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―«Com valora la introducció de la seva poesia a les escoles catalanes?
MMP: D’una manera molt positiva, però no pel fet que sigui la meva poesia. Del que es tracta, penso jo, és de fer penetrar
profundament la poesia a l’escola, o potser, per ser més precisos, el sentit poètic de les coses i de la vida, la qual cosa
comporta una actitud de llibertat, de creativitat i de respecte. Tant la pràctica com la lectura de la poesia exigeixen reflexió i
amor a la intimitat i al silenci, i són aquestes característiques les que em sembla que poden generar canvis de mentalitat
positius».1
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Entrevista a Miquel Martí i Pol «Hem de fer penetrar el sentit poètic a l’escola». Avui (15 de juny de 1999), III.

La Fundació Miquel Martí i Pol

1. Oferta educativa

La Fundació Miquel Martí i Pol té com a finalitat contribuir a la
consolidació del llegat cultural, educatiu i social del poeta, i
també crear vincles afectius amb la llengua catalana.
Miquel Martí i Pol és considerat un dels poetes més emblemàtics
del segle XX. El seu compromís amb la cultura l’ha fet poeta
nacional i l’ha destacat com a català universal.
El nostre Servei Educatiu posa a l’abast activitats, tallers i
recitals per tal d’apropar-vos l’obra i la figura del poeta i
ampliar-ne el seu coneixement. L’oferta educativa consisteix en
un seguit de recursos creats amb la voluntat de facilitar i donar
suport en la difusió i l’aprenentatge de la literatura catalana, tant
per l’alumnat com per tothom qui ho desitgi. És per això que ens
adaptem a les necessitats de cada centre i podem ajustar les
activitats i els tallers que oferim a les particularitats de cada
col·lectiu. Aquestes activitats es poden realitzar al centre o bé a
la Fundació Miquel Martí i Pol.
Amb la literatura com a eix central volem potenciar la reflexió i
la crítica per posar en valor l’experiència vital de cadascú.
No dubteu en contactar per demanar-nos eines i recursos o per
comentar qualsevol consulta que pugui sorgir.

Ruta literària: Itinerari a l’aire lliure a través dels espais que van
ser importants per a la vida del poeta i, com a conseqüència, per a la
seva obra.

Tallers especialitzats: Tallers de creació poètica, de rapsòdia i de
reflexió, a les aules dels centres educatius o a la mateixa seu de la
Fundació.

Recitals i sessions de conta poemes i contes: La rapsòdia és
una part indissociable de la poesia. Per aquest motiu, s’ofereixen
recitals de textos de Miquel Martí i Pol i sessions de conta poemes i
contes per a tot tipus de públics.

2. Recursos i formació
L’univers poètic de Miquel Martí i Pol: aplicació per a
tauletes mòbils i pissarres digitals que pretén apropar els infants
a la poesia (disponible a Google Play, Apple Store i per a PC).
Premi LletrA a la millor iniciativa digital de i sobre literatura
2017 atorgat per la Fundació Prudenci Bertrana i la Universitat
Oberta de Catalunya.
Descàrrega gratuïta a www.miquelmartiipol.cat/app

www.miquelmartiipol.cat

Projecte «Primavera»: Vídeo animat i musicat inspirat en el
poema de Miquel Martí i Pol. Consultable amb diverses variants
al canal Youtube de la Fundació.

La literatura com a eina de socialització. L’univers
poètic de Miquel Martí i Pol: Vídeo documental que
reflexiona sobre la literatura com a recurs d’aprenentatge vital.
Consultable al canal Youtube de la Fundació.

Jornada-Col·loqui Miquel Martí i Pol de Literatura i
Educació: Cada any s’organitza una jornada-col·loqui dirigida a
professionals de l’ensenyament, a estudiants i a tothom qui hi
estigui interessat en què es presenta la literatura com a eina
fonamental d’aprenentatge. Podeu consultar tota la informació
de la Jornada-Col·loqui Miquel Martí i Pol de Literatura i
Educació a la nostra pàgina web.

www.miquelmartiipol.cat

Ruta literària Miquel Martí i Pol
Què és i què es fa?
La ruta literària és un itinerari a l’aire lliure que ressegueix
indrets relacionats de forma directa amb la figura i obra de Miquel
Martí i Pol. El recorregut proposa conèixer els aspectes més
rellevants de la biografia de l’autor, els textos més representatius
i el context històric de la postguerra i la represa cultural catalana,
tot plegat a través d’un diàleg fluid entre l’alumnat i els guies
professionals, entre la lectura atenta de textos, la rapsòdia i la
reflexió vivencial.

