
PRESENTACIÓ DE LA CAPSA  

“EL PROCÉS CREATIU DE JOAN BROSSA” 

LA POESIA TRANSFORMA  EL SIGNIFICAT DE LA REALITAT. 

 

El procés creatiu esdevé clau a l’hora de comprendre la manera de procedir del poeta. 

Brossa descriu aquest procés des de la recerca, però també des de l’atzar i, fins i tot, 

des del somni.  

 

L'objectiu serà conèixer l’obra de Joan Brossa i reflexionar sobre l'obra del poeta a 

l'aula per tal motivar-los en el procés creatiu de crear poemes i compartir-los amb els 

companys Després  de la recerca i descoberta dels poemes visuals i objectes. Els 

infants  podran crear poemes visuals  o poemes objectes . Els hi posaran un títol i 

explicaran als companys què volen transmetre amb el seu poema.Quina informació 

és rellevant per a ell. 

 

He pensat treballar introduir la vida i l'obra de Joan Brossa amb els infants de la meva 

comunitat de 3è-4t. Nosaltres a l´escola treballem per Capses d'aprenentatges, que 

recullen els àmbits social, natural, i de llenguatges . Cada setmana tenim tres sessions 

on treballem les capses per grups de tres alumnes de la comunitat. 

 

Després de mirar els enllaços. He pensat d'elaborar una capsa anomenada "LA 

POESIA ÉS VIDA QUE TRANSFORMA" En aquesta capsa presentaré la vida i l'obra 

Brossa prepare quatre a cinc sessions que siguin competencials, l'última sessió serà 

per preparar-se exposició oral d' evidencia. L'evidència serà crear poemes visuals i 

poemes objectes  creats individualment o en grup. Tots els poemes seran recollits 

amb un quadern poètic. En aquest "Quadern poètic " s´aniran registran imatges dels 

poemes individivuals i col.lectius dels infants de la comunitat de mitjans.amb diferents 

tongades. 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  
 

CONCEPTES  

●  Descobrir Joan Brossa i la seva obra poètica.   

● Comprendre el procés creatiu del poeta.  

●  Eixamplar el significat del concepte “poesia visual “. 

 

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 treballa 

●  



 

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. 

 

COMPETÈNCIES EDUCATIVES 

 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual Els llibres d’artista són 

creacions col·lectives que fomenten la relació amb altres persones, l’intercanvi 

d’opinions i punts de visita, el treball col·laboratiu i l’adquisició d’habilitats socials, 

potenciant així el diàleg i la reflexió. 

 

2. Competència artística i cultural Els llibres d’artista permeten barrejar disciplines 

artístiques, establir diàlegs entre diferents expressions plàstiques, tot fomentant la 

creativitat de cadascú des de la disciplina que li sigui més afí. També permeten el 

respecte, la valoració i el descobriment de diferents llenguatges artístics. 

 

3. Tractament de la informació i competència digital Els llibres d’artista demanen 

fer un treball de recerca previ. Així doncs, cal saber buscar informació de forma 

acurada (imatges, vídeos, etc.) per tal de generar noves idees. Aquesta selecció 

d’informació és la que permetrà iniciar el procés creatiu.  

 

4. Competència d’aprendre a aprendre Els llibres d’artista ajuden a identificar les 

capacitats i habilitats de cadascú i a ser conscients del procés d’aprenentatge i de les 

estratègies que se segueixen durant el procés creatiu. També es valora la llibertat a 

l’hora de desenvolupar les diferents expressions del llenguatge artístic.  

 

5. Competència d’autonomia i iniciativa personal Els llibres d’artista activen 

l’autonomia, la iniciativa i la presa de decisions. Així doncs, els alumnes hauran 

d’aprendre a desenvolupar actituds personals que els ajudaran a l’hora de transformar 

les seves idees en accions, respectant i escoltant sempre els companys. 

 

6. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Els llibres 

d’artista contribueixen a reflexionar sobre el món en què vivim i s’integren en el context 

social i cultural en què ens ha tocat viure. Altrament, permeten treballar altres èpoques 

i valorar-ne l’evolució de la societat amb el pas del temps.  

