
Projecte final

Miquel Martí i Pol; Poemes: Bon profit

Nom de l’autor:  Lurdes Àvila i Morera
Títol del Paquet: Miquel Martí i Pol; Poemes: Bon profit.
Àrea: Llengua catalana
Nivell Educatiu: Cicle inicial de primària

Objectius:

♦ Acostar els nens al món dels poemes.
♦ Reconeixement de la figura de Miquel Martí i Pol:

o aprendre una mica de la seva biografia.
o aprendre algun tros dels seus poemes (en aquest cas del 

“Bon profit”).
o reconèixer la seva imatge (a través de les fotografies)

♦ Treball de la lecto-escriptura:
o Ser capaços de fer una lectura simultània a l’audició del 

poema.
o Ser capaços de copiar sense faltes un tros del poema.
o Ser capaços de completar els versos correctament 

(després d’haver-los escoltat)
o Ser capaços d’associar els títols dels poemes amb els 

dibuixos corresponents (lectura comprensiva)
♦ Raonament lògic:

o Construcció d’un trencaclosques.
o Memòria visual, aparellament d’imatges.

Descripció dels continguts i estructura:

♦ Pantalla 0
o Pantalla inicial amb el títol del paquet d’activitats.

♦ Pantalla 1
o Breu explicació biogràfica dels trets més importants de la vida 

de Miquel Martí i Pol.

♦ Pantalla 2



o El mateix text biogràfic s’ha de completar amb la paraula 
adequada en cada cas, es donen quatre opcions.

♦ Pantalla 3
o Breu explicació del llibre de poemes “Bon Profit”

♦ Pantalla 4
o Associació dels títols dels poemes amb la fotografia 

corresponent.

♦ Pantalla 5
o Escoltar i llegir el poema: “Ous ferrats”. Després, ordenar 

correctament els versos que s’han barrejat.

♦ Pantalla 6 i 7
o Escoltar i llegir el poema: “Truita”. Després, copiar 

correctament els quatre versos. 

♦ Pantalla 8 i 9
o Escoltar i llegir el poema “Pa amb tomàquet”. Després, 

completar correctament els versos, es donen les opcions en la 
graella B.

♦ Pantalla 10
o Sopa de lletres. Buscar el nom dels quatre poemes treballats.

♦ Pantalla 11
o Trencaclosques: Reconstruir la fotografia de Miquel Martí i Pol

♦ Pantalla 12
o Memòria. Buscar parelles de dibuixos dels poemes i de 

fotografies de Miquel Martí i Pol.

Bibliografia, relació d’origen dels materials gràfics i multimèdia que 
s’han fet servir

♦ Material gràfic
o Dibuix portada: fet per Marta Sanz i Àvila (la meva filla)



o Fotografies dels aliments: buscades a revistes de cuina 
(Descobrir Cuina)

o Fotografies de Miquel Martí i Pol: extretes de la seva Web

Material multimèdia
o Fitxers de so: gravats per mi personalment.


