PROJECTE LITERACTUA: HOLA, PAPASSEIT!

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Es tracta d’un projecte interdisciplinari que pretén endinsar l’alumnat a la nostra
cultura, ampliar el seu coneixement vers els diferents autors literaris catalans i
fomentar la sensibilitat i estima cap a les seves obres. Partim d’apropar la vida dels
autors als alumnes i ubicar la seva obra en l’època corresponent.
També es vol desenvolupar la capacitat creativa dels participants educant-los en la
diversificació expressiva i comunicativa pròpia dels diferents llenguatges: oral, escrit,
plàstic, musical, corporal audiovisual...amb la finalitat d’enriquir les seves possibilitats
d’expressió i comunicació.
La idea és que sigui un projecte transversal, que abarqui des d’infantil fins a ESO.
El projecte es desenvolupa durant el més d’abril per tal de ser presentat el dia de Sant
Jordi.
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
-Els alumnes faran un contacte amb la figura de Joan Salvat- Papasseit, partint de la
presentació d’un power point adequat a l’etapa corresponet. El Power point té com a
finalitat apropar la figura de l’escriptor als alumnes coneixent la seva vida i trajectòria
literària.
-Treball del cal·ligrama: “Les formigues” de Papasseit.
-Creació d’un cal.ligrama col.lectiu de tots els alumnes de l’escola.
-Treball d’expressió escrita: a partir del personatge d’una formiga els alumnes faran la
producció de textos per a ser presentats en el concurs literari el dia de Sant Jordi.
-Edició del llibre de Sant Jordi amb el recull dels textos premiats.
-Treball plàstic alumnes d’ESO: escenificació amb ombres xineses de diversos poemes
de Joan Salvat- Papasseit.
CONTINGUTS DEL PROJECTE
-Creació per part dels alumnes de textos literaris en català i anglès a partir del poema
de Papasseit: “les Formigues”(contes, poemes, cal.ligrames...).
-Recull dels textos premiats en format llibret per la Diada de Sant Jordi.

-Construcció d’un cal·ligrama gegant al pati de l’escola reproduint el poema de
Papasseit “les formigues”, mitjançant les frases que ha fet cada classe (d’Infantil a
ESO).
-Treball literari-artísitc per part dels alumnes d’ESO: cada classe d’ESO a partir d’un
poema de Papasseit realitzen una posada en escena amb ombres xineses.
Avaluació
-El projecte s’avalua en tot el seu procés.
-Expressió escrita de l’àrea de llengua catalana i anglesa pels treballs presentats a la
diada de Sant Jordi
-Treball plàstic de les ombres xineses.
-Treball musical de les ombres.
-Sensibilitat vers un autor català
-Creativitat en el procés d’elaboració del cal.ligrama col.lectiu i les ombres xineses.

