
 

La Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya, en col·laboració 
amb l’Abadia de Montserrat, obre la 
Vuitena 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 la Literatura Parlada. L’art 
de dir i l’art d’explicar, tema que ens 
permet reflexionar sobre el valor de la 
transmissió oral de la literatura per a 
infants i joves.

Jornades Internacionals 
sobre Literatura Parlada. 
L’art de dir i l’art d’explicar

ABADIA DE MONTSERRAT - UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

Monestir de Montserrat: 
4, 5 i 6 de juliol de 2017

VUITENA

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 
Professora del Departament de 
Filologia i Didàctica de la Llengua i 
la Literatura 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 UVic-UCC 
(carme.rubio@uvic.cat)

Vanesa Amat i Castells  
Professora del Departament de 
Filologia i Didàctica de la Llengua i 
la Literatura de la UVic-UCC 
(vanesa.amat@uvic.cat)

Tel. 93 881 61 64

COL·LABOREN

Departament de Filologia i 
Didàctica de la Llengua i la 
Literatura de la UVic-UCC

Grup de Recerca sobre Textos 
Literaris Contemporanis (TEXLICO) 
i Grup de Recerca en Educació, 
Llenguatge i Literatura (GRELL)  
de la UVic-UCC  

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: 155 ¤

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 

Coorganitzat amb:

Amb el suport de:
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DIMARTS 4 DE JULIOL DE 2017

9.45- 10.00 h Lliurament de documentació

10.00-10.30 h Inauguració de les Jornades

10.30-11.30 h 
El rondallari: Antoni Maria Alcover i Enric Valor. Dos folkloristes dels 
Països Catalans. Conferència inaugural a càrrec de Josep Massot, monjo 
de Montserrat i director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Introducció i presentació a càrrec de Ramon Pinyol, membre de la 
Societat Verdaguer.

11.30-12.30 h
Visita a les exposicions: Rondalles de la tradició oral. Les edicions de les 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat i l’obra de Miquel Desclot per a 
infants, instal·lades a la Biblioteca del Monestir de Montserrat. 

12.30-13.30h
Visita comentada al Museu de Montserrat: Les obres inspirades en el 
paisatge mallorquí.

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 Vuitena Escola d’Estiu de Montserrat. 

16.00-17.15 h
Taller: Explicar contes. La tradició oral a l’escola. A càrrec del grup MARC 
(Mestres, Àvies, Recuperadores de Contes).

Aquest taller tindrà dues parts. A la primera part s’exposarà quins són els 
objectius i projectes del grup MARC. A la segona, es compartiran relats i 
es durà a terme una reflexió col·lectiva sobre el paper de la literatura oral 
en el context escolar.

17.15-18:30 h
Llegir la poesia a l’escola. Dir la poesia a l’escola. A càrrec de: Mia 
Güell, professora de Didàctica de la Literatura i Dolors Rusiñol, actriu i 
responsable de l’Aula de Teatre de la UVic-UCC. 

Com vol ser dit el poema? És possible crear hàbits de bona lectura de 
poesia a l’escola a partir de bons textos? Proposem que la poesia entri 
a l’aula sense por per potenciar el gust de la recitació en veu alta i la 
memorització dels poemes. 

18.45-19:30 h
«Sacrilegis». Poemes musicats d’autors catalans (de Ramon Llull a 
Lluís Solà). A càrrec de Víctor Bocanegra, amb la col·laboració de Iannis 
Obiols.

Mots que troben un vestit musical a mida. Víctor Bocanegra elabora un 
recital dedicat als poetes catalans. Amb la seva veu, acompanyada de 
piano, descabdella el ritme dels versos de grans autors, que fluctuen 
entre l’amor físic i l’amor místic.

DIMECRES 5 DE JULIOL DE 2017

9.30-14.00 h
Ruta literària i d’història natural de Montserrat. A càrrec de: M. Àngels 
Verdaguer, Ramon Pinyol (Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la 
UVic-UCC) i Jaume Jorba, biòleg. 

