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Divendres 15 de març de 2019


Bon dia Cloe! A partir de les fotografies que ens 
vas facilitar hem conversat sobre com ens 
imaginem que era el Joan Brossa per apropar-
nos al seu art. 


Els nens han dit que era: divertit (feia bromes es 
disfressava...) , bon amic/avi/fill (ja que no 
sabem qui era el senyor de la fotografia), 
treballador, desendreçat, li agradava escriure i 
llegir i ho feia molt, li agradaven els barrets i duia 
ulleres, li agradava anar a la muntanya del 
Tibibado, li agradava fer màgia, li encantaven les 
lletres. 

A partir d'aquí cada nen ha dibuixat com se'l 
imagina i fent alguna cosa característica de les 
que vam parlar. 


Adjuntem fotografies de l'activitat i una sel·lecció 
dels dibuixos escanejats. 










Dilluns 18 de març de 2019


Hola Lídia i Maribel 


De nou felicitats, rebo emocionada totes aquestes 
imatges, que compartiré amb la Judith. Us demanaré 
que aneu guardant tots els dibuixos originals doncs són 
un material boníssim qui sap si per compartir més enllà 
de l'activitat... 


Acabo d'enviar al mail de la Lidia per WeTransfer el 
Power Point dels poemes. 


Quan penseu que fer els retrats de Brossa com una 
primera activitat, ho veieu factible en el context de 
l'Itinerari, o com una altra mena d'activitat?


Abraçades, 


Cloe



Dimarts 19 de març de 2019


Hola Cloe, 


La sessió d'aquesta setmana l'hem fet avui, hem 
estat veient el power point, algunes imatges ja 
les coneixen de l'anterior vegada que vam 
visionar obres seves però ha anat bé per 
refrescar i anar interioritzant més la idea de 
poema visual. 


Després hem ofert material que teníem a l'aula i 
lletres per intentar crear "poemes visuals". Ens 
hem sorprès de la creativitat i com han entés 
ràpidament el que els demanàvem. Ajuntaven 
diferents objectes (tots del mar, ja que 
paral·lelament estem treballant els mars i 
oceans) i lletres i quan consideraven que 
necessitaven quelcom ens ho demanaven. 

Després han decidit el títol i l'han escrit 
(escriptura natural) Els hem deixat d'exposició al 
passadís. Adjuntem fotografies del procés i del 
resultats. 


Maribel i Lidia 







Divendres 29 de març de 2019


Hola!

ahir vam fer la sessió de transformar les lletres, va ser divertit!









Dimarts 2 d’abril de 2019


A veure que et sembla ;) 

lidia i maribel




