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El Projecte Magrana és una 
metodologia aplicada a la lectura 
d’obres de literatura catalana i 
universal a secundària i batxillerat 

La creativitat, la personalització de l’aprenentatge, 
els talents, el treball competencial, la tecnologia i el 
coneixement són els objectius que donen sentit al 
projecte
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metodologia de treball



Videoreportatge De fit a fit
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•   Introducció teòrica: les Avantguardes a 
Europa i a Catalunya. Biobibliografia de 
Joan Brossa: flipped class room i classe 
magistral.

•  Ruta literària a Barcelona: literatura 
immersiva.

•  Creació del poema visual.
•  Projecte personal o col·laboratiu.
•  Presentació oral a l’aula i publicació de 

resultats.
•  Exposició de poesia visual: Portes obertes




Categories
•  Artístico-literària: 

poesia visual o 
objectual 

•  Audiovisual
•  Tecnològico-digital
•  En xarxa
•  Globalització

evidències d’aprenentatge
•  Ruta literària: 

literatura immersiva. 
Espais escrits, mapa 
literari


•  Creació de poesia 

visual o objectual 
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ruta literària
Rutes literàries en formats diferents 

•  mapa paper 
•  gps 
•  mòbil: google maps, 
•  creació d’una aplicació, en RA
•  en format vídeo clip, en stop motion, en videoscribe,
•  en revista paper i virtual, 
•  amb àudio guia en anglès
•  bitàcola de ruta amb scrapbooking 
•  en xarxa: Instagram i twitter 

Ruta literària: https://youtu.be/p8QohrNC63A

Roger de Llúria 2004, Carrer Provença 2006, MACBA, La Seca 1, La Seca 2 
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creació poètica
Poesia visual

Poesia objectual

Llibre d’artista

Exposició pública de la creació poètica

Exposició virtual 


Catàlegs digitals
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categoria artístico-literària
Projectes artístico-literaris que plantegen la transversalitat 
entre literatura i art, com l’escriptura creativa, el dibuix, la 
recitació d’un text literari, la dansa, la música, el cant o el 
disseny.

 

. 

 

  

 

 

 

•  Hiperrealisme https://youtu.be/vDquQ-zSDxM 
•  Scrapbooking  
•  Música i cant 
•  Recitacions públiques i enregistrades en vídeo 
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categoria audiovisual
Categoria de treballs on es combina la creativitat i la 
producció de continguts audiovisuals, com per exemple 
els booktràilers, els bits de literatura, els stopmotion, els 
videoreportatges, els videoclips, les videoanimacions... 
 
•  Poemes en acció: audiovisual  

•  Creació de continguts: Bits i càpsules 

•  Creació transmèdia i hibridació 

•    Metodologia de treball transmèdia 
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 categoria tecnològico-digital
Categoria de treballs on es combina la literatura, la 
tecnologia i la digitalització:
Realitat Augmentada (RA), holografia, geolocalització...

•  Eines 2.0: glogster, bitstrips, dipity (línia temporal) 

•  Creació de podcasts: àudio guies àudio comentaris,  
àudio textos… 

•  Creació de blogs de recull d’experiències (des del 2011) 

•  Treballs amb tecnologies diferents: realitat augmentada, 
impressora 3D,  holografia 
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categoria en xarxa
Treballs vinculats a la competència digital i a la voluntat 
de compartir coneixements a la xarxa.
 
Treball en xarxa:  
 

•  facebook 
•  twitter  
•  instagram,     
•  bloc brossalícia 
 

Sílvia	Caballeria	i	Ferrer 
Carme	Codina	i	Contijoch 



tots els blocs

 

http://tmiquebrossa.blogspot.com/ 
2010-2012 
13000 visites   
 
 
 
 

http://tmiquebrossa2.blogspot.com/ 
2013-2014  
2700 visites 

http://brossalicia.blogspot.com/ 
2014-2016 
6000 visites 
 
http://silviacaballeria.blogspot.com/search?q=De+fit+a+fit 
2017 
 



Una mirada sorprenent 

JOAN BROSSA 

Sílvia	Caballeria	i	Ferrer
Carme	Codina	i	Contijoch



Poema visual 

Presentació oral i publicació de 
resultats 

Exposició de poesia visual Portes 
Obertes 

Procés de creació