Ruta entre les ermites de Sant Joan i Sant Miquel comentant aspectes 
de la botànica, la fauna i la geologia del massís de Montserrat, 
ambientada amb una selecció de textos literaris i d›articles de divulgació 
científica que fan referència a aquests aspectes.

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

16.00-17.30 h 
D’aquí i d’allí, d’ara i d’abans...  A càrrec de Marta Luna, mestra i 
professora de Teoria i pràctica del conte infantil a l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès.

Des que el món és món, els homes i les dones han narrat històries 
reals o fantàstiques per poder entendre la realitat o per crear-ne una 
d’imaginària. Històries transmeses oralment plenes d’imatges, paraules 
màgiques, conjurs, poemes i cançons. Així cada poble ha mostrat les 
seves creences, pors i esperances. Explicar històries d’altres cultures és 
presentar una visió del món. Quines històries expliquem? Com ho fem? 
On són les fonts? 

17.30-18.30 h
Mirades d’infant. A càrrec de Carme Solé Vendrell, il·lustradora i autora. 
Premi Nacional d’Il·lustració (2015) i impulsora de la campanya WHY?

El rostre és el que reflecteix la nostra diversitat, la mirada ens fa 
vulnerables, els ulls són el mirall de l’ànima. Des que vaig començar a 
il·lustrar històries literàriament contades, que m’he expressat mitjançant 
la mirada dels seus protagonistes fins arribar a donar-los veu amb la 
campanya WHY?, un projecte de llarga durada que denuncia com es 
vulneren els drets dels infants.

18.45-19.30 h
La lluna d’en Joan. Espectacle de titelles basat en el conte del mateix títol 
de Carme Solé Vendrell. A càrrec de la companyia Teatre Nu. L’obra serà 
presentada per l’autora. 

DIJOUS 6 DE JULIOL DE 2017

9.30-10.45 h
El taller de Primeres Literatures a l’Educació Infantil (0-6). A càrrec 
de Vanesa Amat i de M. Carme Bernal, professores de Didàctica del 
Llenguatge i Literatura Infantil de la UVic-UCC. 

Aquest projecte té l’objectiu de promoure la literatura a l’educació 
infantil, a partir d’un material que conté propostes per fomentar el 
llenguatge, la creativitat i la sensibilitat literària. De manera més 
concreta, en aquesta sessió s’exposaran les experiències vinculades al 
descobriment poètic. 

10.45-11.15 h Pausa

11.15-12.15 h
La guerra en la Literatura Infantil. A càrrec de Pere Martí i Bertran, 
escriptor de literatura infantil i professor de llengua i literatura. 

Pere Martí, autor d’El xiquet i el poble perdut, un llibre per a infants centrat 
en la batalla de l’Ebre, reflexiona sobre el tractament de la guerra dins 
la literatura infantil i la dificultat dels escriptors a l’hora de crear una 
obra amb aquesta temàtica. En aquesta sessió també es plantegen 
qüestions com ara la conveniència d’introduir aquest tema a l’aula amb 
l’acompanyament de la literatura. 

12.15-14.00 h Taula rodona

11.30-13.30 h
I el teatre infantil i juvenil? Modera: M. Carme Bernal, professora de la 
UVic-UCC. Hi participen: Damàs Garcia, professor de l’aula de teatre de 
l’escola Rocaprevera de Torelló; Jordi Arqués, actor, director i professor 
de l’Institut del Teatre de Vic, i Jordi Ausellés, especialista en teatre 
infantil i professor de la UVic-UCC.

Es pot prescindir de l’expressió corporal i dramàtica en l’educació integral 
de l’infant? Més enllà de l’escola, quines iniciatives d’acostament dels 
joves al teatre es duen a terme o han desaparegut? Ens podem permetre 
el luxe de reduir l’exigència qualitativa pel que fa a l’oferta de teatre per 
a infants i adolescents? Quins espectacles teatrals atrauen els joves? 
Aquestes i altres reflexions a l’entorn del teatre es compartiran en 
aquesta sessió.    

14.00-16.00 h Dinar lliure

16.00-17.30 h
Acte d’homenatge a l’escriptor Miquel Desclot.  

Trobada amb Miquel Desclot 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 Vuitena Escola d’Estiu.


