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La realitat 
d’avui...

● Els nois i noies no saben com sortir del 
rodolí sense sentit

● No estan gens motivats en aventurar-se a 
descobrir el gènere poètic

● Els costa molt trobar idees per escriure
● No saben com trobar paraules que rimin
● Tenen pocs recursos per trobar imatges 

metafòriques pels seus poemes
● Sovint desconeixen com usar la poesia 

com a eina per l’autoconeixement i la 
gestió de les emocions

● No troben que fer poesia sigui divertit i 
se’ls fa tan feixuc com als seus mestres



Fer poesia pot ser com un joc. 

Fer poesia pot ajudar-nos a créixer i a ser més 
feliços. 



Què és RIMA Riures?
Una metodologia pràctica i original  
per aprendre poesia, emocions, creativitat 
i art i focalitzada en promoure l’optimisme.
D’aquí el nom de RIMA Riures.



RIMA, a més 
de poesia, 
vol dir...

Rimes: aprendrem com trobar paraules que rimen i sense 
fer ús de cap diccionari. Amb el nostre vocabulari, sortim 
del rodolí sense sentit per explorar tot un món d’opcions 
creatives.

Imaginació i Intel·ligència emocional: aprendrem a trobar 
idees per escriure poemes. I a trobar-les també en 
nosaltres mateixos i en els altres. 

Metàfores i Motivació: imatges poètiques creatives i 
úniques per expressar les nostres emocions i la nostra 
manera de veure el món. Els alumnes surten molt 
motivats per explorar aquesta tipologia textual.

Arts: si unim la poesia a la música o al dibuix, 
l’aprenentatge de la poesia amb RIMA Riures resulta una 
autèntica experiència i un veritable plaer pels sentits.



R de Rimes

La facilitat per trobar rimes o fins i tot de no 
necessitar-les fa que puguem realment expressar 
amb llibertat el que sentim sense quedar 
encallats en l’estructura poètica.



Imaginació i 
Intel·ligència 
emocional

Escrivim per ser més feliços. 

http://www.youtube.com/watch?v=frZzBhFqSXg


Els alumnes surten motivats 
per  trobar eines creatives 
com la metàfora per tal de 
conèixe’s millor a ells 
mateixos i al món que els 
envolta. Entrenem la 
sensibilitat com una eina per 
saber gaudir de les petites 
coses i en definitiva, per ser 
més feliços. 

M de Motivació i Metàfores



A d’ Art

En un món digital, no oblidem 
fer servir els nostres dígits!

http://www.youtube.com/watch?v=Z_m7gtpWSks


Tria el teu RIMA Riures
1. AUTOCONEIXEMENT AMB POESIA: EL LLENGUATGE 

DE LES EMOCIONS.
2. ASSERTIVITAT AMB POESIA. 
3. COM TROBAR RIMES SENSE DICCIONARI, 

METÀFORES CREATIVES I IDEES A DOJO: ELS GRANS 
RECURSOS

4. FEM ENCANTERIS:. CONVERTIM-NOS EN BRUIXES!
5. ESCRIVIM IGUAL QUE EL ROALD DAHL.
6. POESIA JAPONESA. HAIKÚ: EL POEMA DE TRES VERSOS 

SENSE RIMA.
7. POESIA I GEOMETRIA
8. INVENTEM NOUS REFRANYS
9. CONSTRUIM ENDEVINALLES

10. EL VOSTRE POEMA ESPECIAL (CLASSE, ANIVERSARI, 
OBJECTE) EL FAREM ENTRE TOTS EN UN MOMENT!



Núria Albertí
Fundadora de RIMA 
Riures 

Núria Albertí:
Fundadora de Rima Riures, 
és  enginyera Industrial i 
Escriptora de poesia amb 
més de 16 poemaris 
publicats per nens com Gri 
grill i altres animalades 
(Barcanova) amb més de 
8.000 exemplars venuts.  

Porta onze anys 
d’experiència fent tallers 
de poesia i emocions per 
les escoles des de P3 a 4rt 
ESO (uns 15.000 nens i 
nenes. 

FORMADORS

Núria Albertí també és, 
PNL practitioner, Màster 
en conducció de grups, 
Editora de Tatami Books 
i Coach Internacional. 
Fa onze anys que viu 
exclusivament del món 
de la literatura i de 
difondre la seva passió 
per la poesia i de fer 
que sembla fàcil i diverit 
escriure en vers.



Dades de contacte

Núria Albertí 

arraona03@gmail.com

Mòbil: 651 623 756


