


























ACTIVITATS SUGGERIDES
YAMI MARTÍNEZ
L’activitat que proposem començarà contextualitzant breument la figura de Yami Martínez. Una vegada presentada 

l’artista, es motivarà els nens i les nenes a través del coneixement de la seva obra pictòrica i escultòrica utilitzant com 
a recurs Internet. En un primer moment es pot permetre que els escolars naveguin lliurement a la següent pàgina web:

http://yami-martinez-trinidad.com/index.html, on poden observar les seves escultures i gravats.
A continuació es donarà una sèrie d’orientacions per poder comprendre el seu treball:
En la seva obra hi ha una profunda identificació entre la figura humana i l’objecte estètic. Les principals protagonistes de 

la seva obra pictòrica són les dones, que no solen aparèixer dretes. Generalment es troben en una posició de submissió i, 
fins i tot, quan la dona és víctima del masclisme, apunta sense rostre, braços,… Aquestes figures en ocasions es rebel•len i 
troben la valentia per imposar-se.

Apareixen altres elements amb referències domèstiques, però amb una forta simbologia sociopolítica:
- La bicicleta representa la llibertat i la independència.
- La cafetera simbolitza la primera activitat del dia que marca el sexe i la responsabilitat amb la família. Sol representar 

una dona cansada i atabalada.
- La bandera és l’element cubà.
- Els peixos i les aus representen la vida en el seu concepte bio-

lògic.
- Els retalls de premsa contenen frases metafòriques que su-

ggereixen una idea (solen introduir-se a través de collage)..

Amb aquestes indicacions, es demanarà a l’alumnat que intenti 
inventar i narrar 
una petita història 
partint dels ele-
ments i personatges que apareixen en el següent quadre. Resulta inte-
ressant fer-ho en gran grup, seguint una metodologia lúdica.

Després es parlarà del treball escultòric que Yami Martínez plasma a 
través de materials com el paper, el guix, la ceràmica, el metall o el vidre 
bufat.

Destaquen els seus sostenidors de metall com a peça molesta i opres-
sora que pertany a la quotidianitat femenina.

Com se sent la 
dona?

Per què se 
sent així?

gener
I les cafeteres representant els diferents estats i personalitats 

de la dona.
Per acabar es plantejarà als nens i a les nenes una sèrie 

d’obres en les quals hauran d’analitzar cada una de les posicions 
que adopta la cafetera com a element simbòlic que personifica la 
dona. En el següent quadre hauran de traduir les posicions de les 
cafeteres en sentiments, per acabar reflexionant sobre les raons 
que provoquen aquest estat anímic.

A través de l’obra de Yami Martínez, estarem promovent 
l’esperit crític en els escolars, reflexionant sobre els rols impo-
sats tradicionalment a la dona i afavorint la capacitat per sentir 
empatia i posar-se en el lloc de l’altre. Esperant la no-reproducció 
de tots els rols de la societat masclista i d’aquesta manera acon-
seguir una societat més justa i igualitària recolzant-nos en l’obra 
de l’artista internacional Yami Martínez.

TARSILA do AMARAL
- Cerca informació sobre la vida de Tarsila do Amaral i sobre el seu país.
- Busca informació sobre Tarsila i l’Antropofàgia.
- Quins elements representa Tarsila en els seus quadres i com ho fa.
- Descriu el que més t’ha cridat l’atenció de la seva obra i explica les raons.

