
 

La Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya, en col·laboració 
amb l’Abadia de Montserrat, obre la 
Sisena Escola d’Estiu sobre Literatura 
Infantil i Juvenil adreçada a persones 
que, des de l’àmbit de l’ensenyament, 
la biblioteca infantil, la recerca o la 
motivació personal, tinguin interès 
en l’aprofundiment d’aspectes del 
llibre infantil i juvenil. Aquesta edició 
se centra en El motiu del viatge 
en la Literatura Infantil i Juvenil, 
component molt freqüent en les 
obres per a infants i joves, tant orals 
com escrites.

Jornades sobre El motiu 
del viatge en la Literatura
Infantil i Juvenil

AbAdIA dE MontsErrAt - UnIvErsItAt dE vIc
UnIvErsItAt cEntrAL dE cAtALUnYA

Monestir de Montserrat: 
7, 8 i 9 de juliol de 2015

sIsEnA

EscoLA d’EstIU 
dE LItErAtUrA 
InfAntIL I JUvEnIL 

durada: 30 hores

ADREÇAT A

Mestres i professorat 
d’Educació Infantil, Primària i 
Secundària; professionals de la 
biblioteconomia; estudiants dels 
àmbits educatiu, documentalista 
i d’humanitats i persones 
interessades en la temàtica. 

LLOC DE REALITZACIÓ 

Monestir de Montserrat. Sala de 
la Façana, porteria del Monestir, 
2a planta.

COORDINACIÓ

Maria Carme Bernal i Creus 
(Departament de Filologia 
i Didàctica de la Llengua i 
la Literatura de la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes de la UVic-UCC) 
(mcarme.bernal@uvic.cat)

Carme Rubio i Larramona 
(professora col·laboradora 
del Departament de Filologia 
i Didàctica de la Llengua i 
la Literatura de la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes de la UVic-UCC) 
(carme.rubio@uvic.cat)

Ramon Pinyol i Torrents (director 
de la Càtedra Verdaguer d’Estudis 
Literaris de la UVic-UCC) (ramon.
pinyol@uvic.cat)

Tel. 93 881 61 64

CERTIFICACIÓ 

. Certificat d’assistència.

. Certificat d’aprofitament prèvia 
presentació d’un treball sobre 
el tema. Els estudiants de la 
Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya poden optar 
al reconeixement d’1 crèdit ECTS.
Activitat reconeguda pel 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 
a través del Centre d’Innovació i 
Formació en Educació (CIFE) de 
la UVic-UCC. 

INFORMACIÓ I MATRÍCULES

Preu: 148 ¤

Abacus obsequiarà a cadascun 
dels participants amb una 
targeta de regal.

Matrícula on-line i presencial 
www.uvic.cat/universitatdestiu  

Centre Internacional de Formació 
Contínua de la UVic-UCC
Secretaria de Formació Contínua 
Campus Miramarges. Edifici F. 
Sagrada Família, 7. 08500 Vic 
Tel. 93 881 55 16 – 93 886 12 22
sfc@uvic.cat 

ALLOTJAMENT 
Central de Reserves Montserrat
T. 93 877 77 01
F. 93 877 77 24
reserves@larsa-montserrat.com
www.montserratvisita.com 

Organització:

Col·laboració:
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DIMARTS 7 DE JULIOL DE 2015

10.00 - 10.30 h  Lliurament de documentació

10.30 - 11.00 h  Inauguració de les Jornades

11.00 - 12.00 h 
El viatge extraordinari del pare Bonaventura Ubach per les 
terres de l’Iraq. Conferència inaugural a càrrec de Josep Massot, 
monjo de Montserrat i director de les Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat.   

12.00 - 13.30 h 
Visita a l’exposició El motiu del viatge en els llibres de Literatura 
Infantil i Juvenil, instal·lada a la Biblioteca del Monestir de 
Montserrat. A continuació, visita guiada al Museu Bíblic de 
Montserrat creat a partir del material recollit pel pare Bonaventura 
Ubach al llarg dels seus viatges als llocs bíblics.

13.30 - 15.30 h  Dinar lliure

15.30 - 16.00 h
Fem Escola d’Estiu... Cafè i conversa. Presentació dels 
participants i justificació del tema de la Sisena Escola d’Estiu de 
Montserrat. 

16.00 - 17.30 h 
Quedar-se a casa. A càrrec d’Enric Martín, professor de Literatura 
de l’Institut Jaume Callís de Vic i autor de materials de crítica 
literària.
És ben sabut que la trama de molts relats infantils i juvenils 
s’articula al voltant d’un viatge iniciàtic, tot un tòpic de gènere: 
l’itinerari pel món permet a l’heroi acumular experiències que el 
fan madurar. Ara bé, també hi ha protagonistes sedentaris, que 
no marxen, com l’estàtua i l’oreneta d’El Príncep Feliç. Potser té 
gràcia plantejar-se l’estructura, el contingut i els recursos d’una 
història quan l’aventura és la immobilitat: cap a on va la narració 
si no es va enlloc?

