naturals.
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"JOCS I CAMINS". Activitat a l'aire
lliure
Localització: Jardins Joan Brossa (Barcelona)
Introducció a l’univers
brossià mitjançant una
gimcana dirigida en què els
alumnes descobriran i
posaran en pràctica els
diferents gèneres poètics
que practicà Joan Brossa:
poesia objectual, poesia
visual, poesia escènica i
poesia escrita. Després de
presentar breument la vida i
l’obra del poeta, els alumnes
seguiran el recorregut fixat
en un mapa dels Jardins.
Es pretén que els
participants gaudeixin de la
poesia d’una forma
dinàmica tot observant

l’entorn des d’una nova
mirada i transformant la
realitat d’una forma poètica.
També es vol fomentar
l’actitud col•laboradora i
evitar la competitivitat.
Objectius didàctics:
1. Descobrir l’obra i la
personalitat de Joan Brossa.
2. Identificar els gèneres
poètics de l’obra brossiana.
3. Desenvolupar la capacitat
d’observació dels alumnes.
4. Treballar en equip i
respectar l’opinió dels
companys.
5. Gaudir de la poesia i dels
entorns naturals.
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“L’ESPERIT DEL CARNAVAL”. Itinerari urbà
Localització: Ciutat Vella (Barcelona)
Aprofundiment en els
elements més característics
de l’obra de Brossa, així com
en els seus interessos i
aficions: l’alfabet, la màgia,
la transformació, el carnaval,
la cultura popular i el teatre.
L’itinerari consta de quatre
parades: el poema
urbà "Bàrcino", les "Lletres
gimnastes" que hi ha a la
botiga d’El Ingenio,
l’establiment El Rei de la
Màgia, on se’ls farà un joc de
mans, i l’Antic Espai Escènic
Joan Brossa. Els alumnes de
secundària també visitaran
La Seca Espai Brossa.

diferents poemes de Brossa
i al final de la ruta es
crearan acròstics brossians
a partir de les temàtiques
treballades.
Objectius didàctics:
1. Descobrir l’obra i la
personalitat de Joan Brossa.
2. Identificar els gèneres
poètics de l’obra brossiana.
3. Aprofundir en les
temàtiques brossianes més
habituals.
4. Eixamplar els límits de la
paraula “poesia”.
5. Interactuar amb la poesia
de Brossa.

Durant el recorregut es
mostraran i es llegiran
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“L’ADQUISICIÓ DE LA SAVIESA”. Itinerari
urbà
Localització: Sant Gervasi (Barcelona)
Aproximació al Brossa més
íntim i proper. Sant Gervasi,
el barri barceloní on va
néixer i al qual va estar lligat
durant tota la seva vida, és
l’emplaçament adequat per
conèixer el context històric i
cultural que li va tocar viure.
Durant el recorregut es
visitarà la plaça Molina, dos
estudis del poeta (exterior),
les "Lletres fugitives" de la
seu del Cercle de Lectors, el
poema urbà "Llagost" de la
façana del Col•legi
d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics i el poema
corpori "Faune" a l’interior
d’illa Joan Brossa.
Per acabar, els alumnes
retran homenatge al

col•lectiu de Dau al Set amb
la creació de cadàvers
exquisits. El recorregut
s’acompanyarà d’un dossier
de textos i imatges que
s’aniran comentant.
Objectius didàctics:
1. Descobrir el procés
creatiu i l’entorn proper del
poeta.
2. Conèixer el context
històric i artístic en què va
viure.
3. Identificar els gèneres
poètics de l’obra brossiana.
4. Eixamplar els límits de la
paraula “poesia”.
5. Endinsar-se en el món del
poeta i gaudir de la seva
obra.
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“APRENDRE A MIRAR”. Itinerari urbà
Localització: La Rambla (Barcelona)
Descoberta del Joan Brossa
polièdric que va saber
desplegar la seva poesia en
diferents gèneres, formats i
temàtiques.
Prenent com a referència el
popular eix barceloní que
tant admirava el poeta i on
tant li agradava passejar, els
alumnes aprendran a mirar
amb ulls brossians i veuran
l’entorn des d’una nova
perspectiva. El visionat de la
pel•lícula brossiana "Foc al
càntir" a la Filmoteca de
Catalunya, al final de la ruta,
permetrà fer una reflexió
sobre la transversalitat de
les arts i sobre la dissolució
de fronteres en l’obra del
poeta.