MARUJA MALLO
- Qui és Maruja Mallo? Cerca informació sobre la seva vida i la seva obra.
- Què expressa l’obra de Maruja Mallo sobre les dones?
- Tenen alguna cosa en comú aquestes dones?

pintores

febrerConsulteu en les següents webs la biografia de les escultores Camille Claudel (1864-1943), Barbara Hepworth (1903-1976), 
Louise Bourgeois (1911-2010.

http://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Bourgeois
www.historiadelartecreha.com/index.php?/Table/Biografias/
www.mujeresparapensar.wordpress.com
www.molinfan.com/Disco%20web%20mujeres
quintoalameda.blogspot.com/2012/06/mujeres-escultoras.html

- Assenyaleu paral•lelismes i diferències entre les biografies de les tres escultores.
- Establiu un petit debat sobre les dificultats que van trobar per dedicar-se al que volien ser.
- Apunteu diferències i semblances entre les obres d’aquestes tres escultores.
- Cerqueu informació sobre quina imatge de dones reflecteixen en la seva obra i com les representen.

- Recolliu informació sobre el context social en el qual cada escultora desenvolupa la seva obra, assenyalar els condicio-
nants de cada moment per ser artistes.

- Elaboreu un power point amb les imatges de l’obra de les escultores. Assenyalar les característiques més rellevants.
- Expliqueu la vida adaptada a l’edat de l’alumnat. Elaborar còmics col•lectius amb la vida de Camille Claudel, Barbara 

Hepworth i de Louise Bourgeois.
- Reproduïu algunes de les seves obres en fang.
- Realitzeu escultures lliures (paper, fang, material de rebuig) on cada alumne expressi diferents sentiments o idees 

sobre les quals es podrà comentar en classe.

escultores

Qui és qui? Completa la taula amb les dades i imatges sota el nom de l’arquitecte corresponent, busca la informació a 
internet: pàgines per cercar informació: 

http://www.urv.cat/any_dones_ciencies/dones_i_ciencies/dones_arquitectes/es_matildeucelay.html
es.wikipedia.org

Va haver d’esperar dos anys per ser admesa a l’Escola de Belles arts de París. | Va ser la primera dona titulada en ar-
quitectura a Espanya. | Va estar compromesa políticament amb causes com el sufragi de les dones. | El seu mentor va ser 
el seu professor Bernard Chaussemiche. | Va ser la primera dona arquitecta. | Va ser condemnada en un consell de guerra 
per la seva afiliació republicana i liberal. | Va dissenyar elements per a les cuines com l’aigüera que coneixem actualment. | 
Va inventar el maó “K Brick”. |Va construir la casa Benítez de Lugo. | Va construir el Merrill Hall. | Va conèixer a Federico García 
Lorca. | Va aconseguir set patents. 

Anem a ser arquitectes. 
Ensenyarem edificis construïts per arquitectes com Matilde Ucelay, Julia Morgan i Anna Keichline. Analitzarem els edifi-

cis, com els agrada més, quin és el més gran, el més modern,… Farem un mural amb fotos dels edificis i de les arquitectes 
que hem estudiat . 

Ara podem construir la nostra casa. Es demanarà a les famílies que portin al col•legi tots els brics que puguin (de llet, 
brou, suc,…) teles, plàstics, pals; amb tot això cons-
truir una casa de jocs; amb el mateix material cons-
truirem el mobiliari, cadires, taula…

  
Dissenyem la nostra casa.
Llegirem la biografia de 3 grans arquitectes de 

la història, Matilde Ucelay, Julia Morgan, i Anna Kei-
chline. 

Amb el següent programa d’ordinador dissen-
yarem per grups l’habitatge que més ens agradi 
i després la mostrarem a la resta de l’alumnat. 
Finalment farem una exposició amb els diferents 
habitatges creats.

http://es.homestyler.com/designer

Julia Morgan Anna Keichline Matilde Ucelay

març abrilarquitectes músiques
A partir de la lletra de la cançó de Violeta Parra “Gracias a la Vida”, acoloriran els dibuixos al•lusius a la lletra de la cançó. 

Aprendrem alguna estrofa i la cantarem en grup al final del trimestre.

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio dos luceros que cuando los abro 
Perfecto distingo lo negro del blanco 
Y en el alto cielo su fondo estrellado 
Y en las multitudes el hombre que yo amo. 
  
