
 

 

 
 

PRESENTACIÓ 
 

La cinquena edició de la Jornada de Lectura i Escriptura ens depara enguany un repte: l’oratòria! 
L’art de saber parlar amb eloqüència per informar, impactar, commoure, convèncer o fer passar 
una bona estona a l’auditori. En la relació educativa, constitueix una disciplina rellevant per tenir-
ne cura i per encomanar als nostres alumnes.  
Els grans mestres Pèricles, Plató, Aristòtil, Juli Cèsar, Alexandre Magne, Sant Tomàs d’Aquino... un 
excel·lent llistat fins arribar al nostre temps amb Jessica Cox, Robert Brian Dilts, Antonio Fabregat, 
Barack Obama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Steve Jobs… ells ens han deixat i deixen el seu 
saber i la seva experiència. 
 

“A través de la imatge veig la realitat. A través de la paraula l’entenc”. Sven Lidman 
 “La simplicitat és la major de les sofisticacions”. Leonardo da Vinci 
 

 
A QUI S’ADREÇA 
 

La jornada s’adreça a mestres, professors i d’altres persones interessades de centres educatius. 
 
 

PROGRAMA 

 

09.00 Arribada, acollida i lliurament del material  

09.15 Presentació de la Jornada    

09.20 

Ponència:    Llegir, Escriure i Parlar... tot és començar! 

Juanjo Fernández 
 

Quan llegim ens identifiquem amb personatges i arribem a fer nostres les 
seves paraules. Saber llegir en veu alta reforça l'autoestima dels alumnes 
i els facilita parlar en públic. Família i escola, fem de la lectura (en silenci 
i en veu alta) una aventura i no una tortura!    
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10.30 Pausa cafè + FIRA d’expositors  

11.00 Espais pràctics I (cal escollir-ne un en realitzar la inscripció) 

Profe, jo vull 
ser 
booktuber 

tots els nivells 

Escriure 
poesia a 
l’aula  

tots els nivells 

L'oralitat: 
claus d'una 
didàctica 
de qualitat  

Ed. Infantil i 
Ed. Primària 

Les neurones 
parlen, 
llegeixen i 
escriuen. 
Descobrim-ho! 

tots els nivells 

Llegir, 
parlar, 
expressar-
se... actuar! 

Ed. Primària i 
ESO 

Els contes, 
llavoretes 
de Vida 

Ed. Infantil i 
Ed. Primària 

Anna Pardos i 
Josep Vila 

Laura López Carme Rider Núria Oriol Juanjo 
Fernández 

Mercè Escardó 

12.30                                            Espais pràctics II (cal escollir-ne un en realitzar la inscripció) 

Profe, jo vull 
ser 
booktuber 
tots els nivells 

Escriure 
poesia a 
l’aula  
tots els nivells 

L'oralitat: 
claus d'una 
didàctica 
de qualitat  
Ed. Infantil i 
Ed. Primària 

Les neurones 
parlen, 
llegeixen i 
escriuen. 
Descobrim-ho! 
tots els nivells 

Llegir, 
parlar, 
expressar-
se... actuar!  
Ed. Primària i 
ESO 

Els contes, 
llavoretes 
de Vida 
Ed. Infantil i 
Ed. Primària 

14.00 Finalització de la jornada 
 

Espai pràctic Formador/a Presentació de l’espai pràctic 
   

Profe, jo vull 
ser booktuber  
 
Adreçat a tots els 
nivells 

 
Josep Vila  
Expert en sistemes 
interactius multimèdia 

Anna Pardos 
Blogger i 
Booktuber literària 

  

Aquest és un taller que vol 
proporcionar als docents un manera de 
crear al·licients que fomentin la lectura 
en l’alumnat: formar part del grup de 
Booktubers, la comunitat a Youtube de 
joves entusiastes que a través dels 
seus vídeos comparteixen la passió 
pels llibres. 

Escriure 
poesia a l’aula  
 
Adreçat a tots els 
nivells 

 
       Laura López 
Poetessa, professora 
a l’Escola 
d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès 

Tècniques creatives per treballar la 
poesia més enllà del joc com a eina 
d’expressió i d’empatia. Com aprendre 
a transformar les emocions en imatges 
i ritmes en un poema? 