Lloc i durada

Nivells educatius
La ruta s’adapta a les necessitats de cada centre i als diversos
nivells educatius d’Educació Primària, d’Educació Secundària, de
Batxillerat i d’Estudis Superiors.

Objectius
o Descobrir la vida i obra de Miquel Martí i Pol i el seu
context històric.
o Reflexionar sobre la vida a través de la poesia.
o Gaudir d’una experiència poètica a l’aire lliure.
o Apropar la poesia als alumnes.
o Entendre la literatura com a eina de creixement personal.

A Roda de Ter (Osona). 2h aproximadament.

Logística i material
La ruta es pot fer amb diversos grups alhora. Des de la Fundació
es facilita al professorat un recull de poemes per seguir la ruta que
dona l’oportunitat als centres de preparar prèviament els
poemes.

www.miquelmartiipol.cat
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Taller de poesia i impremta
Objectius
Què és i què es fa?
Taller de creació poètica. L’activitat es divideix en dues parts. La
primera, amb la descoberta de poemes de Miquel Martí i Pol, es
donen les eines i el guiatge necessari perquè l’alumnat creï els
seus propis textos. La segona part de l’activitat consisteix en la
preparació per a la impressió artesana dels poemes amb la
impremta mòbil expressa del taller. El resultat és l’obtenció d’un
poema imprès que els participants es poden emportar a casa.

o
o
o
o

Descobrir què és un haikú.
Escriure poesia amb consells i guiatge.
Apropar-nos a l’obra de Miquel Martí i Pol.
Emportar-se a casa un poema imprès artesanalment.

Lloc i durada
Al centre educatiu o a la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol.
També es pot fer a l’aire lliure. 3h.

Logística i material
L’activitat es fa amb grups d’aula com a màxim. També amb grups
reduïts. Es requereix una taula per fer el muntatge de la impremta.

Nivells educatius
L’activitat s’adapta a les necessitats de cada centre i als
diversos nivells educatius de Cicle Mitjà i Superior d’Educació
Primària i d’Educació Secundària.
www.miquelmartiipol.cat

Diem poemes en veu alta!
Què és i què es fa?
Taller de recitació de poesia que vol donar eines per a dir en veu
alta i de forma clara un text per tal de poder transmetre allò que
ens explica l’autor. Es parteix de diversos poemes de Miquel Martí
i Pol i també es pot treballar amb textos d’altres poetes triats a
consciència per a cada nivell educatiu. La metodologia consta de
dinàmiques en grup, parelles i de forma individual. El resultat final
és una aproximació a la poesia i a la rapsòdia.

Hi ha la possibilitat de preparar un espectacle poètic en un teatre.

Nivells educatius
La ruta s’adapta a les necessitats de cada centre i als diversos
nivells educatius d’Educació Primària, d’Educació Secundària, de
Batxillerat i d’Estudis Superiors.

Objectius
o Descobrir què és la rapsòdia.
o Apropar-nos a l’obra de Miquel Martí i Pol.
o Aprendre tècniques de recitació amb bons consells i
guiatge.
o Dir poesia en veu alta i experimentar-ne la sonoritat.
o Comprendre els poemes recitats.

Lloc i durada
Al centre educatiu o a la seu de la Fundació. 2 h aproximadament.

Logística i material
L’activitat es fa amb grups d’aula. La Fundació facilita un recull de
textos per recitar. En acabat, si el centre ho vol, l’alumnat es pot
gravar recitant els poemes treballats.

www.miquelmartiipol.cat

Diem poemes a la ràdio!

Nivells educatius

Què és i què es fa?

La ruta s’adapta a les necessitats de cada centre i als diversos
nivells educatius d’Educació Primària, d’Educació Secundària, de
Batxillerat i d’Estudis Superiors.