Objectius didàctics:
1. Descobrir el
desplegament de mirades
del poeta.
2. Conèixer el context
històric i artístic en què va
viure.
3. Comprendre la funció que
acompleix la poesia
brossiana.
4. Introduir-se en el món
cinematogràfic de Brossa.
5. Aprendre a analitzar i a
llegir imatges.
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OFERTA EDUCATIVA
TALLERS DE POESIA
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APRENDRE AMB JOAN BROSSA
A través dels diferents tallers de creació poètica que hem organitzat, proposem una aproximació a
l’obra del poeta en clau reflexiva, creativa i interactiva. Totes les propostes fomenten la
conceptualització d’una idea, l’observació atenta i l’intercanvi d’experiències amb els companys.
La metodologia emprada en tots els tallers serà la de la llibertat de creació i la reflexió permanent
envers allò que s’està creant.
Horaris de realització: de dilluns a divendres, dintre de l’horari escolar. Caldrà respectar els horaris de
les entitats culturals amb les quals col•laborem així com la disponibilitat dels nostres col•laboradors.
Logística: l’organització de l’activitat dependrà de les necessitats de cada proposta.
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A LA MANERA DE BROSSA
Tots els nivells
Durada: 2h
Preu: 6€

SOTA L'OMBRA BROSSIANA
Infantil / Educación especial
Durada: 1.30h
Preu: 8€

LABORATORI DIGITAL DE MOTS
Infantil (P4 i P5) / CI de primària
Durada: 1.30h
Preu: 6€

JOAN BROSSA UN MAIG DE LA PARAULA
CS de primària / 1r cicle d'ESO
Durada: 2h
Preu: 7€

TINTA BROSSIANA

CS de primària / ESO / Batxillerat
Durada: 2h
Preu: 7€
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BROSSA. LA TEVA DANSA
ESO / Batxillerat
Durada: 1.30h
Preu: 8€

JOAN BROSSA. LA MIRADA CREADORA
2n cicle d'ESO / Batxillerat
Durada: 2h
Preu: 3€

TWITTERA BROSSA. CREACIÓ POÈTICA A
TWITTER
2n cicle d'ESO / Batxillerat
Durada: 2h
Preu: 5€

JOAN BROSSA. POESIA I LECTURA
Batxillerat / Universitat
Durada: 2h
Preu: 5€
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“A LA MANERA DE BROSSA”
Localització: centres escolars que el sol•licitin
Taller de descoberta de
l’obra del poeta a partir de
la reflexió i la creativitat. Es
crearan poemes a la manera
de Brossa de forma indivual,
en parelles o en grup a
partir de tècniques que feia
servir: plats-personatge,
llibres visuals, poemaris,
lletres animades, etc.
Objectius didàctics:
1. Identificar els gèneres
poètics de l’obra brossiana.
2. Aprofundir en les
temàtiques brossianes més
habituals.
3. Eixamplar el significat de
la paraula “poesia”.
4. Potenciar la reflexió i la
creativitat a partir de la
poesia.

Horaris de realització: de
dilluns a divendres, dintre
de l’horari escolar. Es
podran fer fins a tres tallers
de forma simultània.
Espais de realització:
aquests tallers es faran en
indrets ben comunicats amb
transport públic des de
Barcelona i que no estiguin
a més de 40 minuts del
centre de la ciutat.
Condicionament de l’espai:
les aules hauran de disposar
d’ordinador, projector,
taules i cadires.

OFERTA EDUCATIVA / 18

“SOTA L’OMBRA BROSSIANA”
Localització: centres escolars que el sol•licitin
Taller experimental que
combinarà el joc amb les
ombres a partir de gestos i
moviments corporals i la
creació d’uns titelles basats
en l’imaginari del
poeta. Aquesta proposta
serà dinamitzada per Teia
Moner.
Objectius didàctics:
1. Entrar en l’imaginari
creatiu de Joan Brossa.
2. Descobrir els sons que
emeten alguns animals.
Identificar-los a través de
l’ombra que generen.
3. Explorar el cos a través
del moviment.
4. Mostrar respecte pel
propi cos i pel dels altres.