17.30 - 18.30 h
Paper blanc: el somni dels viatges. Una experiència de l’escola. 
A càrrec de Maite Pujol i David Altimir, mestres de Parvulari de 
l’escola Les Pinediques de Taradell i professors de la UVic-UCC.
Per viatjar s’ha de disposar d’un vehicle, i en aquesta experiència 
hem pensat de considerar els somnis com el mitjà que ens 
trasllada a mons, a escenaris insòlits encara que amb referents 
quotidians i coneguts. 

18.45 – 19.30 h
Espectacle de contacontes: Una de russos del XIX. A càrrec 
d’Anna Ros (violoncel) i Roser Ros (narració).
Entres, t’acostes a la barra i quan el cambrer et demani què 
vols li dius: “Una de russos del segle XIX”. Si és un professional 
amb ofici, de segur que al cap de poc et servirà una deliciosa 
combinació feta amb una base de Tolstoi, un toc de Gogol i un 
bon raig de Txèkhov. 

DIMECRES 8 DE JULIOL DE 2015

9.30 - 14.00 h
Ruta literària: del monestir de Santa Maria al de Santa Cecília. 
A càrrec de Ramon Pinyol i Torrents, director  de la Càtedra 
Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic-UCC.
L’itinerari ressegueix, passant pel camí dels Degotalls i evitant 
al màxim la carretera, el trajecte entre els dos monestirs. La 
part literària se centrarà en la importància dels escriptors en la 
recuperació de Montserrat com a centre espiritual de Catalunya, 
després dels efectes de les desamortitzacions del segle XIX, en 
les dues darreres dècades d’aquest segle i les primeres del XX.

15.30 - 16.00 h
Fem Escola d’Estiu.... Cafè i conversa. Presentació de llibres 
infantils.

16.00 - 17.30 h
Els llibres de coneixements... tenen sentit a l’era d’Internet? 
A càrrec de Mònica Baró, professora de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la UB i experta en tractament 
de la informació i Biblioteca Escolar.
En un moment en què sembla que la informació és a l’abast de 
tothom amb un sol clic, els llibres de coneixements segueixen 
tenint sentit com un recurs per a l’aprenentatge i per a l’oci dels 
nois i noies. Aquests llibres tracten tota mena de temes des 
de perspectives diverses i ofereixen una informació validada i 
estructurada, que contribueix a la comprensió del món que ens 
envolta. A més, incentiven la lectura crítica d’una gran varietat 
de sistemes de representació del coneixement, com les imatges, 
els gràfics, etc. Conèixer la producció editorial i saber avaluar els 
llibres és imprescindible per a tots aquells que volem aproximar 
els nois i noies a la lectura.

17.30 - 18.30 h
El cant dels ocells. Què diuen els ocells? A càrrec de M. Carme 
Bernal i Carme Rubio, professores de Literatura Infantil de la 
UVic-UCC.
La sessió girarà a l’entorn d’un taller a partir de textos poètics de 
diversos escriptors. Les propostes que es presentaran relacionen 
els elements auditius amb la imaginació poètica, el llenguatge  i 
la creativitat.  

18.45 – 19.30 h
Alabatre Blues. Recital de música sobre poesia escrita per dones 
catalanes. A càrrec de Big Mama.

DIJOUS 9 DE JULIOL DE 2015

9.30 - 11.00 h
Llegim dibuixos. Taller de lectura.  A càrrec de Montserrat 
Ginesta, il·lustradora, autora de llibres de Literatura Infantil i 
Juvenil i editora.
Els dibuixos també es poden llegir. Es poden llegir a poc a poc, 
lletrejant com són els elements d’un paisatge, com són els 
personatges, quin llenguatge plàstic parlen entre ells i com 
entendre aquest llenguatge de colors i formes tan insòlit i amb 
estils tan diferents! De la mateixa manera que hi ha novel·les 
gòtiques o realistes, també hi ha dibuixos romàntics, barrocs i 
neorealistes, i en aquest taller se’n mostraran molts exemples 
pràctics que ens ajudaran a llegir la imatge.

11.00 - 11.30 h  Pausa

11.30 - 13.30 h 
Literatura i Educació. Taula rodona. Modera: M. Carme Bernal, 
professora de la UVic-UCC. Hi participen: Antoni Pladevall, 
escriptor i professor de l’Institut de Vic; Francesc Codina, 
professor de Llengua i Literatura de la UVic-UCC i Marc 
Rodríguez, mestre d’Educació Primària. 
Es pot ensenyar una llengua i prestigiar-la, sense recórrer a 
la seva literatura? Per quina causa o causes s’ha produït el 
distanciament entre l’alumne i l’obra literària? Ens podem 
permetre el luxe de reduir les llengües només a la seva dimensió 
comunicativa? Hi ha un procés de reducció de lectures al llarg de 
l’ensenyament? Què llegeixen els joves?

13.30 - 16.00 h  Dinar lliure

16.00 - 17.30 h
Acte d’homenatge a l’escriptor Gabriel Janer Manila.  

Trobada amb Gabriel Janer Manila i lectura de textos. 
Presentació de l’autor, a càrrec de Carme Rubio professora de 
Literatura Infantil i Juvenil de la UVic-UCC.

17.30 - 18.00 h
Valoració i cloenda de la Sisena Escola d’Estiu.


