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Aprenentatge servei i biblioteques: Tallers per potenciar la creació
literària
Dades generals:
Institut Vallvera
Gironès
Eva Ferrer Gifreu
eferre26@xtec.cat

Dades de l’experiència:
A l'experiència "Aprenentatge servei i biblioteques" els alumnes del CFGS d'Animació
Sociocultural i Turística de l'Institut Vallvera realitzen tallers de creació literària per a nens i
nenes de les 10 escoles públiques de Salt. En coordinació amb dues biblioteques públiques, la
Biblioteca Iu Bohigas i la Biblioteca Massagran, els alumnes posen en pràctica els coneixements
adquirits a l'aula treballant conjuntament amb equipaments, entitats i professionals de fora
del centre educatiu, milloren les seves competències professionals i donen un servei a més de
600 nens i nenes de la ciutat.
"APS i biblioteques" la formen dos projectes diferents. Per una banda, "El cove de les paraules"
té com a objectiu transmetre el valor de la lectura i l'escriptura a nens i nenes de 4t de
primària a través de diferents activitats de foment i compressió lectora vinculades al medi
natural, en aquest cas les Deveses de Salt. Cal destacar també la introducció en la utilització de
les TIC a través de l'ús de la wiki, i el treball conjunt entre diferents centres escolars. Impulsat
per la Biblioteca Pública Iu Bohigas i el CRP del Gironès, compta amb la col·laboració dels nois i
noies del CFGS d'Animació Sociocultural i Turisme de l'Institut Vallvera per dur a terme tasques
de monitoratge, dinamització de les activitats, elaboració de materials i l'animació de la festa
de cloenda. La proposta es finança amb l'aportació provinent del fons de la Biblioteca Pública i
la col·laboració del CRP.
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Per altra banda, "La festa del llibre gegant" és un projecte que pretén que nens i nenes de 5è
de primària estableixin un vincle amb la biblioteca mitjançant la seva participació en la
redacció d'un llibre gegant. A través dels tallers de creació literària, on l'alumnat del CFGS
d'Animació Sociocultural i Turística fa el servei de monitoratge, els nens i nenes preparen els
seus contes de manera que, el dia de la Festa de final del projecte, poden escriure'ls al Llibre
Gegant amb l'ajuda d'escriptors/es i il·lustradors/es. El projecte l'impulsa la Biblioteca Pública
Massagran, i per part de l'Institut Vallvera es coordina des del mòdul d'Activitats d'Oci i Lleure
en el CFGS Animació Sociocultural i Turística. El grup d'alumnes que hi participen està format
per 25 joves d'entre 19 i 27 anys.
El projecte "El cove de les paraules" es duu a terme al llarg del curs i en volem destacar els
següents moments d'inspiració, preparació, creació i redacció de les històries:
1. Trobada amb l'autora Anna Manso a la Biblioteca Iu Bohigas.
2. Lectura del llibre La Rita Fredolica a l'aula.
3. Exercicis de seguiment de la lectura i comprensió lectora a través del bloc:
http://covedelesparaules.wordpress.com/
4. Sortida a les Deveses de Salt. Observació de l'entorn natural del municipi, experiència
científica. El coneixement del nostre entorn natural ens possibilitarà la invenció de
personatges fantàstics.
5. Redacció. Producció d'un text científic a partir de la fitxa d'observació que s'omple a
l'aula després de la sortida. Objectius a assolir: observar, investigar i
escriure.
6. Sortida fantàstica: Observació de l'entorn natural com a font d'inspiració per la creació
dels personatges. L'alumnat de l'Institut Vallvera dinamitza tallers de creació literària
en el medi natural.
7. Creació

d'un

element

fantàstic

a

partir

d'un

element

natural

real.