7.Competència social i ciutadana Els llibres d’artista contribueixen a conviure en 

harmonia amb els altres, a aprendre a escoltar, a dialogar, a respectar les diferències 

del nostre entorn i a relacionar-se amb altres cultures, ideologies, religions, etc. 

 

 



ESTRUCTURA DE TREBALL I TEMPORALITZACIÓ 

 

Desenvolupament de la Capsa. 4-5 sessions  

 

Les sessions de CAPSES tenen una durada de  una hora i trenta minuts. Els àmbits 

que es treballem amb les capses són l'àmbit Social, Natural, Artístic i de 

Comunicació.Aquest capsa es pot treballar en més d'un àmbit. 

 

1- Presentació la vida i obra de Joan Brossa. 

 

2-Presentació  presentació  de poemes visuals i objecte . 

 

3-Descripció d'objectes.Joc d’associacions i aparellaments amb els objectes. 

 

4-Esbós  del poema objecte o del poema visual. Creació del poema individual o en 

grup.Durant el procés de creació dels poema es faran fotografies per després fer el 

muntatge del “Quadern poètic”. 

 

5- L'autoavaluació personal.Posada en comú dels poemes amb els companys.  

Muntatge  “Quadern poètic”.  

 

 

ACTIVITATS DE LA CAPSA 

 

La capsa es farà amb  tres alumnes de 3è i 4t. 

 

 

● ACTIVITAT 1 

Veure un enllaços sobre la vida i obra de Joan Brossa. 

 

https://laberintsbrossians.com/2015/03/03/breu-biografia-dun-poeta-poliedric/ 

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

 

● ACTIVITAT 2 

Presentació  diferents tipus de poesia de Joan Brossa. Es farà un diàleg i  sobre ell 

significat d’alguns dels seus poemes. 

https://laberintsbrossians.com/2015/03/03/breu-biografia-dun-poeta-poliedric/
http://www.fundaciojoanbrossa.cat/standard.php?idmenu=3


● Poemes objecte: “Senyor” i “L’ou del caos”, que els van meravellar, i els van 

suscitar comentaris com: El senyor que es posa el barret seria com un ninot, 

es mouria com les joguines de corda, no pensaria,... membre l’ou s’obriria i 

en sortirien unes potes de pollet, després de donar-li corda explotaria, 

caminaria amb les potes, no passaria res, l’ou és buit, etc. 

 

● Poemes visuals: la S en forma de pentagrama, la S en forma de peix i el 

poema “Lunar” posen l’èmfasi en com el poeta transforma les lletres en 

altres coses. 

Veure aquests enllaços sobre la poesía. 

Poesía visual  vídeo més enllà de la la LLetra A  Itinerari urba  

https://www.youtube.com/watch?v=nyHsFe9KzvA 

Poesia objecte aquesta pàgina explica com els objectes es relacionen i tenen nous 

significats. https://laberintsbrossians.files.wordpress.com/2017/06/proposta_2017-

2018.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GlJoIndfsac&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJ

fTjX6ov_r&index=1 

 

 

 

● ACTIVITAT 3 

Aquesta activitat tindrà una durada de dos sessions.Descriure un objecte o dos 

objectes seguint unes pautes de descripció donades. Per confeccionar un poema 

visual o un poema objecte. Les creacions poden ser realitzades individualment o en 

grup.  

● ACTIVITAT 4 

Documentar amb fotografies els poemes creats. Tots els poemes creats seran  

recollits registrat mitjans fotografies o dibuixos dels infants. Els poemes quedaran  

recollits en el “"Quadern poètic “. 

https://www.youtube.com/watch?v=nyHsFe9KzvA
https://laberintsbrossians.files.wordpress.com/2017/06/proposta_2017-2018.pdf
https://laberintsbrossians.files.wordpress.com/2017/06/proposta_2017-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GlJoIndfsac&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJfTjX6ov_r&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=GlJoIndfsac&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJfTjX6ov_r&index=1


● ACTIVITAT 5 

 Avaluació  i conclusions.  Presentació del producte final. Valoració dels resultats 

obtinguts i dels coneixements assolits. En aquesta sessió s'exposa als companys 

l'evidència de la creació. poética. . Els infants realitzaran la rúbrica de la  capsa. 

