Sessió al Parc del Laberint d’Horta
dia 30 de maig
La ruta que seguirem és la mateixa (amb
alguna variant) que es proposa als dos
dossiers per a Secundària (p. 3 o 4, segons el
dossier) que teniu penjats al campus virtual.
No obstant, farem una prèvia a l’obra de
Brossa que hi ha al costat del Velòdrom abans
de pujar al Parc del Laberint

Preparació per a la sessió en el Laberint
d’Horta I
• Per parelles (tingueu en compte de no superar
els cinc minuts d’intervenció):
– Trieu un text literari curt (poema o un fragment de
prosa) d’algun autor/a (podeu triar escriptors
contemporanis catalans especialment, però també
poden ser estrangers traduïts al català) al voltant
d’algun dels temes que trobareu a la darrera
diapositiva (farem un fòrum per triar).
– Pel que fa als poemes, podeu utilitzar l’apartat de
joves i adults (o d’infants) de literatura catalana de
www.viulapoesia.com o antologies sobre arbres,
amor, etc.

Preparació per a la sessió en el
Laberint d’Horta II
– Prepareu la lectura del vostre text i comenteu per
què l’heu triat. Resumiu-ne el contingut i la
intenció.
– Indiqueu si seria factible d’usar-lo a Primària i
quina activitat hi aniria bé. Si no fos indicat per a
nens, podeu pensar en una activitat per a
Secundària o, fins i tot, per a persones adultes. Es
tracta simplement d’indicar a què convida el text
(a escriure, a parlar sobre el tema, a fer un exercici
de vocabulari, a ballar, etc.)

Temes per triar un text literari curt
• El jardí oriental (o la cultura
oriental en general), la porta.
• El lleó
• El jardí
• L’hort
• La casa (taula i cadires)
• La rosa
• El minotaure, el toro, el bou...
• El laberint
• Eros i l’amor
• Narcís

• Dànae / Ariadna (la mitologia en
general)
• El canal (o el riu o l’aigua), els
ànecs, les oques...
• El safareig, la bassa, l’estany...
• La font
• Les flors
• Els arbres: castanyers, til·lers,
xiprers, palmeres, alzines...
• Les cascades
• Els pagesos
• La vida i la mort

