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Què és la creativitat?

La capacitat de resoldre problemes amb 
idees noves.

La capacitat de generar continguts nous a 
partir de continguts preexistents.

La capacitat d’idear objectes nous a partir 
d’analogies poc evidents.
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http://cmc1bageg.blogspot.c/


Per què ens serveix?

Per construir la nostra identitat, per  
(re)inventar-nos.

Per comprendre el món i, sobretot, per 
incidir-hi.



ESPERIT CRÍTIC
TREBALL DE 

GRUP
FLEXIBILITAT

PENSAMENT  
DIVERGENT

Per afrontar la incertesa d’un món canviant

Per obtenir noves respostes a preguntes antigues

Per repensar el món



Per al desenvolupament de la personalitat

AUTOCONEIXEMENT AUTOESTIMA
RELACIÓ AMB ELS 

ALTRES
IDENTITAT

http://xarxanet.org/sites/default/files/styles/imatge-article/public/adolescents11_0.jpg?itok=eDcWyo0C

http://xarxanet.org/sites/default/files/styles/imatge-article/public/adolescents11_0.jpg?itok=eDcWyo0C


Trets més destacats de la personalitat creativa
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Sent curiositat (pel món, per si mateix), 
es fa preguntes, té una ment oberta.

Té fluïdesa de pensament i bona 
tolerància a l’ambigüitat.

Té una elevada capacitat associativa i sap 
establir analogies entre termes amb 

afinitats poc òbvies.

Posseeix opinions i criteris independents.

Té esperit lúdic.

http://www.sitioandino.com/nota/180359-a-cien-anos-de-la-teoria-de-la-relatividad-de-einstein/


Sintètic
Intuïtiu  

Expansiu
Lliure

Informal
Creatiu

Joy Paul Guilford

Una personalitat creativa demana 
un pensament divergent...

Pensament  
divergent 
o lateral

Pensament  
convergent  

o lògic
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http://www.lifehack.org/329231/following-the-eccentric-habits-these-10-
geniuses-can-make-you-smarter

http://www.lifehack.org/329231/following-the-eccentric-habits-these-10-


INTEL·LIGÈNCIA

“Capacitat de percebre, 
relacionar, organitzar i gestionar 

el coneixement per saber 
escollir la millor opció entre 

moltes per resoldre un 
problema”.

CREATIVITAT

“Combinació de flexibilitat, 
originalitat i sensibilitat en les 

idees que capaciten el pensador 
per trencar amb les habituals 

seqüències de pensament, 
iniciant diferents i productives 
seqüències, el resultat de les 

quals origina satisfacció per a ell 
i possiblement per als altres”.



La creativitat no és independent de la 
intel·ligència, n’és l’expressió, i una funció.

La intel·ligència no és monolítica sinó 
múltiple.

La creativitat amara totes les intel·ligències.

http://www.connectionsacademy.com/blog/posts/2013-01-18/Understanding-Your-
Student-s-Learning-Style-The-Theory-of-Multiple-Intelligences.aspx

http://www.connectionsacademy.com/blog/posts/2013-01-18/Understanding-Your-


Quins prejudicis cal desfer?

La creativitat es desenvolupa de manera
pràctica i conscient.

La creativitat és cosa dels artistes... Jo sóc
científic!

No puc escriure. Avui no estic inspirat...

Estic creant! No hi ha norma que valgui!
El “rotllo” de l’ortografia coarta la 

creativitat.

A mi no em demanis això... Jo no sóc en
Leonardo da Vinci!

La creativitat no és terreny exclusiu 
d’artistes, pintors o músics.

Cal superar la dicotomia Ciències-Lletres

Creativitat no és sinònim de llibertat 
absoluta.

Cal seguir les regles del joc.

Creativitat no és només inspiració.
Cal treballar a partir del bagatge personal i 

de l’esforç.

La creativitat no és exclusiva dels “genis”.
Ser creatius forma part de cadascú de 

nosaltres.

La creativitat és una habilitat que cal 
ensenyar amb formació en el gust, anàlisi 

de models i entrenament pràctic.

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.es/2010/04/f-gehry-museo-guggenheim-bilbao.html

http://anewsdaily.com/wp-content/uploads/2015/02/ni%C3%B1a-
rayando-las-paredes-730x503.jpg

http://www.institutdelteatre.cat/ca/escoles-i-centres-
territorials/thm22/pag1098/pl408/noticies-del-csd/id53/la.htm

http://cdn.conocerbarcelona.com/guias/barcelona/fotos/la-pedrera-chimeneas.jpg
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http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.es/2010/04/f-gehry-museo-guggenheim-bilbao.html
http://anewsdaily.com/wp-content/uploads/2015/02/ni%C3%B1a-
http://www.institutdelteatre.cat/ca/escoles-i-centres-
http://cdn.conocerbarcelona.com/guias/barcelona/fotos/la-pedrera-chimeneas.jpg
http://digitizeme.ca/2012/11/12/graffiti-art-or-vandalism/


ARTISTES RECONEGUTS

ARTISTES ANÒNIMS

http://www.martinoticias.com/content/discovery-channel-filma-en-cuba-
serie-sobre-autos-clasicos/89393.html

http://www.martinoticias.com/content/discovery-channel-filma-en-cuba-


[Cal fomentar la creativitat]
«No perquè tots siguem artistes, sinó perquè ningú 

sigui esclau».
(Gianni Rodari)
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http://www.uklitag.com/site/im


Ser creatiu és una competència del segle XXI





https://www.go2hr.ca/careers/second-cook

http://www.go2hr.ca/careers/second-cook
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Què fan els nens?

