Bibliomaleta Poesia (secundària)
1.- ALMAZORA, Sebastià. Mula Morta. Barcelona:Proa, 2001 (Óssa Menor,224)
2.- BURTON,Tim. La melancólica muerte de Chico Ostra. 15ª ed. Madrid. Anagrama,
2008.
3.- De amore antología de poètica. Barcelona, Lumen 2004
4.- ESPRONCEDA, José de. A toda vela. Antología. Selección Ana Maria Navarrete.
Zaragoza: Edelveis, 2007 (Adargo;5)
5.- GARCÍA,José Antonio. Generación del 27. Poemas. León: Everest, 2007 (Punto de
encuentro)
6.- GARCILASO DE LA VEGA. Poesía. Edición Valentín Núñez Ribera. Barcelona:
Edebé, 2002 (Clásicos Edebé)
7.- GÓNZALEZ, Àngel. Antología de poesía paera jovenes. Selección Benjamín
Prado. Madrid: Alfaguara, 2008 (Serie Roja).
8.- KEROVAC, Jack. Libro de jaikus. Madrid: Bartleby, 2007 (Edición Bilingüe)
9.- MARGARIT, Joan. Casa de Misericordia. Barcelona: Proa, 2007 (Óssa Menor);
2008).
10.- MARTÍ I POL, Miquel. Poesia completa. Barcelona: La butxaca, 2008
11.- Raíz de amor. 10ª ed. Selección y prólogo Ana Pelegrín. Madrid: Alfaguara, 2007
(Antología poètica. Serie Roja)
12.- RASPALL, Joana. Font de versos. Barcelona: Baula, 2005 (Ala Delta; 5)
13.- SALVAT-PAPASSEIT, Joan. La gesta dels estels. Edició a cura de Joaquim
Molas. Barcelona: Columna Jove; 186)
14.- SOLINA, Maria Vistòria; BIGUES, Jordi. Els arbres a la poesia catalana. València:
3 i 4, 2007 (El grill; 70)
15.- SOTO, Teresa. Un poemario. Madrid: Rialp,2008
16.- Reduccions. Revista de poesia. Núm 89/90. La poesia de María Mercè Marçal.

Recursos i propostes didàctiques


Fundación Glória Fuertes

En compliment de la voluntat de Gloria Fuertes i per a mantener viva la seva memòria i
l’empremta de la seva irrepetible personaliitat humana y literària; es va crear una
Fundació que porta el seu nom. Divulga la seva obra, tant la destinada als infants com la
destinada a lectors adults. Promou i fomenta la poesía i la tasca poètica, en general.
http://www.gloriafuertes.org/fundacion.htm



Poció. Poesia i educació. Aula poesia de Barcelona

Coneixement de l’estat de la qüestió sobre l’ensenyament de la poesia
Disseny i experimentació d’activitats per ensenyar poesia
Elaboració d’un projecte de gradació coherent de l’ensenyament de la poesia.
Implementació a la web de material per ensenyar poesia
Creació d'un corpus intercultural de poesia que serveixi per a reflexionar sobre els
problemes de la societat actual
http://www.ub.edu/aulapoesiabarcelona/pocio/
http://www.ub.es/aulapoesiabarcelona/
http://www.ub.es/aulapoesiabarcelona/pocio/Documents/com_pocio_gbordons_mallorca
_set07.pdf


Poesia.com. Xtec. Cat. Edu365

Apartat de l’edu365 dedicat a la poesia infantil
http://www.edu365.cat/infantil/poesia/portada.htm

 Poesia i educació
http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/index.html



Poemania. Guia pràctica per a fer lectors i lectores de poesia

L’objectiu de Poemania és proporcionar recursos i estratègies per a incitar pares, mares i
docents a seguir jugant i a redoescobrir el plaer de llegir i escriure textos poètics.
http://www.fundaciobromera.org/Recursos/poemania/

 Poesia Infantil i Juvenil
Blog de Poesia Infantil i Juvenil: Poemes infantils, embarbussaments, endevinalles,
cançons infantils, llibres i editorials de poesia infantil i juvenil, activitats sobre poesia
infantil i juvenil a l'aula i a la família, webs de poesia infantil, poetes infantils. Publicació
de poemes infantils, realitzades pels xiquets/es que hi vullguen col•laborar amb aquest
blog. Està realitzat per la Biblioteca Municipal de Cocentaina.
http://bibliopoemes.blogspot.com/


Sac de poemes

Proposta didàctica
http://www.bullent.net/images/849618753.pdf


Webs de poesia

Recull fet pel CRP del Bages sobre webs sobre poesia
http://www.xtec.net/crp-bages/html/poesia/poesia_pri1.htm


Webquest: Poesia i Música

Webquest de l’àrea de llengua per a cicle superior de primària
http://www.xtec.cat/~miborra2/webquest/index.htm


Webquest: El recital de … WebQueseb

Activitat d’aprenentatge per a cicle superior de primària
http://weib.caib.es/Recursos/recital_poesia_webquest/recital/portada2.html



Viu la poesia

Aquest web és un projecte elaborat en el marc del grup de recerca
POCIÓ poesia i educació de la Universitat de Barcelona, dirigit per Glòria Bordons.
http://www.viulapoesia.com/home.php?tipus=1&subtipus=1&itinerari=2

