M’AGRADA LA LLETRA A
Unitat didàctica sobre Joan Brossa
Cicle mitjà
Lídia Llorca

A aquesta unitat l’he formulada pensant en fer una aproximació a Joan Brossa
per als alumnes de cicle mitjà.
Una de les primeres possibilitats que pensava per treballar-lo eren els seus
poemes objectes. Però des de la Fundació Joan Brossa ja hi ha una proposta i
per això vaig pensar altres aspectes.
L’aproximació a Brossa es farà a partir de la poesia visual, en concret de les
obres que tenen com a protagonistes les lletres. He preparat la feina a partir de
fotos de poemes visuals que es van mostrar a l’exposició feta al MACBA al 2017.

L’escola on treballo és un centre de màxima complexitat amb un percentatge
elevat d’alumnes nouvinguts que conviuen amb alumnes d’origen català. Hi ha
molta diversitat de nivells i per això la proposta pretén ser oberta i així donar
cabuda a la diversitat de l’alumnat.
La proposta és presenta com a un treball de competències artístiques i
lingüístiques. En l’àmbit lingüístic a part de la dimensió literària, s’aprofitarà per
a treballar competències de comunicació oral.
Des de l'escola es treballa per projectes i la realització d’una exposició que
puguin visitar companys i famílies promou tot un seguit de treball col.laboratiu i
posa en marxa la transversalitat en la que ens agrada treballar.

OBJECTIUS
D’APRENENTATGE

CRITERIS
D’AVALUACIÓ

ÀMBITS I DIMENSIONS

Conèixer la figura de
Joan Brossa

Poder explicar qui era i
característiques de la
seva obra.
Participar en la conversa
de classe.

Lingüístic: Competències
1, 3 i 11

Explicar un poema visual

Fer la descripció de
poemes visuals.
Donar un significat a
poemes visuals

Lingüístic: Competències
2,3
Artístic: Competències 2 i
3

Fer una creació plàstica

Explicar el que provoca
la seva creació

Artístic: Competències 4 i
5

COMPETÈNCIES
ÀMBIT LINGÜÍSTIC (llengua catalana)
1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i
escolars.
2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant
estratègies conversacionals.
11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la
literatura catalana, castellana i universal.

ÀMBIT ARTÍSTIC
2. Utilitzar elements bàsics i estratègies dels llenguatges visual, corporal i
musical per comprendre i valorar les produccions artístiques.
3. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de
Catalunya i d’arreu.
4. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.
5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per
expressar-se i comunicar-se.

CONTINGUTS
LLENGUA CATALANA
-Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula i
l’escola.
-Normes que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte per
les opinions dels altres.
-Comprensió i interpretació de textos orals de diferents mitjans de comunicació
audiovisual i digitals.
-Producció de textos creatius mitjançant associacions d’imatges.
-Interpretació del llenguatge literari: sentit figurat, polisèmies.
-Anàlisi i reconeixement dels elements clau dels textos literaris.

ARTÍSTIC
- Relació entre les qualitats perceptibles de les produccions artístiques i el que
commou o provoca.
-Posicionaments, judicis i arguments que desvetllen els objectes i les imatges.
-Disseny i composició individual i col·lectiva d’imatges i objectes utilitzant
materials, tècniques i procediments diversos (materials naturals, industrials i de
rebuig, recursos plàstics...).

TEMPORALITZACIÓ
Es dedicaran unes quatre sessions d’una hora aproximadament. Desprès i /o
paral.lelament s’anirà preparan l’exposició.

DESENVOLUPAMENT
Es buscarà un espai on es puguin anar exposant les feines fetes. Aquesta
exposició sobre Joan Brossa es donarà a conèixer a la resta de companys i
famílies (si és possible).
Les propostes d’activitats es poden fer en gran grup o bé petits grups per a fer el
primer contacte. Després es demana una producció que també es pot fer de
manera individual o en petit grup, segons convingui.

1a activitat
Es pot fer una prèvia en que es passi un qüestionari (KPSI) amb preguntes sobre
l’autor i el que és la poesia per a prendre consciència del que saben. Al final es
pot repetir i així comprovar si s’ha après.
Presentació Brossa: a partir de petits vídeos i de l’enllaç a la biografia de la
Fundació Brossa, on poden trobar fotografies textos sobre l’artista es farà una
primera aproximació a Joan Brossa.
Es dedicarà un temps a la conversa i finalment es farà un dibuix del poeta amb
un objecte que pensin que el pot definir. Es compartirà el resultat.
biografia fundació brossa

http://www.fundaciojoanbrossa.cat/standard.php?idmenu=3
vídeo magia amb mocador
https://www.youtube.com/watch?v=bNG3ipgxFps
la A i la Z
https://www.youtube.com/watch?v=GlJoIndfsac
poesia fragment final a partir minut 2:16

https://www.youtube.com/watch?v=16vcKZaAv4Y&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3Pz
WFxPJfTjX6ov_r&index=19

2a activitat
Veure les obres de Brossa que contenen la A. Era la seva lletra favorita.
Comentari d’aquestes obres (annex 1).
- Quin significat pot tenir aquesta lletra?
- En què ens fa pensar?
- Què està passant?
- Què et fa pensar què?
- ...
Es pot concloure l’activitat amb un treball lingüístic sobre la lletra A: paraules
que comencen amb A, buscar paraules monovocàliques amb A, escriure alguna
frase si es pot… Es pot utilitzar el diccionari (en paper o virtual)

3a activitat
Hem vist en l’activitat anterior com Brossa partia de la lletra A per a fer un
poema (la A passa a ser un bou). Presentar altres poemes en què Brossa parteix
d’una altra lletra per a crear el seu poema visual (annex 2) i també com
construeix un poema a partir d’una paraula. Visualització d’algunes obres i
comentaris.

Realitzar una producció amb la lletra que es vulgui. Es poden utilitzar lletres
retallades i confeccionar un collage. Es pot utilitzar elements plàstics i afegir
paraules, combinar imatges i paraules…

4a activitat
Presentar alguna de les obres en què Brossa juga amb el doble significat (annex
3). Comentar.
Buscar paraules polisèmiques i jugar amb el doble significat.
Feu una producció plàstica amb els elements que es vulgui: dibuixos, objectes,
fotografies, imatges o tipografia diaris… però que faci referència al doble
significat.

Activitat final: exposició
Per realitzar l’exposició dels treballs es poden organitzar grups i repartir les
tasques: difusió, informació, exposició treballs

MATERIAL ANNEX
1. LA LLETRA A

Alfa

Imant

Cap de bou

A desmontada

Desmuntatge

Poema visual

Trieu

Poema visual transitable en tres partsal parc d’Horta (Barcelona)

Lletres gimnastes(a l’interior de la botiga El ingenio, avui tancada i recuperades
al carrer.)

2. ALTRES LLETRES

Poemes visualsal carrer València

Façana Espai Escènic Joan

Brossa

3. POLISÈMIA

Poema Visual
Poema Visual

Burocràcia
Poema visual

