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Jocs literaris aplicables a classe 

Curs 2019-20 

 

Aquest curs de formació és eminentment pràctic i es basa en el disseny i l'aplicació de 

jocs literaris a les aules de primària i de secundària, així com a les aules d'educació 

especial, de cicles formatius i de formació d'adults. Per tant, està destinat a tots els 

docents que ensenyin en qualsevol d’aquests cicles educatius.  

Creada l’any 2007, l’associació Entretemps es dedica a organitzar tallers d’escriptura 

creativa per a diferents tipus de públics i edats. 

Hem intervingut en diferents escoles i biblioteques: a l'escola d'Argelaguer i a l’escola 

de Medinyà, amb infants i docents de primària, i a les biblioteques de Blanes i Figueres, 

amb alumnes de secundària. Podeu trobar més informació sobre l’associació i les 

nostres activitats a: 

https://entretempsescriu.wordpress.com 

Amb aquest curs, els participants coneixeran què son les consignes, quines classes de 

consignes hi ha per així poder aplicar-les a les seves aules i per poder crear-ne d’altres 

a fi de complir i ajustar-se a les necessitats lingüístiques i creatives dels seus estudiants. 

També aprendran a avaluar un escrit (relat, poesia...) no solament des d’un punt de 

vista acadèmic (gramatical i ortogràfic) sinó també des d’un punt de vista imaginatiu i 

creatiu. Finalment, sabran adaptar aquests coneixements paral·lels als currículums. 

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació i té una durada total de 30h 

(de les quals 24 són presencials, i 6 de treball personal). Existeix també una versió 

introductòria que s’articula en 4 sessions d’1h30 de durada cadascuna.  

Tant el curs complet com el curs introductori el sol·licita un/diversos centres 

educatius i Entretemps es desplaça en l’horari convingut. Vegeu-ne les condicions.  

 

 

 

 

https://entretempsescriu.files.wordpress.com/2019/10/condicions-generals-de-la-intervencic3b3-dentretemps-a-les-aules.pdf
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PROGRAMA DEL CURS COMPLET 

      

1. Definicions i components dels tallers (teoria) 

 

1.1 Intent de definició del taller  

- Fonaments històrics de l’escriptura 

- Fonaments històrics dels tallers:  

o Primers corrents nacionals i internacionals  

o Corrents actuals: tertúlies literàries, escoles versus tallers 

d’escriptura  

      

1.2 Elements binomials dels tallers per al foment de la creativitat 

1.3 Característiques del coordinador 

 

2. Ingredients dels tallers (teoria i pràctica) 

 

2.1 Estudis de les consignes i/o activitats “disparadores” de la imaginació 

2.2 La tria d’una temàtica i de suports gràfics 

 

3.  Els components del relat 

      

3.1 De la idea al text 

3.2 Elements de la història que es vol contar: personatge, espai, temps i punt de vista 

3.2 Elements de les tècniques d’escriptura: coherència, cohesió i gramàtica 

de l’escriptura 

3.3 Formes: prosa, poesia, diàleg i monòleg. 

4. La posada en pràctica (pràctica) 
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PROGRAMA DEL CURS INTRODUCTORI 

Sessió 1: Qüestions clau: Per què escrivim? Què és un taller d’escriptura? Què es una 
consigna?  

En les sessions següents, practiquem diversos jocs literaris, insistint en el seu interès 
pedagògic i en com podem avaluar un escrit: 

Sessió 2: Primera selecció: “De la lletra a la paraula” 

Sessió 3: Segona selecció: “De la paraula a la frase i al paràgraf” 

Sessió 4: Tercera selecció: “Com treballem el personatge de ficció a classe?” 
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AVALUACIÓ (CURS COMPLET)  

 

L’avaluació del curs es basa, principalment, en la realització de l’activitat final 

d’aprofitament. Aquesta, individual o en grup reduït, consta de dues fases: 

    - Fase de disseny:  

Cada grup elaborarà una consigna literària. Aquesta tasca serà treball personal fora de 

l'horari de la formació. El docent haurà d'anar madurant el disseny a casa segons les 

eines que la formació li vagi donant, amb la seva corresponent assimilació. 

    - Fase de realització:  

Presentar la consigna literària a la resta del grup i conduir la seva posada en pràctica. 

  

A més, al llarg del curs es valorarà:  

- El nivell de participació durant les sessions tan teòriques com pràctiques 

- El nivell de creativitat en el procés d’aplicació de la teoria a la pràctica 

En acabar el curs, els participants respondran a un qüestionari de satisfacció. 

 

REQUISITS PER A LA CERTIFICACIÓ (CURS COMPLET) 

 

- Haver superat satisfactòriament l'activitat final d'aprofitament. 

- Assistència mínima del 80% 

 

CONTACTE 

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu escriure’ns a: entretempsescriu@gmail.com 

O trucar-nos al: 639 28 19 48 (Marie-Noëlle) i 634 50 55 41 (Carme). 

mailto:entretempsescriu@gmail.com