 MATERIAL DE SUPORT ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

 

1.INTRODUCCIÓ AL POETA I A LA SEVA OBRA  

Biografia sobre Joan Brossa  

https://laberintsbrossians.com/2015/03/03/breu-biografia-dun-poeta-poliedric/ 

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

 

2.POESIA TREBALLADA A LA CAPSA. 

 

Poesía visual  vídeo més enllà de la la LLetra A  Itinerari urba  

https://www.youtube.com/watch?v=nyHsFe9KzvA 

Poesia objecte aquesta pàgina explica com els objectes es relacionen i tenen nous 

significats. https://laberintsbrossians.files.wordpress.com/2017/06/proposta_2017-

2018.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GlJoIndfsac&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJ

fTjX6ov_r&index=1 

 

Altres enllaços: 

La funció social social de l´art davant l'engany del món. 

https://www.youtube.com/watch?v=noQTizGm9ek&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFx

PJfTjX6ov_r&index=2 

Joan Brossa se desnuda. 

https://www.youtube.com/watch?v=fDgf9hOpAcY&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFx

PJfTjX6ov_r&index=3  

https://laberintsbrossians.com/2015/03/03/breu-biografia-dun-poeta-poliedric/
http://www.fundaciojoanbrossa.cat/standard.php?idmenu=3
https://www.youtube.com/watch?v=nyHsFe9KzvA
https://laberintsbrossians.files.wordpress.com/2017/06/proposta_2017-2018.pdf
https://laberintsbrossians.files.wordpress.com/2017/06/proposta_2017-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GlJoIndfsac&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJfTjX6ov_r&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=GlJoIndfsac&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJfTjX6ov_r&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=noQTizGm9ek&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJfTjX6ov_r&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=noQTizGm9ek&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJfTjX6ov_r&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fDgf9hOpAcY&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJfTjX6ov_r&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=fDgf9hOpAcY&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJfTjX6ov_r&index=3


 



     CAPSES D’APRENENATGE 

        Escola Octavio Paz 

Grups de referència:  3r-4rt  

Àmbit de treball: Comunicació 

Què hi ha dins la capsa? 
 

    
EL PROCÉS CREATIU 

DE JOAN BROSSA 

 
 

 

 

 
Proposta de treball 

Conèixer la vida i l'obra de Joan Brossa 

 

 Llistat sobre què hi ha dins la capsa 

 

 

Materials: 

-Full explicatiu de la biografia de Joan Brossa 

Fulls il.lustrats  amb poemes objecte i poemes visuals. 

- Full d'instruccions  per crear un poema visual d'un poema objecte. 

-  Material fungible:  Llapis i colors, retoladors permanents, cartolines de 

diferents tamanys,tisores i coles 

 

 Llibre sobre la vida i obra de Joan Brossa 

 

 Necessites un ordinador o una tablet amb connexió 
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Àmbit de treball: Comunicació 

 



     CAPSES D’APRENENATGE 

C        Escola Octavio Paz  

 

EL PROCÉS CREATIU 
DE JOAN BROSSA 

 
 

Vols transformar la realitat que coneixes?   Entraràs en el món de la magia i jugaràs amb les lletres i 
els objectes.Segueix la pista  a la lletra A. 

 

 

Què hauré de fer?: proposta de treball 

 

La proposta consisteix  en conèixer la vida i  la creació poètica de Joan Brossa.  Hauràs de crear un 

poema visual o un poema objecte. 

