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Programació art i escriptura 

 

Proposta didàctica 
Nivell: alumnat de Cicle Inicial de primària 
 

Objectius didàctics 
- Iniciar-se en l’argumentació i la justificació de diferents punts de vista 
- Expressar les pròpies opinions i interessar-se per les dels altres. 
- Iniciar-se en el llenguatge i en el món de Joan Brossa a partir d’objectes de la vida 

quotidiana per tal d’expressar-se de manera personal i creativa-. 
- Incentivar el gust estètic 
- Reflexionar sobre la formes de cada lletra de l’ abecedari. 

 
 

Continguts a treballar 
- La relació entre el objectes de la vida quotidiana i les lletres 
- Les lletres i les paraules en els poemes visuals 

 
 

Proposat sessions 
 
1a sessió “objectes lletra” 
Mostrem estris que tenim dins d’una caixa que ens suggereixen lletres. 
Demanem als alumnes que a la propera sessió portin algun objecte que tingui forma 
d’alguna lletra. L’alumne surt a ensenyar l’objecte i els altres pensen que els suggereix a 
ells. Finalment exposem l varietat d’opcions que hagin pogut donar. 
 
Descobrim què feia Brossa.  Presentem Joan Brossa a través d’alguns poemes visuals 
plastificats en làmines. Els poemes visuals que mostrem són: “Dos”, 1988; “Cap de bou”, 
1969-1982; “O amb gruta”, 1970-1975 

 
Taparem els títols de les obres que mostrem i ells hauran de dir quin li posarien ells. 
Finalment comparem els títols amb el propi de l’autor. 
 

- Proposta 1 “l’abecedari il·lustrat”: Transformar les lletres de l’alfabet per tal 
d’entendre-les com a formes amb què podem representar altres realitats. El resultat 
del taller donarà lloc a la creació d’un alfabet il·lustrat. 
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- Proposta 2 “disfressar lletres”: inventar un conte curt on apareguin diferents lletres 

disfressades. Han de crear el que seria la portada del conte. Al final de la sessió han 
d’explicar-ho als companys. 

 
- Proposta 3 “quin animal sóc?” : a partir de lletres estampades o dibuixades creem 

animals a partir de lletres. 

 
 

- Proposta 4 “pintem lletres amb el cos”: utilitzant diferents elements del nostre cos 
pintarem amb tinta xinesa lletres i formes. 

 
- Proposta 5 “pintem amb cordill”: amb l’ajuda d’un cordill sucat en pintura escriurem 

paraules o lletres 
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2a sessió: “busquem lletres per als objectes” 
En gran grup parlem dels objectes que han portat de casa. 
Entre tots parlem sobre què és un títol i ho relacionem amb els contes que hi ha als llibres.  
Tot seguit, contrastem els títols que els infants han creat amb els originals de l’autor  

Estel Lunar  

Carnaval Eclipsi  

Cinema  
 

- Proposta 6 “ de títol…”: els alumnes hauran de retallar una lletra i pensar quina obra 
amb colaix de revistes podrien fer que portés aquella lletra per nom. 

 

   
 
 
 
  



Neus Suriñach Suriñach 
Univers Brossa 

Sessió 3 “paraules” 
 

Poema Blau vermell  

Sherlock Holmes Peix gros  

Petó  
  
 

- Proposta 7 “trobar un dibuix al text” 
Exercici sobre Austin Kleon 
Buscar entre les paraules del poema un títol per al dibuix que es pinta a la mateixa pàgina. 

 
 

- Proposta 8 “paraules de postal”: els alumnes seleccionaran unes paraules, les 
escriuran i a dins hauran de fer un dibuix que tingui relació. 
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- Proposta 9 “paraules dins d’objectes”: a partir de la silueta d’un objecte han de 
pensar paraules que portin la lletra de la paraula o bé que els duguin a pensar en 
l’objecte. 

 
 
 
Sessió 4 
 
Observem i busquem lletres al quadres. Llibre Alfab’art, les lletres amagades en l’art. Cruilla 
En la sessió 4 no afegirem més propostes per tal que puguin acabar de realitzar les feines 
de les anteriors. 