Horaris de realització: de
dilluns a divendres, dintre
de l’horari escolar. Es
podran fer fins a dos tallers
de forma simultània.
Espais de realització:
aquests tallers es faran a
Barcelona, a localitats de
l’àrea metropolitana i a
indrets que no superin els
60km de distància
d’aquestes zones.
Condicionament de l’espai:
les aules hauran de disposar
de taules de treball, cadires i
presa de corrent. També
caldrà disposar d’una zona
fosca i lliure de mobiliari.
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“LABORATORI DIGITAL DE MOTS”
Localització: centres escolars que el sol•licitin
Taller que permet descobrir
el món màgic que s’amaga
darrere de les lletres i de les
paraules. Aquesta proposta
serà conduïda per Mariela
Heredia d’App_Arte.
Objectius didàctics:
1. Comprendre el procés
creatiu del poeta a través de
jocs digitals.
2. Explorar el significat de
l’alfabet i jugar amb la forma
de les lletres.
3. Potenciar l’alfabetització
digital i les bones pràctiques
en l’ús de la tecnologia.
4. Relacionar l’obra
brossiana amb la cultura
digital.

Horaris de realització: de
dilluns a divendres, dintre
de l’horari escolar. No es
podran fer tallers de forma
simultània.
Espais de realització:
aquests tallers es faran en
indrets ben comunicats amb
transport públic des de
Barcelona i que no estiguin
a més de 40 minuts del
centre de la ciutat.
Condicionament de l’espai:
les aules hauran de disposar
d’un espai ampli per poder
seure a terra així com de
tauletes digitals o d’una PDI.
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“JOAN BROSSA. UN MAG DE LA PARAULA”
Localització: Teatre-Museu El Rei de la Màgia
Taller dedicat a explorar les
relacions existents entre la
màgia i la poesia. Els
alumnes hauran de crear,
individualment o en
parelles, poemes visuals en
què la màgia sigui la
protagonista. El conjunt de
poemes formarà una baralla
de cartes ben brossiana.
Objectius didàctics:
1. Analitzar la relació
existent entre la màgia i la
poesia.
2. Aprendre a veure les
coses des de nous punts de
vista.

3. Reflexionar sobre la
manipulació i l’engany en el
nostre entorn.
4. Potenciar la reflexió i la
creativitat a partir de la
poesia.
5. Endinsar-se en el món del
poeta i gaudir de la seva
obra.
Horaris de realització: de
dimarts a dijous, d’11 a
12.30h o de 12.30 a 14h. Per
qüestions d’espai no es
podran fer tallers de forma
simultània.
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“TINTA BROSSIANA”
Localització: centres escolars que el sol•licitin
Taller dedicat a practicar la
síntesi poètica i
l’essencialisme oriental
mitjançant el gènere poètic
japonès del haiku. Aquest
taller serà desenvolupat per
l’artista tarragoní Enric
Llevat.
Objectius didàctics:
1. Endinsar-se en l’univers
creatiu del poeta.
2. Identificar la relació
existent entre el haiku i la
poesia brossiana.
3. Practicar l’abstracció de la
poesia a través de la
pintura.
4. Descobrir i practicar la
tècnica de la tinta xinesa.
5. Potenciar la creativitat i la
reflexió a partir de la
poesia.

