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Escrivim poemes 
al segon cicle 
de primària
Primers resultats
Moisés Selfa 

L’article presenta un pla de treball que comprèn tres moments clau: el re-
cull de poesies de caràcter popular per conèixer les característiques bà-
siques d’aquest gènere literari; la lectura i el comentari de l’estructura i
dels elements dels textos recollits, i l’escriptura posterior de poemes a
partir de tirallongues poètiques. L’única finalitat de les diferents activi-
tats proposades és escriure textos poètics a partir de les vivències i de
les experiències personals de l’alumnat, amb l’objectiu de desenvolupar
la competència comunicativa escrita.

PARAULES CLAU: escriptura de poemes, tirallongues, creació literària.

La poesia i la relació que té 
amb l’escola

La poesia com a forma literària amb
unes característiques pròpies és, sense
cap mena de dubte, un gènere importan-
tíssim i, segons alguns autors (Pérez

Daza, 2011), oblidat a l’hora de formar i
desenvolupar les competències lectora
i escriptora del jovent en edat escolar. En
aquest sentit, cal reivindicar aquest gè-
nere com una peça clau en l’educació li-
teràr ia del públic més jove, entesa
aquesta educació com l’apreciació i la



que consumeix o que atreuen la seva

atenció, productes que troba fàcilment

als anuncis de televisió, de les tanques

publicitàries, de les revistes, etc., com

també als envasos. Aquesta afirmació és

extensible als textos poètics, sobretot

després de les riques experiències vis-

cudes a la seva primera infància.

Aspectes metodològics

L’experiència que es presenta a continua-
ció es va portar a terme amb estudiants
de quart curs de primària. Al comença-
ment, es va procedir a recollir cançons i
altres tipus de textos de caràcter eminent-
ment oral, com ara les cantilenes, les en-
devinalles i les cançons de bressol, i es
va remarcar especialment la recitació oral
d’aquest tipus de composicions, amb la fi-
nalitat d’anar coneixent de primera mà
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captació del text literari, no per les cate-
gories a les quals pertany o pel gènere o
moviment que representa, sinó per la
comprensió i la interpretació que es faci
d’aquests darrers.

En el cas que ens ocupa, el de la poesia
per a estudiants d’educació primària,
està concebuda per penetrar, sense cap
mena de dubte, a l’interior de l’alumnat
que està cursant els estudis obligatoris.
Podem dir que, per exemple, la musicali-
tat d’un poema pot ser concebuda per un
infant d’aquesta etapa educativa com
quelcom original que li obre els ulls a un
món literari que per a ell és conegut,
però que pot explotar a un nivell de co-
neixement més alt. Així, la poesia és
cançó i ritme, si bé aquests elements
musicals mereixen un tractament especí-
fic que va més enllà de la pura sonoritat
d’un text poètic.

Un pla de treball per a l’escriptura 
de poemes al cicle mitjà d’educació
primària

Tradicionalment, la competència escrita
s’ha treballat, a l’aula d’educació primària,
a partir d’un conjunt de produccions de
caràcter lineal, descontextualitzades i

mancades de sentit per a un gran nombre
d’estudiants que, en compondre un text,
sigui del tipus que sigui, no s’han marcat
cap més objectiu que adaptar-se a un
conjunt de normes ortogràfiques i grama-
ticals rígides que solen no aplicar i, en
molts casos, oblidar quan es tracta d’es-
criure textos de creació pròpia.

En aquest sentit, l’escola s’ha d’esforçar
per oferir un conjunt d’activitats d’escrip-
tura que siguin funcionals i significatives
per a un estudiant que posseeix un món
interior molt més ric del que ell mateix sos-
pita i del que intueixen els seus docents.

El treball d’escriptura de poemes i la lec-
tura posterior que se’n faci servirà per re-
alitzar una experiència vital, amb
l’objectiu de crear un text –el poètic–
amb una estructura i amb uns recursos
estilístics molt ben delimitats.

Des d’aquest punt de vista, cal destacar
el que Ramos García (2004, p. 22) su-
bratlla en relació amb les experiències
que un estudiant d’educació primària pos-
seeix en començar aquest cicle educatiu:

Quan l’alumne ingressa a l’escola, ja

posseeix un conjunt d’experiències, d’hi-

pòtesis i de coneixements previs sobre

el codi escrit, adquirits com a conse-

qüència de la interacció establerta amb

el seu entorn sociocultural. D’aquesta

manera, no és difícil que qualsevol nen o

nena reconegui molts dels productes

Cal reivindicar aquest gènere
com una peça clau en l’educació
literària del públic més jove

OBJECTIUS

Aprendre a escriure poemes petits i mitjans en llengua caste-
llana al cicle mitjà d’educació primària.
Promoure, en l’estudiant d’aquest cicle educatiu, l’interès per
l’escriptura d’un tipus de text que s’aparta de les produccions
escrites més freqüents a l’escola (dictats, presa de notes, con-
tes, etc.).
Acostar l’estudiant al coneixement de les característiques del
llenguatge poètic i de l’estructura que té un poema.
Familiaritzar l’estudiant amb la creació de tirallongues poèti-
ques, com les que va proposar Rodari (1989, p. 19) per desper-
tar el desig d’escriure petits textos poètics.
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Un cop presentades i comentades
aquestes composicions, es va passar a la
fase de l’escriptura i la reescriptura
col·lectiva de tirallongues a partir dels
models de textos llegits abans. En aquest
sentit, és molt convenient crear tirallongues
poètiques (Rodari, 1989), a fi de fomentar
el desig d’escriure textos poètics a partir de
múltiples combinacions de paraules que re-
fereixen experiències o sentiments perso-
nals. L’escriptura de tirallongues poètiques
va ser el punt de partida que va servir per-
què els estudiants deixessin enrere el te-
mor inicial que sentien de crear petits
poemes i es disposessin a escriure’n amb
una confiança total (imatge 1).

