
 
 

 

Voreres escrites, un passeig literari pels carrers del Prat de Llobregat 

Dades generals: 

INS Salvador Dalí 

Baix Llobregat 

Alba Sabaté 

msabat34@gmail.com 

Dades de l’experiència: 

"'Voreres escrites' és un projecte que, relacionant entorn i literatura, ajuda a familiaritzar 

l'alumnat d'ESO del centre amb la geografia de El Prat, i alhora amb la literatura d'aquells 

escriptors i escriptores que donen nom a alguns dels carrers del municipi. El servei realitzat és 

la preparació d'un material audiovisual que contingui lectures públiques de les diverses obres 

literàries en el seu carrer corresponent." 

Com ja havia fet amb d'altres muntatges anteriors (Nit de Reis, un homenatge a Ramona Via i 

Mercè Rodoreda, dos contes i una vida) hem partit d'un treball voluntari d'alguns alumnes de 

tercer d'ESO. Aquest treball ha consistit primer a fer una recerca d'aquells carrers del Prat amb 

nom d'escriptor/a i situar-los geogràficament. Un cop aquest primer pas s'ha fet, s'han escollit 

textos representatius d'aquests escriptors, se n'ha assajat la recitació i s'ha pensat quina seria 

la forma més idònia d'enregistrar-ho. Finalment s'han fet algunes sortides per enregistrar les 

lectures a cada un dels carrers. 

Amb aquest material, conjuntament amb fotografies dels escriptors treballats, s'ha elaborat un 

bloc (voreresescrites.blogspot.com) i ara s'està editant un documental que durant el curs 

2012/13 es farà conèixer a la població. Hi ha previst fer una exposició del material fotogràfic 

que s'ha anat recollint i una projecció pública del muntatge final a la biblioteca Cèntric de la 

localitat. 

Redacció: Alba Sabaté, juliol de 2012 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Noves tecnologies (cerca Google, enregistrament, muntatge barrejant so i imatge...). 

- Aprenentatge literari i comprensió lectora. 

- Coneixement del mateix municipi on es viu. 

- Cooperació entre alumnes de grups diferents i amb capacitats i interessos també 

diferents. 



 
 

Descripció del servei:  

Elaboració d'un material audiovisual relacionat amb la literatura que enriqueix el mateix 

alumnat que hi participa i la resta de la comunitat educativa i social del Prat del Llobregat. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Patrimoni cultural, Intercanvi generacional, 

Acompanyament a l'escolarització. 

Matèries implicades: Llengua Catalana i Literatura 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 12-14 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: Segon trimestre curs 2011/12 

Data de finalització del projecte: Primer trimestre curs 2012/13 

Entitats que participen a l'experiència: INS Salvador Dalí, amb el suport de l'Ajuntament 

del Prat i la biblioteca Cèntric 

Dades de contacte: 

Adreça: Pare Andreu de Palma, 1-3, 08820-El Prat de Llobregat 

Població: El Prat de Llobregat 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 93 370 70 12 

Correu electrònic: msabat34@gmail.com 

 


