
ELIC VOC 

IDEES PER ESCRIURE DURANT EL CONFINAMENT 

 

1. Obre el diccionari per una pàgina a l’atzar. Busca 

una paraula que no sàpigues com definir. Escriu una 

definició imaginària d’aquesta paraula. Repeteix l’operació. 

2.  Obre el diccionari a l’atzar, buscar tres paraules, les primeres que 

trobis. Fes una història que les relacioni.  

3. Descriu la primera vegada. (El seu primer petó, el seu primer dia a 

l’escola… Les primeres vegades de tot són fonts d’històries 

excel·lents...) 

4. Agafa una revista i retalla paraules, frases i imatges. Posa-ho en un 

bol, tanca els ulls i agafa dos fragments. Escriu una història de menys 

de 150 paraules. 

5. Escriu una carta al teu jo futur, set anys més endavant. O 10... 

6. Escriu “Recordo …” al teu quadern i deixa que els teus records et 

dictin el text. Posa’t música. 

7. Adopta la personalitat d’algú altre, de gènere, nacionalitat i edat 

diferents. Escriu una història en primera persona de menys de 200 

paraules. 

8. Agafa el 7è llibre del prestatge, obre’l a la pàgina 7, busca la frase 

número 7. Escriu un poema que comenci amb aquesta frase, un poema 

de 7 versos. 

9. Fes un dietari de la teva vida de “confinat” des del teu punt de vista o 

del punt de vista d’una altra persona ( un sense sostre, una metgessa, 

un avi malalt, un gos, etcun altre nen...o nena) 

10. Escriu una carta al Coronavirus per convèncer-lo que pari ja de voltar 

i es confini ell. Treu el teu sentit de l’humor! 

11. Escriu una recepta màgica per evitar que vingui el mal humor i la 

tristesa. 

12. Imagina que ets un personatge que ve del futur i ens expliques com 

anirà la humanitat després de l’any del “confinament” i de què ens vols 

avisar per intentar aprendre dels errors. 

13. ...?TU MATEIX/A  

Posa’t música diversa, passa-ho bé, imagina i envia la teva redacció 

a...Que te la pugui llegir i comentar! 