La darrera fase va consistir a crear,
de manera individual o per parelles,
petits poemes a partir de les tirallongues
escrites i de les estrofes comentades a la
primera fase de treball.

Aquestes produccions, un cop revisades i
corregides, es van llegir en veu alta per
comprovar si els poemes escrits eren fi-
dels a tres dels elements que ha de tenir

3

2què és la poesia popular i tres dels ele-
ments que en formen part: l’estrofa, el
vers i la rima.

D’aquesta manera, es va pretendre contex-
tualitzar la creació poètica a partir d’uns
conceptes que en constitueixen una part
essencial: l’estrofa com a producte de la
creació final d’un poema, el vers com a part
de la creació d’aquest poema i el ritme com
l’essència principal en la creació del poema.

L’ajut que els recursos digitals i electrò-
nics ofereixen avui dia no poden ser des-
aprofitats per l’ensenyant. En el nostre
cas, es van realitzar gravacions de diver-
sos poemes populars de transmissió oral,
l’escolta atenta i rítmica dels quals servi-
ran de models que caldrà seguir.

Un cop percebudes les característiques
dels textos treballats, es va començar a
escriure poemes de creació pròpia a par-
tir de tres moments clau.

Presentació del text poètic model.
No es treballa amb un tipus únic d’estrofa i
vers, ja que no es pretén encasellar les
possibles composicions poètiques futures
dels estudiants. El que es vol és presentar
uns tipus de composicions poètiques asse-
quibles a l’escolar de cicle mitjà de primària
i que formen part de la poesia popular: na-
dales i cançons populars, endevinalles ri-
mades, rodolins, tercets, quartets,
quarteres i romanços senzills. 
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ALGUNS EXEMPLES 

DELS MODELS DE COMPOSICIONS
POÈTIQUES

La Tarara
Tiene la Tarara
un vestido blanco
que solo se pone
en el Jueves Santo.
La Tarara, sí
la Tarara, no;
la Tarara, madre;
que la bailo yo.
(Federico García Lorca)

Villancico Marinero del mar 
Hay un barquito en el mar;bogando va
hacia el Oriente.
Sus marineritos van 
remando contra corriente.
Quieren llegar los primeros; para ofrecer-
les corales 
al Niño que en un pesebre 
nació sin tener pañales. 
(Concha Méndez)

La bicicleta
La bici sigue la cleta
Por una ave siempre nida
y una trom suena peta.
¡Qué canción tan perseguida!
(Eduardo Polo)

El ferrocarril
El ferro sigue el carril
por el alti casi plano,
como el pere sigue al jil
y el otoño a su verano.
(Eduardo Polo)

Escolta les

gravacions  a 

http://guix.grao.com

L’escriptura de tirallongues po-
ètiques va ser el punt de partida
que va servir perquè els estu-
diants deixessin enrere el temor
inicial que sentien de crear
petits poemes



bueix a expressar sentiments i sensa-
cions personals i pròpies.
Consoliden el procés d’escriptura co-
mençat a l’educació infantil i al cicle ini-
cial d’educació primària, en produir un
tipus de text que fomenta la creativitat
personal.
Componen tirallongues poètiques amb
soltesa, ja que constitueixen un camí
d’accés fàcil cap a l’escriptura de poe-
mes, perquè permeten exterioritzar sen-
timents tan elementals com l’alegria i la
tristor.
Mostren interès per l’escriptura, la lec-
tura i la comprensió del text poètic creat
per ells i pels seus companys.
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qualsevol text poètic i que es van comen-
tar a la primera fase de treball: l’estrofa, el
vers i la rima (imatge 2).

Conclusions

Després de l’experiència realitzada i vis-
tos els primers resultats obtinguts, vam
arribar a la conclusió que, des que es va
començar la tasca de lectura i escriptura
de textos poètics a l’aula, la majoria dels
estudiants de quart curs són capaços de
desenvolupar les competències lectoes-
criptores següents:

Entenen què és un text poètic i com
aquest tipus de producció escrita contri-

Descobreixen que la lectura i l’escriptura
de poemes serà una font de coneixe-
ment de les diverses realitats del món i
una oportunitat de créixer personalment.

Tal com hem comentat al començament,
un bon pla de treball d’escriptura de poe-
mes ha de ser funcional, perquè l’objectiu
final serà el d’assolir uns objectius con-
crets a curt i a llarg termini. 

En el nostre cas, poden ser sintetitzats en
un objectiu que els abasta tots: la capaci-
tat que ha de desenvolupar un alumne o
una alumna de mostrar interès per l’es-
criptura, la lectura i la comprensió del text
poètic creat per ell o per ella i pels seus
companys i companyes estudiants. Si s’a-
consegueix despertar aquest interès, la
lectura i l’escriptura de poemes consti-
tuirà una font de coneixement de les di-
verses realitats del món, com també una
oportunitat de créixer personalment.
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