 

 

L'oralitat: 
claus d'una 
didàctica de 
qualitat  
 
Adreçat a Ed. 
Infantil i Ed. 
Primària 

Carme Rider 
Mestra i psicopedagoga. 
Es dedica a la recerca 
educativa sobre 
l’adquisició del     
llenguatge i a la 
construcció de projectes 
plurilingües  

La sessió consistirà en un taller pràctic 
i experimental a partir del qual els 
docents tindran ocasió de vincular i 
relacionar aspectes clau per al 
desenvolupament d'una didàctica 
d'oralitat de qualitat. 
Es relacionaran els següents aspectes: 
elements que conformen l'oralitat, 
l'observació de la producció oral de 
l’infant, procediments metodològics per 
a una interacció docent de qualitat, 
l'avaluació integrada en el procés 
d'aprenentatge.  
S'oferiran materials de referència i 
instruments pedagògics per a 
l'observació i l'avaluació de l'oralitat. 

Les neurones 
parlen, 
llegeixen i 
escriuen. 
Descobrim-ho! 
 
Adreçat a tots els 
nivells 

            Núria Oriol 
Coach en intel·ligència 
emocional i creativa 
amb més de 20 anys 
d’experiència 

Les paraules fan efecte sobre el cervell. 
No tant sols poden modelar-lo, també 
poden despertar efectes sensorials. El 
flux sanguini canvia segons el que 
llegim i amb quina finalitat ho llegim. 
De la mateixa manera que canvia quan 
escrivim a mà o amb suport digital. Tot 
això i més ho expliquem en aquest 
taller. Perquè la neurociència hi té molt 
a dir. 

Llegir, parlar, 
expressar-se... 
actuar! 
 
Adreçat a  
Ed. Primària i ESO 

Juanjo Fernández  
 
Ensenyo, Escric... i 
Xerro! Llicenciat en 
Filosofia i Lletres i 
professor 

Sovint s'insisteix en la importància de 
la "comprensió lectora", però també és 
molt important l’expressió lectora". En 
aquest taller en veurem la importància 
i proposarem alguns exercicis de 
lectura, oratòria... i potser una mica 
d'interpretació!   

Els contes, 
llavoretes de 
Vida 
 
Adreçat a Ed. 
Infantil i Ed. 
Primària 
 

Mercè Escardó 
Escriptora, 
formadora-
acompanyant de 
pares i mestres, 
bibliotecària dels 
nens i pels nens, 
narradora de 
contes: “no puc 
viure sense llegir i 
escriure”. 

Els contes són eines poderoses a 
l'abast de tothom. Cal reconèixer-ne 
els dons abans de compartir-los amb 
els infants. Saber què és un conte per 
poder destriar-lo  del que no ho és i se 
n’amaga sota l’etiqueta o aparença. És 
un camí  a descobrir, consolidar i 
enriquir, conte a conte, oient a oient, 
amb la pròpia experiència i amb la dels 
altres. 

 

 

Seminari Conciliar de Barcelona. Carrer de la Diputació, 231. 08007 Barcelona.       Mapa del lloc 
 

                    INSCRIPCIONS 

Per sol·licitar-la podeu clicar al següent enllaç: 

http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=280 

             LLOC DE REALITZACIÓ 



 

 

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- Aportació per a despeses per participant, 

o Participants d’entitats adherides a la FECC: 50 € ( inclou esmorzar) 

o Altres: 70 € ( inclou esmorzar) 

o ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

- Totes les targetes són vàlides 

El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de 
crèdit con les de dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el 
pagament. 

- Devolucions en cas de baixa 

En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la 
devolució de l’import pagat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa 
targeta des d’on s’ha fet el pagament.) 

- Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut 

 El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la 
persona –física o jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut. 

Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal 
fer el rebut. Així es pot utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència de 
qui s’acabi fent càrrec del cost i, per tant, sigui el titular del rebut corresponent. 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de 
les targetes. 

 Data límit d’inscripció: fins el 22 d’abril (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i 
s’ocuparan per ordre d’inscripció) 

 Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places 
disponibles.  

 En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import. 

                    ORGANITZA 
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