8. Redacció d'un conte curt de forma conjunta. Hi haurà 4 grups de centres i es treballà
8. través de la wiki: http://elcovedelesparaules.wikispaces.com/
9. Treball plàstic per acompanyar la producció escrita.
10. Trobada conjunta per a celebrar la Cloenda del Projecte: l'Alumnat del CFGS escenifica
els personatges, donant vida a les històries inventades pels nenes i nenes.
Projecte "La festa del llibre gegant":
1. Visita a la Biblioteca.
2. Formació en tallers de creació literària: l'alumnat d'Animació Sociocultural i Turística
es prepara per poder fer els tallers a les escoles.
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3. Planificació dels tallers a les escoles per part de l'alumnat del CFGS ASCT.
4. Realització de tallers d'escriptura creativa a les escoles de Salt amb l'alumnat de 5è de
primària.
5. Cloenda del projecte amb la Festa del Llibre Gegant: Creació conjunta del Llibre
Gegant.
Font de la fotografia: El Punt diari

Redacció: Eva Ferrer Gifreu, setembre 2014
Aprenentatges que s'han donat:
Es poden distingir els aprenentatges donats a l'alumnat de les 10 escoles de primària que han
participat en els dos projectes, els receptors del servei, i els aprenentatges de l'alumnat del
CFGS d'Animació Sociocultural i Turística, els prestadors del servei.
Amb el Cove de les Paraules (alumnat de 4t de primària):
-

Els nens i nenes s'han apropat al medi natural que els envolta. Tota l'acció parteix de la
descoberta dels elements naturals de les Deveses de Salt.

-

Han inventat i creat els seus personatges literaris a partir de l'observació i la
descoberta.

-

Han treballat en equip, ja que les històries s'han creat conjuntament entre 2-3 escoles.

-

Han millorat en l'ús de les TIC: tota la creació literària es fa a partir de la wiki del
projecte amb l'ajuda de l'escriptora Anna Manso.

-

Han vist fets realitat els personatges creats, mitjançant la representació teatral de
l'alumnat de CGFS d'Animació Sociocultural a la Festa de Cloenda.

Amb la Festa del Llibre Gegant l'alumnat de 5è de primària:
-

Ha adquirit recursos literaris per escriure les seves històries. S'ha establert un vincle
amb la biblioteca, que els hi proposarà continuar amb la seva activitat creativa fora del
centre escolar.

-

Ha après habilitats d'il·lustració, maquetació i edició per a la confecció d'un llibre (en
aquest cas gegant).

Els i les alumnes del CFGS d'Animació Sociocultural i Turística:
-

Han millorat en les competències professionals mitjançant una pràctica reflexiva.

-

Han millorat en l'adquisició de valors ciutadans i socials, que a més són propis del seu
perfil professional.

-

Han posat en pràctica competències transversals: treball en equip, resolució de
conflictes, atenció a tercers, etc.
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-

Han adquirit recursos per dinamitzar tallers, especialment en l'àmbit de la creació
literària.

-

Han aprofundit en el coneixement social i del seu entorn així com les possibilitats i
mecanismes d'intervenció.

Descripció del servei:
Els alumnes organitzen i dinamitzen tallers de creació literària per a nens i nenes de les 10
escoles públiques de Salt.

Àmbits de servei: Participació ciutadana
Matèries implicades: MP04 Activitats d'Oci i Lleure, Llengua Catalana
Nivells educatius: Cicles formatius
Edats dels participants: 18-25 anys, 25-65 anys
Data d'inici del projecte: setembre 2013
Data de finalització del projecte: maig 2014
Entitats que participen a l'experiència: Institut Vallvera de Salt, Biblioteca Iu Bohigas,
Biblioteca Massagran, Centre de Recursos del Gironès, Escoles Públiques de Salt

Dades de contacte:
Adreça: C/ Camí de les Guixeres, 2
Població: Salt
Comarca: Gironès
Telèfon: 972 23 19 19
Correu electrònic: eferre26@xtec.cat
Web: http://www.iesvallvera.cat

