
POES IA
Els vostres somriures

són els poemes que omplen 
el meu cor de mestra



En

ANGLÈS

En

CASTELLÀ

https://www.youtube.com/watch?v=qd2zaLyaCJM
https://www.youtube.com/watch?v=DubUILYGUjE


LLEGIM I
ESCOLTEM

POEMES
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https://www.versos.cat/poemes
http://bibliopoemes.blogspot.com/p/poesia-per-temes.html
http://www.musicadepoetes.cat/
http://www.viulapoesia.com/home.php?tipus=1&subtipus=1


COMENCEM
AMB LES RIMES

 

2



 

AM
OR

QUÈ RIMA AMB.. . Q U È  R I M A
A M B . . . E SCOLA

Q U È  R I M A  A M B . . .

CAMINAR

POETA

Q U È  R I M A  A M B . . .



CREEM
POEMES
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Un poema és un munt de PARAULES barrejades d'una manera

especial. Els poemes serveixen per inventar-nos HISTÒRIES,

descriure PERSONATGES o explicar com ens sentim. De

vegades, com més ESTRANY sembla un POEMA, més INCREÏBLE

resulta. Per això no hi ha poemes ni BONS ni DOLENTS. I molt

menys quan els escrius TU. 

Poesia. El primer llibre de poemes escrit per tu. 
Mª Isabel Sánchez i Elisa Munsó. La Galera



CASCAVELL
CARTELL

CASTELL

MARTELL     SERRELL

NOVELL     ANELL

VELL       TURMELL
CAMELL

Al capdamunt

del .........................

no hi ha ............ ni............., 

tampoc ................ o ................ . 

Sols un pobrissó................., 

que no és .......................

ni ................................ . 



"Quina .........................!",

diu el ...............................  .

"Avui toca ..........................  .

Aniré al ................................

amb el meu ......................." .

banyador   calor

meló caçador

camaleó balcó

mocador tardor

excursió il·lusió

racó



Escriu un poema!
 

Et proposem que pensis en un TEMA del

que et vingui de gust parlar...

 

Comença amb quatre versos, i si veus que

flueixen, escriu-ne més! Per si necessites
ajuda amb la

rima...

https://www.rimador.net/index-ca.php


CONEIXEM ELS
HAIKÚS
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Els haikús són originaris de Japó. Allà molta gent escriu Haikús, però no

és necessari ser poeta per escriure'n. Per això, si ho proves, a tu també

et pot agradar.

Els Haikús són poemes molt breus, només tenen tres versos curts. Són

com la visió d'un paisatge bonic per la finestreta d'un tren a tota

velocitat: bellesa intensa però fugaç. Es basen sobretot en la

observació de la natura i el seu llenguatge és senzill. És com una

fotografia feta amb paraules!

Què són els HAIKÚS?



Per escriure un HAIKÚ 
Consta només de tres versos de 5-7-5 síl·labes (4-6-4 si comptem

fins a l’última síl·laba tònica de cada vers).

Calma. Se sent
un ocell que trepitja

les fulles mortes.

El haiku no és per comprendre, sinó per sentir i compartir. Els

millors són aquells que es poden percebre PELS SENTITS



Veiem
alguns

HAIKÚS? 

Els meus primers Haikús. Núria Albertí i Mercè Galí. El Cep i la Nansa 



TOTA LA TARDA,

EL CEL, SOBRE L’ESTANY,

S’EMPROVA NÚVOLS.
J. Santaeulàlia



D INS  LA  GÀB IA ,  L 'OCEL L

M IRA  LA  PAPALLONA

AMB  QU INA  ENVEJA !
ISSA



ESCRIVIM
ELS NOSTRES

HAIKÚS
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Crea el teu Haikú seguint la estructura

del  5 -7 -5

Passeja

Observa

Capta una imatge

Comparteix -lo (si et ve de gust...)



Cada llibre té un secret

disfressat de blanc i negre;

tot allò que et diu a tu

un altre no ho pot entendre;

sent el tacte dels teus dits

i creu que l'acaricies

i que el batec del teu pols

vol dir que, llegint, l'estimes.

 

Tot allò que et donarà,
que no ocupa lloc, ni pesa,
t'abrigarà contra el fred
d'ignorància i de tristesa.
Amb els llibres per amics
no et faltarà companyia.

Cada pàgina pot ser
un estel que et fa de guia.

Joana Raspall
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