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TROBADA PEDAGÒGICA “SALVADOR ESPRIU A L’AULA” 
 

Dimecres 13 de novembre de 2013 
 
 
 

PROGRAMA 

 

Inscripcions fins al 11 de novembre http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats 

El codi de l’activitat:  3090311309 

 
 
 

Benvinguda i presentació 
 

         
 

 

 
17.15 h 

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

 

17:317.30 h 
          M. Isabel Pijoan 

   Presentació de comunicacions i taula rodona  
Qui és Salvador Espriu?  

 

Recital poètic-musical S.Espriu  
 

La consolidació de la competència comunicativa a 
través dels contes i relats  

 
Marató de textos.  

 
Espriu en un glog  

 

18  h 

Cervera, N. i Pérez, A.(ESC Collaso i Gil,   
Barcelona) 
R. Martínez. (ESC. Isabel de Villena, Esplugues) 
 

C. Caro. (INS Sant Just,  Sant Just Desvern) 
 

 
M. Horta. (INS Sant Just) 
 
M. de M. Vives (INS La Mallola, Esplugues) 

Grup de treball  
“Recursos didàctics per treballar els autors a 

l’aula”. Informació i inscripcions 
 

Conclusions 
 

100    19.00 h 
 
 

 
19.15 h 

Imatge de fons allotjada a . . .          

 
 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament 

http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats
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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 
 
 
 

 

Qui és Salvador Espriu?,  
Núria Cervera  i Anna Pérez 

Presentació del material didàctic que va generar la creació d'una 
revista digital per part de l'alumnat sobre Salvador Espriu: 
Descripció de l'estructura,  mostra dels recursos digitals i de 
Web2.0 utilitzats i mostra de les activitats fetes pels alumnes  (...) 
 

Recital poètic-musical S. Espriu,  
Roger  Martínez 

Els alumnes de 2n d'ESO van fer un recital de poemes de Salvador 
Espriu a la biblioteca de l'escola, adreçat a la resta de companys 
d'etapa.  
El recital va ser il·lustrat musicalment pels alumnes de 4t d'ESO 
integrants de l'assignatura de conjunt instrumental (...) 
 

La consolidació de la 
competència comunicativa a 
través dels contes i els relats 
breus,  
Coral Caro 

Els contes breus poden constituir un important recurs pedagògic 
per a estimular i contribuir a la consolidació de la competència 
comunicativa. Propicien grans esferes de significats i referències a 
partir d’un mínim inventari de paraules i de contextos significatius  
(...) 

Marató de textos de Salvador 
Espriu ,  
Montse Horta 

Es tracta de presentar una activitat didàctica consistent en una 
lectura dramatitzada de contes i de poemes de Salvador Espriu, a 
1r d’ESO  (...) 
 

Espriu en un Glog,  
M. de Magdala Vives 

Projecte transversal dels Departaments de Tecnologia i Llengua 
Catalana  basat en la celebració de l'any Espriu. El projecte 
consistia a crear un Glog al voltant de la figura de salvador Espriu 
vida, obra, anècdotes (...) 
 

 
 


