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Vint-i-nou poesies, plenes de diversió i de sentiment, 
amb les quals parlarem de la vida diària dels joves 
lectors i lectores. Però tots i cada un dels poemes te-
nen un factor en comú: les emocions. Així doncs, amb 
cada composició aprofundirem en les emocions que 
van lligades a cada situació i ho farem de manera di-
vertida i pròxima als lectors: amb les emoticones.

TEMÀTICA: les emocions, la poesia, la 
curiositat, la família, l’amistat, els sentiments i el 
confinament. 

GÈNERE: poesia. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la poesia com a eina 
per a expressar els sentiments, la necessitat de 
reconéixer les emocions i la importància de tindre 
un esperit curiós. 

CLAUS PER A LA LECTURA
La poesia  
Tot i ser un dels gèneres menys habituals entre els 
joves lectors, la poesia pot parlar de qualsevol cosa 
i ens acompanya en cada moment de la vida. En 
aquests poemes parlarem de persones i moments 
importants, però també de xicotets plaers, com el xo-
colate, o d’anècdotes del dia a dia. 

Les emocions
Conéixer les emocions i acceptar-les és fonamental 
per a qualsevol persona. A través de les emoticones i 
de la poesia aprendrem a expressar-les i a entendre 
i a respectar els sentiments dels qui ens envolten. 

El confinament
Tots hem parlat de mascaretes, vacunes i aplaudi-
ments... però en pocs casos hem compartit com ens 
hem sentit durant aquesta pandèmia. Aquests poe-
mes ens ajudaran a obrir-nos i a entendre que no es-
tàvem sols malgrat tot. 

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

   Partly Cloudy, de Pixar, un 
curtmetratge per a aprendre 
emocions com la tristesa, l’enuig 
o l’alegria. 

  Poemes de butxaca, Poemes a la carta o Versos 
que van i venen són altres poemaris de Fina 
Girbés de característiques semblants. 

  Del revés, una pel·lícula en què les emocions 
són les protagonistes i ens ensenyen que 
no hem de fugir-ne ni amagar-les.


