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Com sol·licitar les activitats. Condicions per a fer-les 
 

El SIUL ofereix als centres i a l’alumnat que participa en el concurs una sèrie 
d'activitats relacionades amb les obres que treballaran, amb l'objectiu 
d’incentivar la participació de l’alumnat i de correspondre a l'esforç que això 
representa. 

Període en què es faran les activitats 
• En general, les activitats es faran durant la segona quinzena de gener i els 

mesos de febrer i març de 2011.  
• A les activitats que es fan fora dels centres, els desplaçaments són a 

càrrec dels centres. 

Condicions generals per al bon funcionament de les activitats 

• Us recordem que la participació en les activitats que us oferim comporta el 
compromís de lliurar els treballs d'acord amb les bases del concurs. 

• Recomanem que l’alumnat hagi llegit l’obra o treballat la part del dossier 
corresponent, abans de fer l’activitat. En el cas dels tallers, s’ha de 
considerar un requisit previ.  

• L’objectiu principal del concurs i de les activitats és incentivar la lectura  i 
l’ús de la llengua catalana, per la qual cosa demanem al professorat 
responsable dels grups que sigui especialment curós perquè les activitats 
es duguin a terme en català. 

• El professorat responsable dels grups vetllarà perquè les activitats, tant les 
que es facin al centre com les externes, es desenvolupin amb normalitat i 
facilitarà als professionals les condicions i els mitjans necessaris per dur-les 
a terme. 

Sol·licitud d’activitats 
• Les activitats s’adrecen a l’alumnat que s’ha inscrit al concurs. Cada grup-

classe inscrit podrà participar en una activitat per cada dossier pel qual 
concursa. 

• Al formulari de sol·licitud, hi haureu d’indicar les activitats per a cada grup 
participant i, si s’escau, aquelles dates en què us serà impossible fer cap 
activitat. També hi haureu de posar una segona activitat alternativa, com a 
segona opció, per si de cas no es pot assignar la primera. Si algun grup no 
fa cap activitat, també ho haureu d’indicar.  

• Les dates per dur a terme les activitats es confirmaran des del SIUL, 
per la qual cosa és molt important que indiqueu els dies que els grups 
sol·licitants no podran participar en les activitats demanades.  

• Termini màxim: fins divendres 17 de desembre de 2010. 
Persones de contacte per a les activitats: Toni Cunillera  i Francesc Ricart 
(tel. 93 551 69 00, extensions  3826 i 3838, respectivament). 
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Categoria A: Cicle mitjà d’educació primària 
 

Christine Nöstlinger: Frederica, la pèl-roja 

A11. Narració dramatitzada 
 
Codi activitat: A11 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Jordina Biosca.  
 
Narració dramatitzada i creació d'històries paral·leles al voltant de les 
aportacions de caire "fantàstic" de l'obra i els seus personatges. Amb la 
història, es treballarà a partir d'imatges i text per a les vinyetes. 
 
 Lloc de l'activitat i durada 
 
L’activitat es farà a l’aula. Durada:  1.15 h. 

A12. Som iguals, som diferents 
 
Codi activitat: A12 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec d'Espina de la sardina. 
 
Sessió de contes que tracten d'una manera lúdica i divertida el rebuig a la 
diferència, l’acceptació de les persones tal com són i també com, si ajuntem les 
nostres habilitats, podem fer gran coses. La sessió també inclou el debat  i 
comptem amb l’ajut de màscares, titelles, i la participació dels alumnes. 
  
 Lloc de l'activitat i durada 
 
Es farà en una aula. Durada: 1.30 h 
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Vicent Berenguer: La llegenda del drac i la princesa 

A21. Taller d’interpretació 
 
Codi d’activitat: A21 
 
Descripció de l’activitat 
 
Activitat a càrrec de Lazzigags. 
 