Horaris de realització:
dilluns i dimecres, a partir
de les 10.30h., dintre de
l’horari escolar. No es
podran fer tallers de forma
simultània.
Espais de realització:
aquests tallers es faran en
localitats properes a
Barcelona i Tarragona, que
tinguin bona comunicació
amb transport públic i que
no estiguin a més de 40
minuts del centre d’alguna
d’aquestes ciutats.
Condicionament de l’espai:
les aules hauran de disposar
d’ordinador, projector,
taules i cadires.
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“BROSSA. LA TEVA DANSA”
Localització: centres escolars que el sol•licitin
Taller que permetrà donar
moviment a l’obra del poeta
i descobrir la vinculació que
Joan Brossa va tenir amb el
món de la dansa
contemporània. Aquest
taller serà conduït per
coreògrafs professionals de
la companyia Explica Dansa.
Objectius didàctics:
1. Comprendre la
transversalitat inherent a
l’obra del poeta.
2. Descobrir la relació
existent entre el poeta i la
dansa.
3. Explorar el cos i el
moviment a partir de
paraules i idees.
4. Aprendre a comunicarnos a través del nostre cos.
5. Eixamplar els límits de la
paraula poesia.

Horaris de realització: de
dilluns a divendres, dintre
de l’horari escolar. Es
podran fer fins a dos tallers
de forma simultània.
Espais de realització:
aquests tallers es faran en
indrets ben comunicats amb
transport públic des de
Barcelona i que no estiguin
a més de 40 minuts del
centre de la ciutat.
Condicionament de l’espai:
les aules hauran de disposar
d’un espai diàfan d’entre 60 i
80m2 que disposi de
projector, pantalla, cable
VGA per connectar
l’ordinador, sortida d’àudio,
altaveus amb bona sonoritat
i dos micròfons.
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“JOAN BROSSA. LA MIRADA CREADORA”
Localització: : Filmoteca de Catalunya
Taller dedicat a explorar les
relacions existents entre el
cinema i la poesia. El
visionat d’un fragment de la
pel·lícula "Nocturn 29" i del
film "Foc al càntir"
contribuiran a construir la
imatge d’un poeta
experimentador, polièdric i
extremadament
contemporani.
Objectius didàctics:
1. Entendre la poesia de
Brossa com un canvi de
codi.
2. Integrar l’obra del
poeta als moviments
d’avantguarda.

3. Relacionar el cinema amb
les experiències vitals.
4. Descobrir la faceta de Joan
Brossa com a guionista.
5. Establir un diàleg fluid i
obert amb els participants.
Horaris de realització:
de dilluns a divendres, en
horari de matí. La reserva
d’aquest taller ha de fer-se
directament a la Filmoteca:
filmoteca.escoles@gencat.cat
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“TWITTERABROSSA". CREACIÓ POÈTICA A
TWITTER
Localització: : centres escolars que el sol•licitin
Iniciativa per practicar
l’escriptura d’una forma
creativa, convertir Twitter en
una eina de cocreació
poètica i promoure el diàleg
poètic a través de les xarxes
socials.
Objectius didàctics:
1. Interactuar amb la creació
poètica de Joan Brossa.
2. Experimentar noves
formes de comunicació.
3. Generar textos visuals
que integrin la lletra i la
paraula.
4. Indagar en les
possibilitats expressives de
la imatge.
5. Utilitzar les xarxes socials
d’una forma responsable.

Horaris de realització: de
dilluns a divendres, dintre
de l’horari escolar. No es
podran fer tallers de forma
simultània.
Espais de realització:
aquesta activitat es farà en
indrets ben comunicats amb
transport públic des de
Barcelona i que no estiguin
a més de 40 minuts del
centre de la ciutat.
Condicionament de l’espai:
lles aules hauran de
disposar d’ordinador,
projector, altaveus, wifi,
taules i cadires.
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“JOAN BROSSA. POESIA I LECTURA”
Localització: centres escolars que el sol•licitin
Club de lectura dedicat a
presentar la mirada
polièdrica de Brossa a partir
de la lectura dels poemes
que s’inclouen en el poemari
"El dia a dia". L’activitat
acabarà amb una dinàmica
de creació vinculada a la
lectura: l'elaboració de
microrelats inspirats en la
quotidianitat, en el nostre
dia a dia.
Objectius didàctics:
1. Descobrir el procés
creatiu del poeta.
2. Conèixer el context
històric i artístic en què va
viure.
3. Esdevenir lectors actius i
crítics amb el nostre entorn.
4. Establir un diàleg fluïd i
obert amb els participants.