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el sonido y el abedecedario 
Con él las palabras que pienso y declaro 
Madre amigo hermano y luz alumbrando, 
La ruta del alma del que estoy amando.  
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados 
Con ellos anduve ciudades y charcos, 
Playas y desiertos montañas y llanos 
Y la casa tuya, tu calle y tu patio. 
  
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio el corazón que agita su marco 
Cuando miro el fruto del cerebro humano, 
Cuando miro al bueno tan lejos del malo, 
Cuando miro al fondo de tus ojos claros. 
  
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto, 
Así yo distingo dicha de quebranto 
Los dos materiales que forman mi canto 
Y el canto de ustedes que es el mismo canto 
Y el canto de todos que es mi propio canto. 
    
Gracias a la vida 
Gracias a la vida 

Realitzaran un power point amb la lletra de la cançó de Violeta Parra “Gracias a la Vida” i ho exposaran davant les seves 
companyes i companys. Intentaran reflectir el que els transmet la cançó triada. 
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ACTIVITATS SUGGERIDES
maig fotògrafes juny cineastes

agost setembrenovel•listes poetes

Compara la següent fotografia de l’època de Tina Modotti a Mèxic amb la fotografia realitza per 
Hellen Levitt, i que apareix en el cartell publicitari de la dreta.

- Compara la vestimenta d’ambdues dones.
- A quina activitat creieu que es dedica cadascuna d’elles?
- Escriu una breu redacció explicant com seria un dia en la vida d’aquestes dones.

Llegeix la biografia de Tina Modotti i assenyala en un mapamundi els països en què 
va viure

 http://info.nodo50.org/Tina-Modotti-fotografa.html

Observa la foto inferior i esbrina de què es tracta. Contesta:
- Amb quin *paises relacionaries a aquesta fotògrafa?
- Investiga sobre la vida d’aquesta fotògrafa que va viure entre 1896 i 1942 i descobreix 

amb quina altres figures de l’art mexicà i personatges importants d’altres arts va tenir 
relació.

- Cerca imatges de la fotògrafa Helen Levitt. Inspirant-te en elles, realitza un petit 
treball de recerca explicant la vida a Nova York en els anys 30.

Després de veure el següent fragment de “Les aventures del príncep Achmed”, realitzada per Lotte Reiniger, 
escriu els diàlegs per a la història al costat dels teus companys i companyes.

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=yS4jit16Fd8&NR=1 

Cerca informació sobre l’òpera de Mozart “La Flauta Màgica”; després pots veure el següent fragment realitzat 
per Lotte Reiniger i dibuixar la teva pròpia idea del Papageno.

  http://www.youtube.com/watch?v=zCR-GFKmMGU 

Després de veure la pel•lícula “Conseqüències del Feminisme” d’Alisa Guy Blache, respon a les següents pre-
guntes. 

http://www.youtube.com/watch?v=dQ-oB6HHttU

- Quin era el paper de la dona en aquest moment?
- Analitza la idea que al començament del segle XX es tenia sobre el feminisme. 

- Quines són les fites assolides pel feminisme en l’actualitat?
- Creieu que s’han produït en la societat els efectes que narra la pel•lícula?

Busca informació sobre les aportacions al cinema de les tres dones que apareixen en el calendari.

Investiga sobre més dones que s’hagin dedicat a la realització i producció cinematogràfica.

Jill Clayburg,  Magda Donato,  Sarah Bernhardt.

Els mitjans de comunicació i la publicitat ens mostren el prototip d’actriu amb glamur en la qual 
la bellesa física és el més ressenyable i la intel•ligència, fins i tot, innecessària. Existeixen altres dones 
que van actuar d’una altra forma dins i fora de plató. 

És el cas de Jill Clayburg, actriu que va representar en escena a dones independents en un registre 
similar al de les actrius Diane Keaton, Ellen Burstyn o Marsha Mason.