Taller d'interpretació per a preparar la posada en escena de fragments de l'obra 
La llegenda del drac i la princesa 
 
Lloc de realització  i durada 
 
Es farà al centre. El taller constarà de dues sessions. Durada: 2.30h per sessió. 
 
Condicions 
 
Nombre d’alumnes: grup-classe 20-30 alumnes. Aula amb taules i cadires 
mòbils. Fulls blancs i bolígrafs per a cada alumne.   

A22. Juguem a teatre 
 
Codi d’activitat: A22 
 
Descripció de l’activitat 
 
Activitat a càrrec d'Espina de la sardina. 
 
Taller basat en jocs per a aprendre nocions de teatre que han de facilitar la 
posada en escena. S'hi prepararà la veu, l'expressió corporal, el moviment 
escènic i la creació de personatges. 
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
L’activitat es farà al centre. Durada: 1.30 h. 
 
Condicions 
 
Un espai ampli, que permeti de moure’s lliurement. 
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Josep Vallverdú: Rovelló, artista de circ i Rovelló 

A31.  Històries de gossos 
 
Codi activitat: A31 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec d'Espina de la sardina. 
 
Sessió farcida de narracions de contes de Pere Calders, Gianni Rodari, 
llegendes de gossos d'ací i d'arreu i poemes, acudits i pràctica de l'idioma dels 
gossos. 
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
Al centre. Durada: 1.30 h.. 
 
Condicions 
 
Una aula que permeti disposar les cadires fent rotllana. 

A32. Rovelló i altres estrelles canines del món de la literatura, 
el còmic i el cinema 
 
Codi activitat: A32 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Cinema per a estudiants. 
 
Projecció de fragments de pel·lícules de gossos i gosses famosos de la 
literatura, el còmic i el cinema infantil i juvenil. Es disposarà d'un dossier amb 
els apartats que es tractaran en el cinefòrum. 
  
Lloc de l'activitat i durada 
 
Es farà en el centre. Durada: 1.30h. Cinema per a estudiants aportarà el suport 
material i tècnic. 
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El banquet imaginari / El barret màgic (Una mà de contes) 

A41. Narració dramatitzada 
 
Codi activitat: A41 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Jordina Biosca.  
 
Narració aleatòria dels contes, inclosos en Una mà de contes, escollits per les 
nenes i els nens. Es completa amb un joc d'endevinalles relatives als contes 
narrats amb anterioritat. 
 
Lloc de realització i durada 
 
L’activitat es farà a l'aula. Durada: 1.15 h. 

A42. M’expliques un conte? 
 
Codi activitat: A42 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de la Fundació Pere Tarrés. 
 
A partir d'una gimcana de proves d'acció a l'exterior, s'acosta a l'alumnat el món 
màgic d'un conte (d'Una mà de contes) la mar de divertit i una mica despistat.  
   
Lloc de l'activitat i durada 
 
Al centre. Durada:  2 a 3 hores.  
 
Condicions 
 
L’activitat es farà al pati de l'escola o en un espai ampli.  
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A43. Una mà de contes i altres tècniques audiovisuals de 
narració 
 
Codi activitat: A43 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Cinema per a estudiants.  
 
A partir de la projecció de fragments de pel·lícules s'expliquen tècniques 
d'animació cinematogràfica: dibuixos, ninots articulats o de plastilina, gràfics en 
2D i en 3D. Es completa amb la utilització de treballs manuals per narrar 
històries: el cas de la sèrie Una mà de contes. Es passarà El banquet imaginari, 
El barret màgic i El llum 
   
Lloc de l'activitat i durada 
Es farà en el centre. Durada: 1.30 h. Cinema per a estudiants aportarà el suport 
material i tècnic. 
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Categoria B: Cicle superior d’educació primària 
 

Christine Nöstlinger: Konrad, el nen que va sortir d’una llauna de 
conserves 

B11. Contes per parlar-ne 
 
Codi activitat: B11 
 
Descripció de l’activitat 
 
Activitat a càrrec d' Espina de la sardina. 
 
