
                   

FITXA DE PRESENTACIÓ AL MAPA POÈTIC 

 

Nom i cognoms de l’alumne/a: 

País d’origen de l’alumne/a: 

Telèfon de contacte: 

 

Títol del poema: 

Nom i cognoms de l’autor/a del poema: 

Llengua del poema: 

País d’origen del poema: 

 

Justificació creativitat 

Per quin motiu el teu poema és creatiu?  Pots marcar més d’una opció. 

o   Perquè et resulta emotiu 

o  Perquè és original (en l’enfocament del tema) 

o   Perquè és innovador (manera de desenvolupar o aportar idees noves) 

o   Per la manera de presentar el poema (format singular)  

o   Per l’estil personal de l’autor 

o   Per com connecta amb el lector 

o   Altres:_________________________________________________ 

 

La creativitat és l’art de fer que un text sigui singular, amb un estil personal definit. 
Estaries d’acord amb aquesta afirmació? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  



                   

Mapa poètic 

Per celebrar la Setmana de la Poesia de Barcelona, a la Delegació de Sant Martí volem 

crear un mapa poètic interactiu per connectar la vida cultural barcelonina amb les 

nostres aules. El mapa virtual ens permetrà conèixer poemes i poetes d’arreu del món, 

reflexionar sobre la creativitat a partir de la poesia i gaudir de lectures de poesia en 

veu alta.  

Convidem a tots els alumnes de tots els nivells del CPNL a participar-hi, poden enviar la 

lectura en veu alta del poema en qualsevol llengua (amb una breu explicació del 

poema en català) a dinamitzacio.santmarti@cpnl.cat fins al 7 de maig amb la fitxa de 

presentació del mapa poètic. La persona que triï el poema més creatiu guanyarà la 

participació al taller “La poesia no és un simple joc de casualitats” organitzat per la 

Fundació Joan Brossa. 

Fonts de consulta: 

Podeu fer recerca de poemes a:   

http://www.viulapoesia.com/ o http://lletra.uoc.edu/ca/tema/poetes-joves  

 

Com participar-hi? 

1. Tria un poema que sigui creatiu. 

2. Pots triar el poema que vulguis escrit en qualsevol llengua. L’hauràs de llegir en la 
llengua original del poema i fer una breu explicació del poema en català. 

3. Envia'ns un correu a dinamitzacio.santmarti@cpnl.cat 

4. T'enregistrem i formaràs part del mapa poètic interactiu.    

 

Data límit: 7 de maig  

 

Premi: la persona que triï el poema més creatiu guanyarà la participació al  taller La 
poesia no és un simple joc de casualitats que organitza la Fundació Joan Brossa. El 
guanyador es publicarà el 8 de maig. 
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