Dintre de la caixa trobareu material  il.lustrat  del Joan Brossa. Un llibre sobre la seva vida i 

la seva creació poètica. També fulls il.lustrats amb poemes visuals i poemes objectes..Fes 

un cop d'ull per començar a la capsa 

TASCA 1   

Mireu el següent enllaços:  sobre la seva vida i la seva obra.  

https://laberintsbrossians.com/2015/03/03/breu-biografia-dun-poeta-poliedric/ 

https://beteve.cat/cultura/joanbrossa-poesia-galeria-art/ 

 

TASCA 2  

Mireu el següent enllaç   sobre la poesía visual  vídeo més enllà de la la LLetra A  Itinerari 

urbà.  

https://www.youtube.com/watch?v=nyHsFe9KzvA 

https://laberintsbrossians.com/2015/03/03/breu-biografia-dun-poeta-poliedric/
https://beteve.cat/cultura/joanbrossa-poesia-galeria-art/
https://www.youtube.com/watch?v=nyHsFe9KzvA


     CAPSES D’APRENENATGE 

C        Escola Octavio Paz  

Mireu i interpreteu els poemes visual i poemes objectes dels fulls plastificats Contesteu 

aquestes  preguntes:  

-Quants objectes apareixen en els poemes? 

-Quin significat tenen els objectes en el poema? 

-Quina informació ens vol comunicar el poema? 

TASCA 3.   

Podeu crear un poema visual o un poema objecte. En grup o individualment. Podeu portar 

objecte de casa per crear el poema. Primer haureu d´analitzar les qualitats de l´objecte . 

Podeu utilitzar 2a 3 objectes pel vostres poema.   Podreu relacionar els objectes i donar-los 

un nou significat.Caldrà fer una descripció dels objectes seguint  els  criteris donats en el 

full de Graella descripció d'Objecte 

TASCA 4.   

Elabora el poema utilitzant el material que necessiteu. Cal que definiu que voleu transmetre 

amb el vostre poema. Quina emoció / emocions?  voleu comunicar amb les vostres idees 

als companys/es. Penseu un títol per la vostra creaciö.Podeu utilitzar el guió per presentar 

l´evidència final davant els companys. 

 

 

 

Què necessitaré per aconseguir el repte?: materials 

 

Material fungible papers, colors, objectes…. Tablet o ordinador amb connexió.Materials 

il.lustrat de poemes visual i poemes objectes per consultar. 

 

 

 

Què he fet? Com ho puc explicar?: evidència final 

 



     CAPSES D’APRENENATGE 

C        Escola Octavio Paz  

  He creat un poema visual o un poema objecte, que transmet un missatge . L´evidència 

final serà fotografia i recollida en el “Quadern poêtic”. 

 

 

Com valoro la feina què he/hem fet?: avaluació final 

 

Rúbrica d´ autoavaluació . S´exposa  oralment entre els  companys les evidències finals. 

 

 

 



  LLISTAT DE NOMS I ADJECTIUS  PER FER LA 

DESCRIPCIÓ. 

 

 

DESCRIPCIÓ D'UN OBJECTE 

 

 -Què és?  –Per a què serveix?/.-A què s’assembla? 

 

COM ÉS L´ OBJECTE 

 -Quina forma té?  

-De quin color és? 

 -Fa olor?  

 -Com és el seu tacte?  

- Produeix algún so /soroll?  

-De quin material està fet?  

 

VOCABULARI 
 

 
 

GUST:Dolç, salat, gustós, fort, picant, insípid, exquisit, suculent, agre, àcid, amarg. 

 

COLORS::rogenc, rovellós, granat, rosat, rosa, morat, violeta, lila, blau, blavós, blau 

marí, moradenc, verd, verdós, verdosenc, verd oliva, verd mar, groc, , negre, negrós, 

gris, grisós... lar, transparent, net, il·luminat, brillant, obscur, fosc, brut,cel, blau 

groguenc, groc palla, daurat, safrà, ocre, caqui, ataronjat, taronja, carabassa, marró, 

castany, blanc, blanquinós, beix, crema… 

 

FORMA I POSICIÓ: Rodonit, circular, apomat, ovalat, rom, quadrat, rectangular, 

triangular,  imperfecte, orbat, tombat, cilíndric, regular, irregular. 

 

GRANDÀRIA: alt,gran, enorme, baix,, xicotet, gros, ample, estret, descomunal, 

desmesurat, voluminós.  