Sessió de contes que plantegen situacions a partir de les quals ens hem de 
decantar per un personatge, o bé que ens fan pensar i ajuden a tenir criteri per 
prendre decisions. 
 
Lloc i durada 
  
Al centre. Durada: 1.30 h. 
 
Condicions 
 
Una aula que permeti disposar les cadires fent rotllana. 
 

B12. Narració interactiva 
 
Codi activitat: B12 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Jordina Biosca.  
 
Narració interactiva del libre en la qual tota l'aula crearà el fil conductor i 
determinarà, de manera parcial, el contingut narratiu fins a un final consensuat 
pels "autors" i l'actitud que determinin per a en Konrad en el desenllaç de l'obra. 
  
Lloc de l'activitat i durada 
 
Al centre. Durada: 1.30 h. 
 
Condicions 
 
L’activitat es farà en un espai gran. 
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B13. Gimcana 
 
Codi activitat: B13 
 
Activitat a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.  
 
A través d'una gimcana de proves, on ningú no guanya i ningú no perd, podrem 
veure com tothom de vegades som una mica Konrad (perfeccionistes, 
assenyats, correctes...) o una mica senyora Bartolotti (imaginatius, divertits, 
únics...). Junts, amb les diferències, potencialitats i mancances, podem formar 
un equip en què entre tots podem arribar a port i sortir-hi guanyant. 
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
Al centre. Durada:  de 2 a 3 hores. 
 
Condicions 
 
Es farà al pati de l'escola o en un espai ampli. 
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Carles Cervelló: Bruixes! 

B21. Taller d’interpretació 
 
Codi activitat: B21 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de la companyia Lazzigags. 
 
Taller d'interpretació per a preparar les presentacions dels personatges de 
l'obra, amb eines per a la creació de personatges, ajudats amb elements de 
vestuari, utillatge, i composició de personatge. 
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
Al centre. Durada: 2.30 h. 

B22. Bruixes i bruixots 
 
Codi activitat: B22 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec d'Espina de la sardina. 
 
Introducció al món de la màgia, els encanteris i pocions, a partir de contes i 
l'ajuda de disfresses i titelles: una sessió divertida per endinsar-se en el 
fantàstic món de les bruixes. 
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
Al centre. Durada: 1.30 h. 
 
Condicions 
 
Una aula on es puguin col·locar les cadires en rotllana.   
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Josep Vallverdú: Rovelló 

B31. Gimcana 
 
Codi activitat: B31 
 
Descripció de l'activitat 
 
Gimcana a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.  
 
Conjunt de proves d'acció per descobrir la natura, els bolets, les plantes 
aromàtiques i els animals dels nostres boscos. 
 
 Lloc i data de l'activitat 
 
Al centre. Durada:  de 2 a 3 hores. 
 
Condicions 
 
L'activitat serà al pati de l'escola o en un espai gran. 
 

B32. Rovelló i altres estrelles canines del món de la literatura, 
el còmic i el cinema 
 
Codi activitat: B32 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Cinema per a estudiants. 
 
Projecció de fragments de pel·lícules de gossos i gosses famosos de la 
literatura, el còmic i el cinema infantil i juvenil. Es disposarà d'un dossier amb 
els apartats que es tractaran en el cinefòrum. 
 
Lloc i durada de l'activitat 
 
Es farà en el centre. Durada: 1.30 h. Cinema per a estudiants aportarà el suport 
material i tècnic. 
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El llum (Una mà de contes) 

B41. Narració interactiva 
 
Codi  activitat: B41 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Jordina Biosca. Narració aleatòria dels contes, inclosos en 
Una mà de contes, escollits per les nenes i els nens. Es completa amb un joc 
d'endevinalles relatives als contes narrats amb anterioritat. 
  
Lloc i durada de l'activitat  
 
A l'aula. Durada: 1.30 h. 
 