Horaris de realització:
de dilluns a divendres,
dintre de l’horari escolar. No
es podran fer tallers de
forma simultània.
Espais de realització:
aquesta activitat es farà en
indrets ben comunicats amb
transport públic des de
Barcelona i que no estiguin
a més de 40 minuts del
centre de la ciutat.
Condicionament de l’espai:
les aules hauran de disposar
d’ordinador, projector,
taules i cadires.
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RECURSOS EDUCATIUS

RECURSOS EDUCATIUS / 28

BLOG LABERINTS BROSSIANS
A banda de les diferents activitats que us oferim, el servei educatiu de la Fundació Joan Brossa posa a la
vostra disposició un blog on podreu trobar tota mena de recursos pedagògics que us permetran
treballar l’obra del poeta a l’aula: bibliografia d’interès, vídeos i fotografies de Joan Brossa, orientacions i
seqüències didàctiques, etc.
Al seu torn, aquest blog servirà per donar visibilitat a l’experiència educativa viscuda a l’aula i per
compartir idees i opinions sobre el procés de treball i els resultats assolits per part de l’alumnat. Així
doncs, aquesta plataforma vol esdevenir també un altaveu d’experiències que esdevingui una font
d’inspiració per als docents.
En aquest blog també es publiquen totes les novetats del nostre servei educatiu així com les diferents
iniciatives de dinamització a les xarxes socials que sempre tenen un component formatiu i pedagògic.
La informació d’aquest blog es va actualitzant contínuament amb noves entrades. Si voleu entrar-hi,
l’adreça és la següent: www.laberintsbrossians.com.
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Llibre Aprendre amb Joan Brossa

Publicació, adreçada
especialment a personal
docent i coordinada per
Glòria Bordons,
vicepresidenta d’estudis de
la Fundació Joan Brossa,
proposa una sèrie
d’activitats educatives per
realitzar a l’aula a partir de
diferents poemes brossians.
Els poemes escollits estan
endreçats per temàtiques i
cada proposta indica el curs
al qual s’adreça.
El llibre es pot adquirir per
14€ a la botiga en línia de
Publicacions UB.
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Aplicació "Escolteu aquest silenci"

Aplicació per a tauletes
elaborada conjuntament
entre el servei educatiu de la
Fundació i l’empresa
App_Arte. Aquesta eina
permet explorar la vida i
l’obra del poeta d’una forma
dinàmica i interactiva. És
especialment útil per a
alumnes d’infantil i cicle
inicial de primària.
L’aplicació es pot
descarregar de forma
gratuïta a la botiga d’Apple
Store.
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Conte "El llapis màgic de Joan Brossa"

Conte que recrea la vida de
Joan Brossa i l’univers
creatiu del poeta amb un
llapis trapella i juganer com
a protagonista de la història.
El conte ha estat escrit per
Judith Barnés, responsable
del servei educatiu de la
Fundació, i s’adreça a nens
d’entre 3 i 7 anys. Conté
unes activitats educatives al
final per realitzar a casa o a
l’escola.
El cost del conte és de 5,95€
i es pot adquirir al web de
La Galera.
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Exposició "Poesia Brossa"

Mostra temporal que
podrà visitar-se al MACBA
entre el 21 de setembre del
2017 i el febrer del 2018 i
que farà una revisió
exhaustiva de la creació
brossiana des d’una mirada
multidisciplinar. També es
dialogarà amb altres artistes
i poetes, es revisaran les
constel•lacions de creadors
al voltant de Brossa i es
posarà l’èmfasi en els
aspectes performatius de la
seva pràctica poètica.
L’exposició s’acompanyarà
d’una oferta educativa
específica. Per a més
informació, envieu un
correu electrònic a
educacio@macba.cat o bé
truqueu al 93 412 14 13.
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INFORMACIÓ I
RESERVES

Judith Barnés
Correu electrònic:
jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat
Adreça: Plaça dels Àngels, 8, 1r.
08001, Barcelona.
Telèfon: 93 458 99 94
Web: www.fundaciojoanbrossa.cat
Horari: dilluns i dimarts, de 8 a 17h.
dimecres i dijous, de 8 a 15h.
divendres, de 8 a 14h.

SEGUIU-NOS A:
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