Va tenir una carrera controvertida, com per exemple la polèmica suscitada per la seva pel•lícula 
“La lluna”.

Magda Donato va ser escriptora, periodista i actriu. Va ser nominada com la millor per l’Agrupació 
de Crítics de Teatre, fins a tal punt que es va crear, en morir, el Premi Magda Donato, atorgat fins a 
l’any 1973.

Sarah Bernhardt és considerada l’actriu més important del segle XIX i la més famosa de la història. 
Va revolucionar la manera d’actuar del moment aprofundint en la psicologia dels seus personatges 
abandonant fórmules encotillades i afectades. També va ser pintora i escultora.

Si vols aprofundir més en la vida d’aquestes interessants dones, consulta els mitjans virtuals.
.

juliolactrius

Belén Gopegui, Djuna Barnes, Elisabeth Haskell.

Molt llarg ha estat el recorregut de les dones artistes per ser reconegu-
des. Des d’ Isac Dinesen (Karen Blixen) fins a Víctor Català (Caterina Albert), 
per exemple, amb pseudònims masculins per poder ser acceptades i llegi-
des, fins al moment actual farcit de bones escriptores i dels rànquings de 
lectura encapçalats per dones. 

“No sóc bastant intel•ligent per ser 
sufragista. Estic massa 
ocupada tractant de 
localitzar el costat 
esquerre del món 
en què se suposa que 
ha d’estar el cor”, va 
dir en una entrevista 
a l’activista obrera 
Mary Jones, la lúcida 
Djuna Barnes la des-
tresa mental de la qual 
i el seu enginy, deixaven 
sovint desconcerta-
des les persones que 
la llegien. El seu llibre 
“El bosc de la nit” és un 
exemple d’originalitat i 
intel•ligència.

En l’època victoriana 
va viure Elisabeth Gaskell, 
novel•lista i escriptora. En 
unes novel•les excel•lents 
va retratar la vida i quefers 
de molts sectors socials, 
especialment dels més 
desfavorits. 

En l’època actual, Belen 
Gopegui és, segons l’opinió 
de Francisco Llindar, la mi-
llor novel•lista de la seva 
generació. Escriptora i dona 
compromesa políticament, 
disposa d’extensa obra i nom-
brosos articles.

Pots seguir coneixent 
aquestes escriptores a través 
dels mitjans virtuals

.

Abans de treballar cada una de les activitats, el primer que farem serà cercar 
informació de l’artista sobre la qual anem a treballar; servirà d’introducció i, a 
més, ajudarà a què l’alumnat s’interessi per indagar i investigar. Es poden con-
sultar pàgines com,  

http://www.femiteca.com
http://www.arteguias.com/biografia,
http://escritoras.com/escritoras, 

http://www.visat.cat/traduccions-literatura-
catalana/esp/autor/20/3/poesie/maria-merce-
marcal.html .  

Les activitats que es proposen són orienta-
cions de com es pot treballar a l’aula amb alguna 

d’aquestes poetes.
Substituir en el text les paraules pels dibuixos i 

que les nenes i els nens diguin la paraula que es co-
rrespon amb el dibuix:

TEXT ORIGINAL:
Cançó de la besada sense port 

L’aigua roba gessamins al cor de la nit bruna. Blanca 
colada de sal pels alts terrats de la pena. Tu i jo i una be-
sada sense port com una trunyella negra.

Tu i jo i una besada sense port en un vaixell sense ban-
dera. El corb en el fons de l’avenc, gavines en l’escullera. 

Carbó d’amor dins els ulls, com una trunyella negra.
Carbó d’amor dins els ulls i els ulls dins de la tristesa. 

La tristesa dins la mar, la mar dins la lluna cega. I la lluna al 
capritx del vent, com una trunyella negra.

L’  (aigua) roba gessamins al  (cor) de la   (nit) 

bruna. Blanca colada de   (sal) pels alts  (terrats) de 

la pena. Tu i jo i una  (besada) sense port com una   

(trunyella) negra.

