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Cursos i tallers

Recursos educatius
Curs 2013-2014

MÉS O MENYS. Espectacle literari

Promoció de la lectura i l’escriptura
Cicle inicial de primària

Dos personatges contraposats es troben en una biblioteca peculiar i 
aprofiten per compartir experiències mentre ens fan descobrir que en 
els contes, les poesies, les novel·les i les cançons, hi ha amagats 
molts nombres i operacions. 
Encara que no ho sembli, les ciències i les lletres estan més 
relacionades del que ens pensem. Les matemàtiques ens poden 
explicar històries sorprenents! La lletera va sumar molt mentre 
somniava fer-se rica i els tres ossets s’havien de posar per ordre de 
mida als seus llits per cabre-hi bé. I si vols escriure una poesia, val 
més que sàpigues comptar!
Es lliurarà un dossier pedagògic als professors uns dies abans de 
l’espectacle.

Companyia La Minúscula
Calendari: Dimecres 12 de març de 2014
Horari: a determinar
Durada: 50 minuts
Lloc: Centre Cultural la Mercè
Preu: 68 € grup/classe
Sol·licituds: Caseta de la Devesa (període d’inscripció tancat)
Places limitades
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CONTES ENCADENATS. Taller d’escriptura

Promoció de la lectura i l’escriptura
Cicle mitjà i superior

És una activitat d'escriptura basada en la creació de contes en equip 
dins del grup classe -o entre classes- de manera coordinada, amb el 
guiatge de l’escriptora Núria Esponellà i la complicitat dels mestres. 
Es porta a terme a la mateixa aula de l’escola en 3 sessions d’una 
hora, tres dies diferents a concretar.
L'objectiu és despertar en els alumnes el gust per explicar històries i 
escriure-les, guiar-los en la narració creativa i aconseguir crear 
dinàmiques de treball cooperatiu a partir de l'expressió escrita.

Professora: Núria Esponellà, escriptora
Adreçat a: cicle mitjà i superior
Dates a concretar amb el centre (d’octubre a desembre de 2013)
Lloc: l’activitat es desenvolupa a l’aula de l’escola
Preu: activitat gratuïta
Places limitades
Sol·licituds: Caseta de la Devesa (període d’inscripció tancat)
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Curs 2013-2014
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EL PETIT PRÍNCEP. Espectacle literari

Promoció de la lectura i l’escriptura
Cicle mitjà i superior de primària

El 2013 se celebra el 70è aniversari de la publicació del llibre El Petit 
Príncep i, l'any 2014 del 70è aniversari de la mort d'Antoine de Saint-
Exupéry, un bon motiu per recordar aquesta obra. Aquest espectacle 
es proposa escenificar els moments més importants de El petit 
príncep per fer arribar als nens i nenes tota l’essència i els valors 
d’aquesta obra. En aquesta representació el text va acompanyat per 
música i l’escenografia és elaborada per nens i nenes de l’Escola 
Municipal d’Art de Girona.

Coordinació: Meritxell Yanes
Música: Carles Cors
Escenografia: Alumnes d’emaXics I de l’Escola Municipal d’Art
Calendari: Dimarts 29 d’abril de 2014
Horari: a determinar
Lloc: Centre Cultural la Mercè
Preu:68 €/grup classe
Durada: 50 minuts
Sol·licituds: Caseta de la Devesa (període d’inscripció tancat)

Recursos educatius
Curs 2013-2014
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A PAS DE POETES: SESSIÓ PER A INSTITUTS

Promoció de la lectura i l’escriptura
4art d’ESO i batxillerat

A pas de poetes és un cicle que té la poesia com a eix creatiu a partir 
del qual explora altres manifestacions artístiques. És una bona 
manera de conèixer més de prop grans poetes de tots els temps.
Us convidem a veure un d’aquests espectacles, amb una introducció
prèvia sobre la vida i obra de l’autor i un diàleg posterior amb els 
actors i coordinadors de l’acte. Escena i poesia en un mateix acte, un 
recital desenfadat i amb la possibilitat d’entreveure’l entre bambolines: 
s’oferirà aquesta representació abans de l’estrena oficial de 
l’espectacle i per tant el viurem per dins, amb tota la intensitat que 
això comporta.
Prèviament a l’espectacle, s’enviarà un dossier als professors amb la 
selecció de poemes que formaran part del mateix, per tal que si 
s’escau es puguin llegir a classe. 

Coordinació: Joan Vilajoana i Enric Canada
Adreçat a: alumnes de 4art d’ESO i batxillerat
Data: 6 de febrer de 2014
Durada: 1 hora i 30 minuts
Lloc: Centre Cultural la Mercè
Preu: activitat gratuïta
Places limitades
Sol·licituds: Caseta de la Devesa (període d’inscripció tancat)

Recursos educatius
Curs 2013-2014
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EINES PER ESCRIURE I LLEGIR A PRIMÀRIA

Promoció de la lectura i l’escriptura
Per a mestres de primària

Seminari adreçat als mestres en què es proposen eines per a 
incentivar la lectura i l'expressió escrita entre els alumnes de Primària 
(a través de recursos com els jocs de paraules, els contes 
encadenats, etc.) 
L’objectiu és que el professor conegui mètodes per tal que l’alumne 
aprengui a llegir i escriure de forma divertida i suggerent i compartir 
experiències respecta a l’ensenyament de la lectura i l’escriptura a 
primària.
Aquest curs compta amb un reconeixement per part del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Professora: Núria Esponellà, escriptora
Calendari: els dilluns i dimecres 3, 5, 10,12 i 17 de febrer de 2014 
Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cultural la Mercè
Preu: 36 €
Sol·licituds: www.girona.cat/ccm (matrícula oberta fins el 27 de gener)
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