B42.  Una mà de contes i altres tècniques audiovisuals de 
narració 
 
Codi activitat: B42 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Cinema per a estudiants.  
 
A partir de la projecció de fragments de pel·lícules s'expliquen tècniques 
d'animació cinematogràfica: dibuixos, ninots articulats o de plastilina, gràfics en 
2D i en 3D. Es completa amb la utilització de treballs manuals per narrar 
històries: el cas de la sèrie Una mà de contes. Es passarà El banquet imaginari, 
El barret màgic i El llum 
   
Lloc de l'activitat i durada 
 
Es farà en el centre. Durada: 1.30h. Cinema per a estudiants aportarà el suport 
material i tècnic. 
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Categoria C: Educació secundària obligatòria (ESO) 
 

Novel·la de detectius. Arthur Conan Doyle: El gos dels Baskerville / 
Agatha Christie: Deu negrets 

C11. Taller d’interpretació 
 
Codi activitat: C11 
 
Descripció de l'activitat   
 
Activitat a càrrec de Lazzigags. 
 
Taller d'interpretació per a preparar i treballar la posada en escena de 
fragments de Deu negrets i El gos dels Baskerville 
 
Lloc de realització i durada 
 
Al centre. El taller es farà en dues sessions. Durada: 2.30 h cada sessió. 
 

C12. Visita al Teatre Nacional de Catalunya 
 
Codi activitat: C12 
 
Descripció de l'activitat 
 
A càrrec de  la companyia Lazzigags. 
 
A la primera hora es fa un recorregut per les instal·lacions del teatre i a la 
segona un actor conversa de teatre i de l'ofici d'actor amb el grup i acaba amb 
una demostració pràctica, a partir de l'adaptació dramatitzada de Deu negrets 
d’Agata Christie. 
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
Al TNC, a Barcelona. Durada: 2 h. Disposem d'uns dies determinats 
 

C13. La novel·la de detectius 
 
Codi activitat: C13 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Cinema per estudiants. 
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Introducció audiovisual a la vida i l'obra dels dos autors, amb la projecció de 
fragments d'adaptacions cinematogràfiques de les obres. Es completa amb el 
comentari i l'anàlisi dels materials presentats. 
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
Es farà en el centre. Durada: 2 hores. Cinema per a estudiants aportarà el 
suport material i tècnic.  
  

C14. Sospita, descarta i dedueix! Enigmes de pinzell 
 
Codi activitat: C15 
 
Descripció de l'activitat 
 
Taller a càrrec de BataBat Serveis Educatius. 
 
S'analitzaran quadres que amaguen històries inquietants i, per grups, a partir 
de pistes escrites, imatges i objectes, es desxifraran iconogràficament quadres 
molt coneguts de la història de l'art.   
 
Lloc de realització i durada 
 
Al centre. Durada: 2 hores. 
 
Condicions 
 
L’activitat es farà en una aula amb taules i cadires que es puguin moure. 
L'alumnat ha de disposar de fulls blancs i bolígraf. 
 

C15. Joc de rol 
 
Codi activitat: C16 
 
Descripció de l'activitat 
 
A  càrrec de la Fundació Pere Tarrés.  
 
A través del joc de rol es posaran a prova les capacitats d'observació i de 
deducció dels joves jugadors. 
 
 Lloc de l'activitat i durada 
 
Al centre, al pati. Durada:  de 2 a 3 hores. 
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Amb ulls de dona. Gemma Pasqual: L’últim vaixell, Anna Tortajada: 
Nahid, la meva germana afganesa, Maria Mercè roca: Temps de 
perdre 

C21. Dones d’ahir i d’avui 
 
Codi activitat: C21 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec d'Espina de la sardina. 
 
Enfilall de contes escrits per grans autores: Víctor Català, Mercè Rodoreda, 
Montserrat Roig, Carme Riera... Contes que parlen de dones, que barregen 
l'humor amb l'amor.  
  