Taller de recitació de poesia que vol donar eines per a dir en veu
alta i de forma clara un text per poder-lo enregistrar. Es parteix
de diversos poemes de Miquel Martí i Pol i també es pot treballar
amb textos d’altres poetes triats a consciència per a cada nivell
educatiu. En una primera sessió es treballen aspectes com ara la
vocalització, el ritme, la respiració i l’entonació amb l’objectiu de
recitar un text davant d’un micròfon. La metodologia consta de
dinàmiques en grup, parelles i de forma individual. La sessió final
és una experiència de gravació a la ràdio.

Lloc i durada

Objectius
o Descobrir què és la rapsòdia.
o Apropar-nos a l’obra de Miquel Martí i Pol.
o Aprendre tècniques de recitació amb bons consells
i guiatge.
o Dir poesia en veu alta i experimentar-ne la sonoritat.
o Comprendre els poemes recitats.
o Conèixer les característiques tècniques de la ràdio.

Al centre educatiu o la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol.
Una primera sessió de 2 h i una sessió final a la ràdio.

Logística i material
La sessió a la ràdio es pot fer a Ràdio Roda. Si el centre
educatiu disposa de contacte amb una ràdio local o un estudi
de gravació, l’activitat també es podria fer al municipi
corresponent.

www.miquelmartiipol.cat
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Creació d’un espectacle poètic

Nivells educatius

Què és i què es fa?

L’activitat s’adapta a les necessitats de cada centre i als diversos
nivells educatius de cicle mitjà i superior d’Educació Primària i
d’Educació Secundària.

S’acorden un nombre de sessions amb cada centre per fer un
taller de recitació poètica amb l’objectiu de representar els textos
en una sessió final, previ assaig general, en forma d’espectacle.
Aquest taller requereix la implicació del professorat.

Lloc i durada
Al centre educatiu o la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol.
La durada ve determinada pel nombre de sessions i alumnes.
El mínim són les següents sessions:
1a sessió: eines per a recitar (1,5h).
2a sessió: treball dels poemes i escenificació (1,5h).
3a sessió: assaig al teatre (1,5h).
4a sessió: assaig general (1h).
Representació final.

Objectius
o
o
o
o
o
o

Descobrir què és la rapsòdia.
Apropar-nos a l’obra de Miquel Martí i Pol.
Aprendre tècniques de recitació i interpretació.
Dir poesia en veu alta i experimentar-ne la sonoritat.
Comprendre els poemes recitats.
Viure l’experiència de pujar a un escenari.

Logística i material
La selecció dels textos es pot fer amb la complicitat del
professorat i l’alumnat. L’espectacle final pot ser representat al
teatre municipal de cada localitat o bé al mateix centre
educatiu. És opcional fer l’espectacle amb personal tècnic de so
i d’il·luminació. En aquest cas, la despesa anirà a càrrec del
centre educatiu o de l’Ajuntament del municipi.

www.miquelmartiipol.cat

Taller d’il·lustració de poesia

Nivells educatius

Què és i què es fa?

L’activitat s’adapta a les necessitats de cada centre i als diversos
nivells educatius de Cicle Infantil, Mitjà i Superior d’Educació
Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Superiors.

Taller d’il·lustració de poesia dividit en diverses sessions el
nombre de les quals s’adapta a cada centre. El taller parteix d’un
primer treball de comprensió del poema. Posteriorment, la
professional explica les tècniques bàsiques per il·lustrar un text
(il·lustracions fidels, a manera de descripció, d’interpretació,
autònomes, etcètera) mitjançant el tema, la composició o el
color. El resultat final és una il·lustració pròpia que parteix de la
llibertat individual de cada persona després de fer una lectura
atenta d’un poema. S’usen diverses tècniques plàstiques (collage,
llapis, retolador, pintura...). El taller es pot fer amb una tria de
textos de Martí i Pol o amb una selecció de textos de poesia
catalana en general.

Objectius
o
o
o
o
o

Descobrir el món de la il·lustració.
Conèixer una manera de narrar a través de la imatge.
Experimentar amb tècniques d’expressió.
Apropar-nos a l’obra de Miquel Martí i Pol i d’altres autors.
Emportar-se a casa un poema il·lustrat.

Lloc i durada
Al centre educatiu o a la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol.
També es pot fer a l’aire lliure. El nombre de sessions varien
segons el cicle educatiu. Es recomana fer com a mínim una sessió
de 2 hores.

