
TALLER D’ESCRIPTURA LITERÀRIA (INICIACIÓ)  

Nombre d’alumnes: 7 (mínim) – 12 (màxim). 

Professor: Ramon Rubinat.  

Durada: 10 sessions. 

 

Descripció del taller: la particularitat d’aquest taller d’escriptura rau en el mètode que utilitzem: 

potenciar la nostra habilitat lectora. És a dir, es tracta d’un taller d’escriptura que no està basat en el fet 

d’escriure, sinó en el fet de llegir. 

 

Desenvolupament del taller 

1- Primer dia de classe (sessió presencial): presentació i exemplificació del mètode. 

2- Feina a realitzar pels alumnes durant la setmana (no presencial): lectura i anàlisi d’un conte 

facilitat pel professor. 

3- Sessions de classe: discussió a partir de la feina realitzada durant la setmana. L’objectiu és 

millorar la competència lectora i crítica dels alumnes (resulta molt revelador advertir la 

quantitat d’informació que habitualment no considerem). El format de la classe és la discussió 

en grup. Una discussió guiada, ordenada, no caòtica. 

4- Repetim la mecànica: lectura durant la setmana (feina autònoma dels alumnes) + discussió 

guiada (a l’aula). 

 

Objectiu i singularitat d’aquest taller: en lloc de realitzar exercicis d’escriptura que resulten artificials, el 

que fem és potenciar la nostra habilitat lectora, de manera que som capaços d’identificar i discriminar 

les estratègies que els grans autors de la Literatura (inclosos els autors contemporanis) han utilitzat per 

resoldre les situacions narratives plantejades en els seus contes. La nostra feina equival a un estudi de 

casos: aquests individus (escriptors) han resolt aquests problemes (narratius) d’aquestes maneres 

(recursos). El problema és que aquests recursos no són evidents. Per aprendre’ls, per identificar-los i 

discriminar-los, cal potenciar al màxim la nostra capacitat lectora amb un mètode que ens permeti 

assolir l’objectiu que perseguim, de manera que, quan vulguem construir els nostres contes, disposem 

dels recursos necessaris per poder resoldre aquesta mena de situacions. 

 

Cal escriure?  

Atès que l’escriptura de textos pot intimidar als alumnes, la qüestió de l’escriptura serà una activitat 

opcional. Som en un “taller d’escriptura” perquè realitzem unes pràctiques que ens capaciten per a 

escriure. Passar de la potència a l’acte serà una decisió individual. Els alumnes que s’atreveixin a 

escriure, treballaran els seus textos de forma individual i mitjançant un seguit de tutories amb el 



professor, que tindran lloc fora de l’horari del curs. L’atenció personalitzada és també un element 

distintiu d’aquest taller. Si els alumnes ho consenten, les dues últimes sessions les dedicarem a analitzar 

els seus contes amb el grup de classe. 

 

Edició d’un llibre 

En acabar el taller, si els alumnes han tingut la motivació d’escriure, editarem un llibre amb tots els 

contes que hagin construït.  

 

Durada: 10 sessions x 2 hores x 1 cop per setmana (10 setmanes / 20 hores). 

 

Dia / hora: Els dimarts, de 18:00-20:00. 

Abril: 5, 12, 19, 26 Maig: 3, 10, 17, 24, 31 Juny: 7 

 

Públic al qual s’adreça: Aquest curs cal situar-lo en l’àmbit de la Literatura però el fet és que la 

gimnàstica mental que hem de desenvolupar, l’establiment de nombroses relacions que sovint ens 

passarien desapercebudes, fa que també puguem situar-lo en l’àmbit de la Filosofia, la Retòrica, les 

Habilitats Comunicatives, el Pensament Abstracte, les Habilitats Dialèctiques, etc., la qual cosa li 

confereix una transversalitat que el pot fer força atractiu i interessant per a públic d’allò més divers. 

 

Organitza:                                        Amb el suport de: 

 

 

 

 

 

 