Lloc de l'activitat i durada 
 
Al centre. Durada: 1.30 h 
 
Condicions 
 
L’activitat tindrà lloc en una l'aula amb cadires fent rotllana. 
  

C22. Amb ulls de dona: la dona i la literatura 
 
Codi activitat: C22 
 
Descripció de l'activitat 
 
Taller a càrrec de Miquel Pujadó.   
 
Un viatge a través de la història de la literatura escrita per dones. També 
veurem la incorporació de la dona en altres territoris artístics i les aportacions al 
cinema, al còmic, al teatre... El taller acabarà amb el tractament de cançons a 
partir de les quals les autores i autors han tractat la problemàtica de gènere.     
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
A l'aula. Durada:  2 hores. 
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C23. Camins de vida: mirades de dona 
 
Codi activitat: C23 
 
Descripció de l'activitat 
 
Taller a càrrec de BataBat Serveis. 
 
Proposta per acostar l'alumnat a artistes contemporànies que reflexionen sobre 
la pròpia identitat i els conflictes globals des d'una perspectiva personal. A partir 
del llibre triat, es treballaran les idees principals i es presentaran treballs de 
dones artistes d'avui que hi reflexionen. A partir de material audiovisual es 
proposarà fer un autoretrat simbòlic que expliqui una vivència personal 
important. 
  
Lloc de l'activitat i durada 
 
Al centre. Durada: 2 hores. 
 
Condicions 
 
L’activitat es farà en una l'aula amb ordinador i canó de projecció. També cal 
poder moure les taules i les cadires. 
 

C24. L'autora i l'obra: Anna Tortajada 
 
Codi activitat: C24 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec d'Anna Tortajada 
 
Trobada amb l'autora de Nahid, la meva germana afganesa.. L'escriptora 
explicarà el  procés de creació de la novel·la i el seu viatge a l'Afganistan talibà, 
les entrevistes amb les mestres de les escoles clandestines i la situació actual. 
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
A l'aula del centre.  Durada: 1.15 h 
 

  

C25. L'autora i l'obra: Gemma Pasqual 
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Codi activitat: C25 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Gemma Pasqual. 
 
Trobada amb  l'autora de L’últim vaixell. L’escriptora explicarà el procés de 
creació de la novel·la i la memòria històrica de les dones al segle XX en relació 
a la situació actual.  
  
Lloc de l'activitat i durada 
 
A l'aula.  Durada: 1.15 h 
   

C26. Narració dramatitzada 
 
Codi activitat: C26 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Jordina Biosca.  
 
Relats escrits per dones i relats escrits sobre dones, mostrant un ampli ventall 
d'actituds, punts de vista, maneres de fer... de dones en peu de guerra, o de 
dones sotmeses o compromeses; la visió, tanmateix, serà des de l'òptica 
femenina i des de l'òptica masculina.  
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
Al centre.  Durada: 1.15 h 
 
Condicions 
 
Caldra disposar d’una aula o espai gran 
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Josep Vallverdú: El fill de la pluja d’or i El testament de John Silver 

C31. Passions divines i artistes fascinats pels mites 
 
Codi activitat: C31 
 
Descripció de l'activitat 
 
Taller a càrrec de BataBat.  
 
A partir de quadres mitològics, l'alumnat s'endisarà en els mites grecs: els 
protagonistes, les qualitats, els espais, els viatges i la resolució de conflictes. 
Amb la informació de la primera part  i un  joc d'atzar, en grups de 4-5 alumnes, 
es construirà un nou mite a partir d'elements de mites coneguts. 
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
Al centre. Durada: 2 hores. 
 
Condicions 
 
Es farà en una aula amb taules i cadires que es puguin moure, també s'ha de 
disposar de fulls blancs, bolígrafs, llapis de colors, tisores i barra adhesiva. 
 

C32. Històries mitològiques 
 
Codi activitat: C32 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Jordina Biosca.  
 