Juguen investigant

Fan preguntes 

S’entusiasmen i s’interessen

S’atreveixen a canviar les coses

Es permeten el risc d’equivocar-se

Mostren interès, curiositat i 
motivació per conèixer el món

Cerquen solucions i alternatives a un 
problema que els preocupa

Defensen les seves idees
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Font:
El diari de l’educació 

30.11.15

• Els estudis demostren que, mentre que la capacitat de raonament lògic 
creix amb l’edat, la capacitat creativa decreix.

• Al sistema només li interessa una resposta concreta per a cada problema 
específic, coartant d’aquesta manera els nens més creatius, als quals els 
agradaria arriscar o improvisar.

http://diarieducacio.cat/les-escoles-sobliden-de-la-creativitat-dels-alumnes/


La creativitat dels nens i dels joves està íntimament 
lligada a la capacitat d’emprendre i innovar de l’adult.
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De gran 

també seré 

creatiu?

http://www.sitioandino.com/nota/180359-a-cien-anos-de-la-teoria-de-la-relatividad-de-einstein/


És necessari 
situar la creativitat

en un lloc destacat 
del sistema educatiu
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http://arthistoryforelementaryteachers.blogspot.com.es/2012/10/rene-


La creativitat s’hauria de 
potenciar en totes les 

matèries del currículum.



Totes les matèries poden...

Aportar models de 
pensament als alumnes

Facilitar experiències i 
vivències

Fomentar el joc i la 
participació

Permetre la interacció 

Fer un ús

creatiu del llenguatge

Treballar en espais reals, 
significatius i creatius



Fer ús dels gèneres literaris dins de 
la matèria (relats de ciència...)

Les matèries poden ser espais on s’escrigui 
creativament

Escriure els gèneres de la matèria 
de manera més creativa

Obtenir experiències que es poden 
traslladar a l’escriptura literària



Decret 187/2015, de 25 d’agost, 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació

secundària obligatòria



CONTINGUT CLAU 17: Imaginació i creativitat aplicades a les decisions ètiques

CONTINGUT CLAU 18: La millora i la innovació com a estímul de l’avenç col·lectiu







Cal estimular la creativitat en totes les matèries si 
volem crear alumnes i persones autònomes.

http://www.joanpelegri.cat/noticies/millores-al-laboratori-de-quimica/

http://www.joanpelegri.cat/noticies/millores-al-laboratori-de-quimica/
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+
C R E A T I V I T A T 

E S C R I P T U R A

L I T E R A T U R A



...que afegeix a la 
funcionalitat de 

les paraules, 
bellesa.

La literatura, un artefacte 
creatiu...



La literatura canònica és l’escuma del
caputxino

Però, entesa 
en sentit 
ampli...



Un assaig

... també són formes d’escriptura que poden ser 
creatives i acostar-se, així ,a la literatura.

La premsa

L’escriptura personal...

Acudits i 
endevinalles

Escrits socials

Un informe

Una argumentació

El comentari 
d’un text



...en les metàfores dels 
polítics...

En els modismes i frases fetes 
de la llengua comuna, 

expressió del geni de la llengua

De mica en mica 
s’omple la pica

https://www.flickr.com/photos/extranjerochapin/26907 
13958

La
lle

n
gu

a
és

cr
ea

ti
va

I have a dream

http://www.flickr.com/photos/extranjerochapin/26907


En la publicitat, que en sap 
molt d’usar figures retòriques 

per als seus fins...

En la poesia anònima del 
carrer...

La
lle

n
gu

a
és

cr
ea

ti
va

http://shared.frenys.com/assets/134131148875/6176280.jpg

https://lateoriadelaimatge.files.wordpress.com/2015/04/p 
hoto2.png

http://shared.frenys.com/assets/134131148875/6176280.jpg


En la intimitat...A les xarxes socials...

La
lle

n
gu

a
és

cr
ea

ti
va No sé què dinarem, avui.

A cal Menut tenen tancat. A ca 
la Glòria demà comencen 

vacances i no tenen res de res.

Tot és silenci i desolació.

???

http://www.abacpsicologia.com/2013/02/regalo-abracades/

Mama, t’estimo tant… Però per 
dins i per fora, tot lo que tens 
a dins, la sang, els ossos… I 
tot allò del fetge també, eh? 