Tu i jo i una  (besada) sense port en un  (vaixell) sen-

se bandera. El  (corb) en el fons de l’avenc,   (gavines) 

en l’escullera.   (Carbó) d’amor dins els  (ulls), com una   

(trunyella) negra.

 (Carbó) d’amor dins els  (ulls) i els  (ulls) dins la   (tris-

tesa). La   (tristesa) dins la   (mar), la   (mar) dins la  (lluna 

)cega. I la  (lluna) al capritx del   (vent), com una   (trunyella) negra

Es presenta a l’alumnat el text desordenat d’una de les poetes que s’han estu-
diat (Renné Vivien, Christine de Pizan i María Mercè Marçal). 

Després han de cercar el text original i recompondre-ho. Han de buscar tam-
bé el títol i l’autora corresponent.

Sentí de pronto indignos los toscos labios míos.
Mi alma cumplió un sueño conmovido: posar
en tu encanto, que sabe retener tanta luz,
el tembloroso hálito de algún místico beso.
En torno a ti, esparcidos, sollozaban los nardos
y tus senos se erguían, intactos y orgullosos.
Quemaba en mi mirada el doloroso éxtasis
que oprime en los umbrales de la divinidad
Te arrojaba la sombra efluvios de agonía.
El silencio se hizo turbador y anhelante.
Escuché un susurrar de pétalos rosados.
Lirio entre lirios, blanco, se me mostró tu cuerpo.
Desdeñando los mundos que el deseo encadena,
gélida mantuviste tu sonrisa inmortal:
Sobrehumana y extraña resiste la Belleza
y exige la distancia radiante del altar.

Es fa una presentació de cada poeta (Reneé Vivien, Christine de Pizan i María 
Mercè Marçal): estil, època a la qual pertanyen, temàtica dels seus poemes,…etc. 

A partir d’un fragment dels seus poemes que se’ls facilitarà prèviament, han 
de cercar l’autora corresponent. En primer lloc han d’arribar a la conclusió no-
més a través de la informació que se’ls ha donat. Una vegada que les i els alumnes 
han relacionat el text amb l’autora, comprovaran per internet si la conclusió a 
la qual han arribat és la correcta. Explicaran les seves conclusions a la resta de 
companyes i companys. 
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ACTIVITATS SUGGERIDES
octubre artistes circenses

novembre desembreartistes de la dansa artistes de la màgia

En cada una de les etapes començarem donant informació sobre les artistes 
que volem treballar. 

Pàgines web d’informació: http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_bala , http://
es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_del_Pino_Segura_G%C3%B3mez 
, http://en.wikipedia.org/wiki/Bird_Millman, http://www.buscabiografias.com/
bios/biografia/verDetalle/8070/Pinito%20del%20Oro , http://thevictoriantimes.
blogspot.com.es/2011/11/zazel-human-cannonball.html

Mamà, vull ser artista!
Veurem algun vídeo del Circ du Soleil, http://www.youtube.com/watch?v=Hi1Em1nPKOk&fe

ature=related cada nena i cada nen triarà a l’artista de circ que més li hagi agradat; cercarem 
un dibuix i li enganxarem una foto amb la cara del nen o de la nena corresponent. En un gran 

mural que col•locarem a la paret farem una gran carpa amb teles i dintre enganxarem els dibuixos que hem construït.
Som artistes del circ,  formarem grups de sis alumnes. Cada grup elaborarà una coreografia emulant els artistes de circ, 

pallassos, equilibristes, malabaristes, etc, amb cintes, maces, pilotes, cèrcols,...
També han d’elaborar el vestit corresponent. Al final del trimestre realitzarem una exhibició per a la resta de l’alumnat 

del col•legi.

L’alumnat per grups triarà una artista de circ  
(Pinito del Oro, Rossa Matilde Richter, Bird Millman 
O´Day) Cercaran la seva biografia i elaboraran un 
power point explicant-la-hi a la resta de companyes 
i companys de la classe.

