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DESCOBRINT CARLOS BARRAL 

Guió didàctic 

 

Activitat didàctica adreçada als alumnes de 6è de primària, ESO i Batxillerat. A través 

d’aquesta activitat els alumnes s’endinsaran en la figura literària de Carlos Barral en la seva 

vessant d’autor i editor, la seva biografia i la seva obra. Analitzarem l’obra poètica de l’autor 

amb la lectura d’un poema per comprendre millor la seva visió del món. Il·lustràrem el poema 

amb la realització d’una obra pictòrica. 

L’activitat tindrà una durada de 2h 15min i comptarà amb 1 educadors  per grup classe. 

L’activitat es farà amb grups de com a màxim 25 alumnes. Cal que cadascun dels grups  

vagi acompanyat d’un mestre o responsable del grup. 

 

ABANS DE VENIR CAL... 

 Tenir coneixements sobre qui era Carlos Barral. 

 Diferenciar els principals gèneres literaris. 

 Conèixer els oficis de la indústria literària. 

 Reconèixer les principals figures literàries. 

 

APRENDREM A...  

 Reconstruir la vida de Carlos Barral. 

 Analitzar un poema i interpretar el seu significat. 

 Relacionar la vida de l’autor amb la seva obra.. 

 Gaudir de l’obra de Carlos Barral. 

 Experimentar amb la creativitat. 

 

QUÈ EXPLICAREM?  

 La biografia i l’obra de Carlos Barral. 

 Barral i Calafell. 

 La Generació del 50 i el boom llatinoamericà. 

 Les tècniques literàries. 

 La il·lustració com a recurs artístic. 
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TRASNFORMAREM LA INFORMACIÓ EN CONEIXMENT MITJANÇANT... 

 Aproximació al paper de l’editor i escriptor en el món literari. 

 Observació d’una botiga de pescador per conèixer millor el passar mariner. 

 Lectura i anàlisi d’una obra poètica. 

 Expressió d’una obra artística. 

 

OBSERVACIONS 

 El museu Casa Barral té espais reduïts i per això és necessari respectar les ràtios 

proposades per l’activitat. 

 L’espai on es desenvolupa la part pràctica de l’activitat (lectura/anàlisi poètic i expressió 

artística) és en un espai diferent al del Museu Barral, per aquest motiu ens haurem de 

desplaçar a peu uns 150 mestres d’un espai a l’altre, acompanyats sempre d’un 

educador i un mestre. 

 És important conèixer si teniu alumnes amb necessitats especials per tal d’adaptar 

millor l’activitat. No dubteu a trucar-nos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