Logística i material
L’activitat es fa amb grups d’aula com a màxim. També amb grups
reduïts.
www.miquelmartiipol.cat

«Em dic Miquel i sóc poeta!».
Conta poemes i cançons de Miquel
Martí i Pol
Què és i què es fa?
Sessió de poemes, contes i cançons de Miquel Martí i Pol a càrrec
d’una persona professional. El format és divers i s’adapta a cada
centre o espai. El material educatiu de l’activitat ofereix l’entrada
dels infants a l’univers martipolià per mitjà d’un paravent amb
vuit taules il·lustrades que funciona en forma de teatre. Al mateix
temps, els putxinel·lis creats expressament per a l’ocasió, fets de
forma artesanal, encarnen els protagonistes de les aventures dels
contes i dels poemes del poeta: l’Elionor, en Joan Silencis, el
Sastre, Miquel Martí i Pol, etcètera.

Logística i material
La persona que condueix la sessió arribarà una estona abans al
centre per preparar el material. Es requereix un espai en el qual
els infants puguin seure a terra o en cadires disposades de forma
semicircular. Si es fa a l’aula caldrà enretirar les taules.

Nivells educatius
L’activitat s’adapta a les necessitats de cada centre i està pensada
per a cicles d’infantil i primària.

Objectius
o Apropar-nos a l’obra de Miquel Martí i Pol.
o Escoltar i gaudir de la poesia, les històries i les cançons.
o Descobrir els personatges i els entorns més característics
de l’obra del poeta.

La sessió es basa en textos rellevants de Miquel Martí i Pol, com
«L’Elionor», «He heretat l’esperança», «Collarets de llum», «El
poble», «La fàbrica» i dels llibres Bon profit!, Per molts anys!
Contes de la Vila de R., En Joan silencis...

Lloc i durada
A la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol, al centre educatiu
(interior o exterior), a la biblioteca de la població... 1h
aproximadament.

www.miquelmartiipol.cat

www.miquelmartiipol.cat

Recital de Miquel Martí i Pol
Què és i què es fa?
És una passejada per la vida i obra del poeta a través d’una
selecció comentada dels seus poemes.

Lloc i durada
A la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol, al centre educatiu
(interior o exterior), a la biblioteca de la població, a un teatre...
45 minuts.

Logística i material
La persona que recita arribarà una estona abans al centre per
preparar el material. Només es requereix un equip de so amb
amplificador i altaveus. La resta ho porta la Fundació.

Nivells educatius
L’activitat està pensada per a cicle mitjà de Primària,
Secundària i Batxillerat.

Objectius
o Apropar-nos a l’obra de Miquel Martí i Pol.
o Escoltar i gaudir de la poesia dita en veu alta.
o Comprendre la poesia i conèixer l’experiència vital del
poeta.
o Difondre l’obra de Miquel Martí i Pol.
www.miquelmartiipol.cat
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Preus:2

Ruta literària

Educació Primària
Educació Secundària
Cicles Formatius
Batxillerat
Cicles Superiors

5€ alumne/a

Taller
d’il·lustració de
poesia

Educació Primària
Educació Secundària
Cicles Formatius
Batxillerat
Cicles Superiors

150€ (2 hores)

Taller de poesia
i impremta

Educació Primària
Educació Secundària
Cicles Formatius
Batxillerat

200€

Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària

200€

Diem poemes en
veu alta!

Educació Primària
Educació Secundària
Cicles Formatius
Batxillerat

150€

«Em dic Miquel i
sóc poeta!».
Conta poemes i
cançons de
Miquel Martí i
Pol

Recital de Miquel
Martí i Pol

175€

Diem poemes a
la ràdio!

Educació Primària
Educació Secundària
Cicles Formatius
Batxillerat

175€

Educació Primària
Educació Secundària
Cicles Formatius
Batxillerat
Cicles Superiors

Creació d’un
espectacle poètic

Educació Primària
Educació Secundària
Cicles Formatius
Batxillerat

A concretar en funció
del format, el nombre
de grups i sessions.

www.miquelmartiipol.cat
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Caldrà valorar en cada cas el quilometratge.

Informació i reserves:
938 50 03 55
fundacio@miquelmartiipol.cat
Fundació Miquel Martí i Pol
Carrer Costa del Ter, 9-15
08510 Roda de Ter
www.miquelmartiipol.cat
@fundaciommp

Amb el suport de:

www.miquelmartiipol.cat

