
 

 

 

  

 

   CRP      Telèfon 93 371 87 55     Fax 93 371 1472     crp-esplugues@xtec.cat     www.xtec.cat/crp-esplugues 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
Serveis Educatius Baix Llobregat VIII 

Centre de Recursos Pedagògics  

C. Cedres, 38-2n 
08950 Esplugues de Llobregat  

Pla de Formació de Zona  

 

 

TROBADA PEDAGÒGICA “SALVADOR ESPRIU A L’AULA” 
 

Dimecres 13 de novembre de 2013 
 
 
 

PROGRAMA 
 

                                                              
 

Benvinguda i presentació 
 

         De les 17:15  
          a les 17:30 

Conferència: “Espriu i les possibles 
estratègies didàctiques que genera”  

De les 17:30 a les 18:00 

Taula rodona, presentació de comunicacions i 
ponències (segons inscripcions).  

S’incorporarà al programa el llistat de les ponències i 
els noms del professorat 

 

De les 18:15 a les 19:00 

Grup de treball  
“Recursos didàctics per treballar els autors a 

l’aula: Salvador Espriu” 
Informació i inscripcions 

 

De les 19:00 a les 19:15 

Conclusions 
 

 De les 19:15 a les 19:30 

 

Inscripcions a la Trobada pedagògica, del 15 d’octubre al 4 de novembre 
http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats 
El codi de l’activitat:  3090311309 

 
Inscripcions per a la presentació de ponències, fins al 28 d’octubre 
http://goo.gl/E8KEQA 

 

 
Imatge de fons allotjada a . . .         http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/ 

http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats
http://goo.gl/E8KEQA
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TROBADA PEDAGÒGICA “SALVADOR ESPRIU A L’AULA” 
 
 

Dimecres 13 de novembre de 2013 
 
 
Objectius: 
 
a) Revitalitzar la figura literària de Salvador Espriu en el marc del centenari del seu naixement. 
 
b) Aprofundir en el vessant pedagògic de la seva obra i en les estratègies didàctiques que aquesta 
inspira. 
 
c) Afavorir la cooperació en el treball de l’alumnat. 
 
d) Donar pautes i pistes per descobrir els aspectes claus de l’obra d’Espriu i veure la seva vigència 
avui. 
 
e) Afavorir l'intercanvi entre el professorat 
 
f) Facilitar el treball conjunt del professorat a través d'un grup de treball 
 
 
 
 
La Trobada pedagògica consistirà en: 
 
a) Conferència sobre Salvador Espriu 
b) Taula rodona, comunicacions i ponències presentades pel professorat, amb diferents 
activitats didàctiques realitzades o en curs de realització a centres de Primària i de Secundària. 
c) Difusió del grup de treball: “Recursos didàctics per treballar els autors a l’aula: Salvador Espriu”. 
Informació i inscripcions. 


