Dia Mundial de la Poesia, 21 de març
Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, l’alumnat de 4t A, B i C del nostre institut ha
col·laborat en un projecte audiovisual de poesia amb la Biblioteca Municipal Josep Jardí. El Dia
Mundial de la Poesia és una celebració que es realitza cada 21 de març anualment des de l'any
1999, quan la Conferència General de la UNESCO així el va proclamar.
El projecte s’ha dut a terme des de diverses matèries, ja que es pretenia que fos un projecte de
caire transversal. Les matèries han estat dues de llengua i literatura, Catalana i Castellana , i
Tecnologia i Educació Visual i Plàstica.

El treball s’ha realitzat per grups, cadascun dels quals havia d’escollir un poema proposat pel
professorat de Castellà i Català i havien de reflectir en un cartró-ploma blanc el que els
transmetia aquell poema (a les imatges podeu visualitzar alguns dels projectes). La tria dels
poemes ha estat feta de manera equitativa, de tal manera que sortissin els mateixos poemes
en català i en castellà. Un cop escollit i entès el poema havien de passar a la part artística del
projecte i donar pas a la creativitat de l’alumnat. D’altra banda, un cop acabada la part més
artística, els nostres alumnes han gravat la lectura del poema amb una melodia de fons; amb
això han pogut crear un arxiu i transformar-lo a Codi Qr ,per tal que el públic assistent pugui
escanejar-lo i escoltar el poema del qual està veient la peça visual.

Així, l’alumnat ha fet la lectura dramatitzada de cada poema i acte seguit l’explicació del mural
que han elaborat. A més a més, aquests murals estaran exposats a la biblioteca durant un mes,
per poder així ser visitats per familiars, amics i tota la gent del poble que vulgui gaudir-ne.