Compararan com és el circ modern i el tradicio-
nal, cercaran similituds i diferències. Elaboraran un treball 
sobre una de les dues classes de circ, el tradicional o el mo-
dern, donant arguments en defensa del tipus de circ triat. 
Webs de consulta:

http://www.monografias.com/trabajos907/circo-tradi-
cional/circo-tradicional.shtml

http://www.clownplanet.com/circo.htm

PINA BAUSCH  (Solingen, 27 de juliol de 1940 - Wuppertal, 30 de juny de 2009)

FRASES DE PINA BAUSCH
«No m’interessa com es mou l’ésser humà, sinó allò que ho commou». 
«La vida actual no pot ser ballada a la manera tradicional. No m’interessa l’estètica del gest pel gest. Vaig haver de sacri-

ficar la meva pròpia dansa per trobar la forma d’incloure en el moviment, els problemes del nostre món».
«Cal aprendre a deixar-se tocar per la bellesa, pel gest, pel més mínim alè i a percebre el món independentment del que 

se sap».
«Sóc filla de taverners i, com a tal, no vaig tenir mai vida de família; els meus pares no tenien temps lliure per ocupar-se 

de mi. A hora foscant em refugiava sota les taules del cafè i em quedava allí, observant».
«Vaig començar a ballar perquè tenia por a parlar».

ACTIVITATS PER A BATXILLERAT
- Observació del vídeo de l’obra Cafè Müller de Pina Bausch: http://www.youtube.com/watch?v=pEQGYs3d5Ys
- Els i les alumnes hauran d’escriure un breu relat inspirat en aquesta obra. Primer, individualment i, després, posar-

se d’acord per reescriure-ho i recompondre una història entre tothom.
- Es poden seleccionar algunes frases del relat o bé imaginar alguna frase que el ballarí o la ballarina pugui dir en 

diferents moments de l’obra. Mentre s’observa el vídeo, l’alumnat llegirà les frases, com una “veu en off” teatral.
- Llegeix el text de Pina Bausch en el calendari i explica quins sentiments expressen els ballarins i ballarines en aquesta 

obra.

ACTIVITAT PER A INFANTIL-PRIMÀRIA
Observa el vídeo i assaja els moviments del ballarí i la ballarina amb un company o companya. Després representa’ls com 

si estiguessis en un teatre.
Full Dance Scene - Strong Woman (HD)
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=viVRHMDphek&feature=endscreen

ISADORA DUNCAN  (San Francisco, 1878 - Niza, 1927)

FRASES D’ISADORA DUNCAN
“Vaig néixer arran de mar. La meva primera idea del moviment i de la dansa m’ha vingut segurament del ritme de les 

ones...”.

ACTIVITAT PER A SECUNDÀRIA   (3º i 4º ESO)
- Els i les alumnes escolten la cançó que Celia Cruz li dedica a Isadora Duncan. 
cançó: http://www.youtube.com/watch?v=Sn2hsgtMvYc&feature=related
lletra: http://www.lyricsmania.com/isadora_lyrics_celia_cruz.html
- Divideix la cançó en estrofes i la classe en grups. Dóna un fragment de la cançó a cada grup perquè expliqui el que vol 

dir. Per a més aclariments, l’alumnat pot llegir la biografia d’Isadora Duncan a:

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/duncan.htm
http://www.isadoraduncan.net/isadora.html

MARTHA GRAHAM  (Allegheny, Pennsilvània 11 de maig de 1894 — Nova York, 1 d’abril de 1991)

FRASES
“Faré aquest tipus de treball o qualsevol al-

tre que desitgi, fins que el públic m’indiqui que 
he d’aturar-me”, va ser la resposta de la balla-
rina a les crítiques rebudes dels seus mestres 
quan va decidir obrir-se camí sola, en 1926.