 

SO I  SOROLLS: molest, fort, agut, cridaner, greu, silenciós, dèbil, fluix.  

uau, perfumat, desagradable. 

 

MATERIALS: fusta, metall , vidre, alumni, ferro, metacrilat. 

 

  



 



BIOGRAFIA DE JOAN BROSSA  (TASCA 1) 

Infància i adolescència 

 

Joan Brossa naixia a Barcelona el 19 de gener de 1919 al carrer de Wagner. Li 

agradava molt d’haver nascut en un carrer que portava el nom del seu músic 

predilecte. 

 

  

   

El pare era gravador de bronze. N’admirava l’habilitat manual per dibuixar, per 

arreglar coses o per, fins i tot, construir-les. També n’apreciava el caràcter, molt més 

agradable que no pas el de la mare; les aficions (feia de tramoista a l’Ateneu de Sant 

Gervasi, on va conèixer la mare); i la cultura. Molts dels llibres de la biblioteca de 

Brossa procedien de la del seu pare, com ara les obres de Verdaguer, Costa i Llobera, 

Maragall, Carner, Puig i Ferreter, Iglésias, Folch i Torres, Guimerà, Pous i Pagès, etc. 

També tenia un cert sentit musical i fou la persona que li descobrí Wagner. Sentia 

una gran afecció per la sarsuela, com la resta de la família. També fou el pare qui el 

començà a portar al cinema, igual que l’àvia materna. El setè art fou un gran 

descobriment per a Brossa. També fou el pare el que l'ensenyà a escriure en català. 

          

La mare era mestressa de casa. La major part de comentaris que Brossa li dedica són 

negatius. La defineix com arrauxada, amb caràcter violent i amb un estil educatiu 

basat en les prohibicions. Juntament amb el seu germà, els descriu com la viva 

estampa dels passatistes. 

  

https://line.do/ww/joan-brossa/yms/vertical
https://line.do/ww/joan-brossa/yms/vertical
https://line.do/ww/joan-brossa/yms/vertical
https://line.do/ww/joan-brossa/yms/vertical
https://line.do/ww/joan-brossa/yms/vertical
https://www.youtube.com/watch?v=G23xOEnQXag&index=10&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJfTjX6ov_r&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=G23xOEnQXag&index=10&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJfTjX6ov_r&nohtml5=False
https://www.seksshopistanbul.net/
https://www.seksshopistanbul.net/


Els records més vius de la infantesa corresponen a episodis vinculats als Reis i a les 

joguines. Es destaca per sobre d’altres l’arribada a casa de la capsa de jocs de 

taula d’Agapito Borràs, com a pagament en espècies d’un deute per uns gravats al 

pare. D’altres records especials corresponen a les revetlles de Sant Joan, que era 

festa grossa a casa seva.  

 

De l’adolescència, li quedà gravada una primera actuació de Fu-Manchú, així com la 

primera assistència en solitari a un espectacle d’il·lusionisme. En general, els 

diumenges no diferien dels altres dies i Brossa només en destaca les anades al parc 

d’atraccions del Tibidabo, del qual subratllava l’emoció que li produïa el tren aeri.  

 

Pel que fa a l’escola, la primera fou la d’un capellà al mateix carrer de Wagner. Brossa 

explica que hi anava per pura obligació i que al principi plorava i tot quan era l’hora 

d’anar-hi.  En traslladar-se de pis, va haver de canviar d’escola. En aquest cas, era 

una escola municipal. Però Brossa hi mostrava un gran desinterès, de manera que la 

família decidí inscriure'l als Hermanos de la Doctrina Cristiana dels Josepets. Però 

encara fou pitjor. Aleshores els pares volgueren que el noi estudiés comerç perquè 

pensaven de col·locar-lo en un banc, gràcies a la influència de l’oncle. Però només hi 

aguantà un curs. Amb aquesta trajectòria, decidiren de posar-lo a treballar en el 

mateix ofici del pare. Tanmateix, també va ser inútil. 

