EDUCACIÓ ARTÍSTICA I FOMENT DE LA LECTURA
Taller de narrativa amb la Mon Mas
FORMAT
Taller
PROGRAMA
Montornès poble lector
DESTINATARIS
5è de primària
CALENDARI
De novembre a març.
DURADA PREVISTA
Taller de 5 sessions d’una hora de novembre a març, una per mes.
OBJECTIUS:
Oferir recursos que estimulin la imaginació i el treball de recerca per a fer un
bon treball narratiu.
Entrenar el treball de creació literària
Fer del treball en grup una experiència estimulant, de participació de tots els
alumnes
DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un taller de construcció narrativa dinamitzat per la Mon Mas,
narradora i activista cultural. El taller consta de 5 sessions, i parteix des del
plantejament d’estratègies que permetin recollir les primeres idees fins a
arribar a donar forma
al text narratiu final.
METODOLOGIA:
En la primera sessió es recomana que cada tutor/a, o persona responsable de
grup destini uns minuts a fer cinc cèntims a la Mon Mas sobre les
característiques del grup amb el qual treballarà.
Es parteix des dels primers passos del plantejament de la metodologia de
treball i inici del treball creatiu, fins a aconseguir una trama.
Al finalitzar cada sessió l’alumnat haurà de seguir treballant en els ítems que
hagin sorgit per a ser tractats a la següent trobada amb la Mon. Per això caldrà
que el/la mestre/a recordi a la classe que s’ha de fer un treball continuat de
recerca i d’imaginació.

A la 5a sessió, el treball serà revisat per la Mon Mas i serà acabat de redactar
per la classe amb la supervisió del/la mestre/a amb l’objectiu de presentar-lo a
les adreces
Biblioteca - b.montornes@diba.cat
Mon Mas - mondelamon@gmail.com
Hi haurà un treball premiat, escollit pels alumnes de la resta de centres.
Cada classe participant obtindrà un lot de llibres.
El premi del guanyador absolut serà que el seu conte sigui explicat a la Marató
de contes del dia de Sant Jordi a la plaça Pau Picasso.
La festa de cloenda del taller es farà abans de Sant Jordi.
LLOC DE REALITZACIÓ
Aula del centre educatiu en horari lectiu
RECURSOS
Humans: Mon Mas, amb la necessària aliança de la tutora o persona designada
pel centre, per tal de recordar el treball a fer després de cada sessió, i per
donar forma al conte.
Econòmics: és gratuït pels centres educatius, el cost el cobreix l’ajuntament.
Preu per sessió: 92,63 €
OBSERVACIONS
Cal que el docent sigui present a l’activitat.
INFORMACIÓ
Biblioteca de Montornès biblioteca@montornes.cat Tel. 93 568 65 30
INSCRIPCIONS
A la pàgina web de l’Ajuntament:
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitatseducatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat
Telèfon: 93 5667004 / 630281538