“La tècnica és l’acte de la respiració: la con-
tracció, és a dir, l’exhalació i la relaxació o inha-
lació. El cos del ballarí ha de ser expressiu, tenir 
equilibri en tota posició, girar sobre si mateix, 
saltar”.

ACTIVITAT (ESO i Batxillerat)
Lamentation:
http://www.youtube.com/watch?v=Pb4-

kpClZns&feature=related
Heretic:
http://www.youtube.com/watch?v=R6r-

hN2ndIw&feature=related

-S’observa la dansa en els vídeos sobre Martha 
Graham i després es demana als i a les alumnes 
que expliquin el que els suggereix. 

Es respon a les següents preguntes:
- Què és el que més et crida l’atenció? 
- Quines diferències trobes si la contrastes 
amb una obra de ballet clàssic?.

MANUELA REJAS, LA MAGA VIOLETA  (Moralzarzal, Madrid 1924 – León 2010)

FRASES
“Jo vaig néixer maga. El meu pare volia un fill, li va fallar el truc i li va néixer una filla… De molt petita, amb cinc anys, ja feia 

trucs i ximpleries amb els altres nins. Sóc il•lusionista de naixement.”
“No tinc estudis universitaris, però sí una fantasia molt maca. No escric per vendre sinó per romandre, per fer constar que 

he passat”, 
són paraules de Manuela Rejas que expressen el seu art i dedicació al món de la màgia.

Activitat 1
http://uncajonrevuelto.com/?p=532
Llegeix la biografia de Manuela Rejas i recull dades 

sobre: 
- Els problemes que va tenir per poder ser 

il•lusionista.
- Trets del seu caràcter.
- Tipus d’il•lusionisme que realitzava.

Activitat 2
Descobreix a Manuela Rejas escriptora. 
Visita aquest bloc i respon les preguntes:
http://entrepalerasyencinas-mercedesgrojo.blogs-

pot.com.es/2011/02/poemas-y-relatos-de-manuela-
rejas.html

 - Quan va començar a escriure?
- Què li va moure a escriure?
- Quin tipus d’obres va escriure?

Descarrega la secció de la revista i fes un resum del 
relat breu o dels poemes de Manuela Rejas.

https://docs.google.com/file/d/0B46Ei-JDVm7pO-
GQ4ZGMzOTItZTc0MC00ZjJhLWE1ZTctYzcwNTk3YmE-
4M2Zh/edit?hl=en&pli=1

JULIANA CHEN

Descobreix quines són les 7 millors magues de 
l’actualitat a :

http://blogdemagia.com/2012/05/03/las-7-mejores-magas-de-la-actualidad/
La classe es divideix en 7 grups de manera que cada grup indagarà sobre una maga i explicarà a la resta dels grups el més 

important d’ella, els seus trets principals i estil en aquest art.

• English activities:
http://www.julianachen.com/
Before watching the video:

- Teacher begins the class with a simple trick he / she has learnt. Depending on the level the teacher can teach them one 
and let pupils practicing in class.

- Teacher asks pupils the following questions:
Are you a magician?
Have you seen other magic tricks?
Do you know the name of a magician?
Who does them a man or a woman?
What do magicians use for their tricks?

After watching the video:
Where is she from? Can you guess? Is she… English? Is she from Spain?
Which place is she doing the tricks?
    a) in the theatre b) on tv c) in the street

- Children say objects often used in magic tricks: cards – string – handkerchieves – pigeons …. and the teacher helps them 
with flashcards with pictures of these items.

• Watch the video and then answer the questions:
http://www.julianachen.com/videos
Students watch the video and then answer the questions, first individually and then in groups will agree on answers. Later 

each group will talk about the answers to the rest of the class and will add the new ideas other groups say?
- Which adjectives does the presenter of the show use to describe Juliana Chen?
- What does her show consist in? Describe
- What makes her show different from others?
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