 

 

  

http://accionsiterritori.com/2012/11/14/joan-brossa-i-les-joguines/
http://accionsiterritori.com/2012/11/14/joan-brossa-i-les-joguines/
http://accionsiterritori.com/2012/11/14/joan-brossa-i-les-joguines/


L’adolescència fou, doncs, un període per oblidar, tot i que ell sempre es quedava 

amb les coses positives. Amb el seu cosí Mario, amb qui compartia el gust pels 

putxinel·lis i la màgia, compraven llibres i feien jocs de mans. Tots dos s’havien delit 

amb l’actuació que Fu-Manchú havia fet l’any 1933 al Teatre Apolo. Va ser el cosí qui 

li mostrà la botiga El Rei de la Màgia. Hi compraren alguns jocs que Bucheli, el 

propietari, els ensenyà a fer i començaren a fer algunes actuacions. L’alegria 

s’estroncà quan el pare caigué malalt i finalment morí l’any 1933 a l’edat de 43 anys. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NkkIh3o7Zyo&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJfTjX6ov_r&index=3&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=NkkIh3o7Zyo&list=PL_1mv4TItZNrTlYb3PzWFxPJfTjX6ov_r&index=3&nohtml5=False
http://www.elreydelamagia.com/ca
http://www.elreydelamagia.com/ca


    CAPSES D’APRENENTATGE 

                                                                                                                                                         Escola 

Octavio Paz  

      GUIÓ PER PRESENTAR EL POEMA  (TASCA 4 ) 

 

Cal que REFLEXIONEU I DEFINIU que voleu transmetre amb el vostre poema. 

Quina emoció / emocions?  voleu comunicar amb les vostres idees als companys/es. 

 

 
PODEU CONTESTAR AQUESTES PREGUNTES 

 

-Quants objectes apareixen en els poemes? 

-Quin significat tenen els objectes en el poema? 

-Quina informació ens vol comunicar el poema? 

 

 

TÍTOL DEL POEMA……………………………………………………………………………… 

. 

IDEA QUE VOLS TRANSMETRE………………………………………………………………. 

 

 



 
 
Poema visual  
Joan Brossa 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Cinema (poema objecte) 
Joan Brossa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Lunar 
Joan Brossa 
 



 

 
Poema objecte 
Joan Brossa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Camí 
Joan Brossa 
 
 
 
 



 

 
 
Desmuntatge 
Joan Brossa 
 
 
 
 
 
 



 

 
          Cremallera 

Tiempo 
Álvaro Alonso 
 



 
 
 
Lluvia 
Beatriz Pavón 
 
 
 
 



 
 
Dormir 
Elisabet Sánchez 



          CAPSES D’APRENENATGE 

             Escola Octavio Paz  

Grups de referència: 3è i 4t 

Àmbit de treball: Ens Comuniquem 

 

ESCRIC UN POEMA VISUAL O UN POEMA OBJECTE  

Nom:         Data:  

 

    

Saps dir qui va ser Joan Brossa  
Saps dir dues coses de 
Joan Brossa  

Saps dir tres coses de 
Joan Brossa 

Saps dir quatre coses de 
Joan Brossa 

Saps dir més de quatre 
coses de Joan Brossa 

Explica  què és la  poesia visual  i 
la poesia  objecte 
   

Identifiques algun 
element de la poesia 
visual o  de la poesia 
objecte. No pot 
descriure l´obra 

La descripció de l’obra 
escollida no explica tots 
els detalls i la 
interpretació no està 
gaire elaborada 

La descripció de l’obra 
escollida no és molt 
específica perquè no 
explicant tots els detalls 
i la interpretació no està 
força elaborada 

La descripció de l’obra 
escollida és molt 
específica explicant tots 
els detalls i la 
interpretació està força 
elaborada 

El teu poema visual o poema 
objecte 

A l’obra li falta títol o 
alguns elements que 
facin reflexionar 

L’obra té títol i els 
elements amb els que es 
presenta no sorprenen 
ni fan reflexionar 

L’obra té títol i els 
elements amb els que 
es presenta sorprenen 
però no fan reflexionar 

L’obra té títol i els 
elements amb els que es 
presenta fan reflexionar 
a tot el que la veu i 
sorprèn 

 