A partir de l'obra Les Metamorfosis, la sessió consistirà a endinsar-se en el món 
de la mitologia: en el món d'intrigues, passions, revenges i traïcions, les que 
formen part del cercle diví de dalt el cel i les que pertanyen a la condició 
humana i terrenal. 
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
Al centre. Durada: 1.15h. 
 
Condicions 
 
Cal disposar d’una aula o espai gran. 
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C33. La literatura infantil i juvenil: tot un món per descobrir 
 
Codi activitat: C33 
 
Descripció de l'activitat 
 
Taller  a càrrec de Miquel Pujadó.   
 
Passejarem per la literatura anomenada "infantil" o "juvenil" i mirarem de 
respondre per què una obra, suposadament juvenil, esdevé una obra  per a 
tothom; i a l'inrevés, per què llibres que no anaven destinats als lectors joves 
han acabat essent autèntics clàssics de la literatura infantil i juvenil.  La sessió 
s'"il·lustrarà" amb fragments de films procedents d'adaptacions de les obres 
literàries i també amb cançons.   
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
L’activitat es farà a l'aula. Durada: 2 hores. 
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Categoria D: Batxillerat 

Joan Maragall: Visions & cants 

D11.  Jornada universitària sobre Joan Maragall, cent anys 
després (1911-2011) 
 
Codi activitat: D11 
 
Descripció de l'activitat 
 
Classe universitària a la Universitat Pompeu Fabra, amb Ignasi Moreta, 
professor especialista en el poeta Joan Maragall. La jornada inclourà una visita 
a diversos espais del Campus Ciutadella de la UPF. 
  
Lloc de l'activitat i durada 
 
Facultat d'Humanitats de la UPF, a Barcelona. Durada de les 10h a les 12.30h. 
 

D12. L’oda infinita 
 
Codi activitat: D12 
 
Descripció de l'activitat 
 
Taller-concert a càrrec de Miquel Pujadó.  
 
El taller tractarà, amb rigor i alhora de manera amena, poemes de Joan 
Maragall. La sessió discorrerà entre reflexions i cançons que han de 
familiaritzar l'alumnat amb les idees i la poesia del poeta. 
   
Lloc de realització i durada 
 
A l'aula. Durada: 2 hores 

D13. Taller d’escriptura de poesia 
 
Codi activitat: D13 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Josep Hernàndez Tresserres.  
 
El taller tractarà la paraula com "la cosa més meravellosa d'aquest món". A 
partir de l'obra de Joan Maragall, es farà atenció al so i al sentit d'alguns 
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poemes, al ritme i a l'expressivitat de les frases, i aprendrem a escriure amb art 
i amor. 
   
Lloc de realització i durada 
 
A l'aula. Durada:  1.30h. 
 

D14. Maragall, ruta poètica per Barcelona 
 
Codi activitat: D14 
 
Descripció de l'activitat 
 
Activitat a càrrec de Conèixer Barcelona.   
 
Una passejada  recorre els espais vitals i literaris lligats al poeta barceloní. Des 
de la Universitat de Barcelona ens endinsarem pels barris Gòtic i de Sant Pere. 
Les explicacions del patrimoni de la ciutat es combinen amb la lectura de 
poemes, articles i cartes de l'autor.   
 
Lloc de l'activitat i durada 
 
Es farà a Barcelona . Durada  3 hores 
 

D15. Visita a l'Arxiu Joan Maragall   
 
Codi activitat: D15 
 
Descripció de l'activitat 
 
Visita guiada a l'Arxiu  Joan Maragall a càrrec de Pere Maragall, nét del poeta i 
expert maragallià. La sessió comprendrà un recorregut per  les estances, 
combinat amb la lectura de fragments de l’obra del poeta, i el visionat d'un dvd. 
  
Lloc de l'activitat i durada 
 
A l'edifici de l'Arxiu, carrer Alfons XII, 79, a tocar de la Plaça Molina. La durada 
és d'1.30 h. 