(Nen de 5 anys)

http://www.abacpsicologia.com/2013/02/regalo-abracades/


excitacióIMPRESSIÓ

alegria

dolor

Irritació
indignació

CANVI

Les emocions són un fet central del 
fenomen literari

COMMOCIÓ

amor



...perquè som del gènere “Homo narrans”
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Tenim set de ficció
(de consumir-la o de crear-la).

La construcció del nostre jo, de 
les nostres experiències, té una 

estructura narrativa.



Llegir i escriure: cara i creu d’un mateix fet 
comunicatiu

Escriure no és un acte solitari. Escriure 
forma part d’un diàleg.

Escriure bé demana ser un bon lector. Com 
més bon lector, més bon escriptor.

Com més bon escriptor, més bon lector.

Tot el que sabem dels beneficis de la 
lectura es pot aplicar a l’escriptura.



Escriure és respondre a tot el que hem 
llegit abans

“Perquè els llibres dialoguen entre si” 
(Jaume Vallcorba)

Escriure no és un acte 
solitari. Escriure forma part 

d’un diàleg



Tot el que sabem dels beneficis de la 
lectura es pot aplicar a l’escriptura

L’experiència lectora beneficia 
l’escriptura

http://secretsalombradelmontseny.blogspot.com.es/2013/04/les-parts-dun-escritor.html

http://secretsalombradelmontseny.blogspot.com.es/2013/04/les-parts-dun-escritor.html


“Jo sóc escriptora perquè abans sóc lectora”.
Empar Moliner

Escriure bé demana ser un bon lector. 
Com més bon lector, més bon escriptor. 
Com més bon escriptor, més bon lector.

S’arriba a desitjar escriure pel 
plaer de llegir



“Hace algunos años, en el inicio del curso escolar, una alumna me
comentó que lo que más le gustaba en la vida era leer y escribir. ‘¿Y
lo que menos?’, le pregunté. ‘La clase de literatura ‘, me contestó
sin pensarlo un segundo. Leía vorazmente a Gabriel García
Márquez, a Isabel Allende, a Antonio Machado, a Pablo Neruda, a
Bernardo Atxaga, a Rosalía de Castro, y escribía en un cuaderno
azul un aluvión de poemas y de relatos que mostraban con
claridad a una incipiente escritora, apasionada por las palabras
aunque algo aburrida al parecer en la monotonía y en el hastío de
las clases de literatura”.

Carlos Lomas

“Hace algunos años, en el inicio del curso escolar, una alumna me
comentó que lo que más le gustaba en la vida era leer y escribir. ‘¿Y
lo que menos?’, le pregunté. ‘La clase de literatura ‘, me contestó
sin pensarlo un segundo. Leía vorazmente a Gabriel García
Márquez, a Isabel Allende, a Antonio Machado, a Pablo Neruda, a
Bernardo Atxaga, a Rosalía de Castro, y escribía en un cuaderno
azul un aluvión de poemas y de relatos que mostraban con
claridad a una incipiente escritora, apasionada por las palabras
aunque algo aburrida al parecer en la monotonía y en el hastío de
las clases de literatura”.

Carlos Lomas



Conèixer el corpus literari de cada cultura no és una obligació, és 
un DRET, perquè la literatura té la clau del que som culturalment.

http://i.huffpost.com/gen/1499473/thumbs/n-READING-PILE-OF-BOOKS-large570.jpg?6

La literatura ens ofereix uns  
model de llengua .

En la literatura hi ha el nostre 
passat i el nostre present.

La literatura ens permet
entendre el món del qual
formem part .

http://i.huffpost.com/gen/1499473/thumbs/n-READING-PILE-OF-BOOKS-large570.jpg?6


Per tant, cal revisar l’ensenyament de la
literatura

Del plantejament 
historicista tradicional

Del paper passiu de 
l’alumne

Dels textos massa allunyats 
dels interessos juvenils

Dels textos que no 
connecten amb el seu johttp://www.newhealthadvisor.com/images/1HT00795/sleep%20while%20studying.jpg

http://www.newhealthadvisor.com/images/1HT00795/sleep while studying.jpg


Els experts ho saben...

La competència literària és

«la capacitat humana que possibilita tant la 
producció d’estructures poètiques com la 

comprensió dels efectes d’aquestes»

Teresa Colomer

La competència literària és

«la capacitat humana que possibilita tant la 
producció d’estructures poètiques com la 

comprensió dels efectes d’aquestes»

Teresa Colomer

...i el desplegament del 
currículum ho recull

La competència literària és

«la capacitat humana que possibilita tant la 
producció d’estructures poètiques com la 

comprensió dels efectes d’aquestes»

Teresa Colomer

La competència literària és

«la capacitat humana que possibilita tant la 
producció d’estructures poètiques com la 

comprensió dels efectes d’aquestes»

Teresa Colomer



La literatura a l’aula
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“La creativitat és un hàbit de la
memòria, i, per tant, es pot
aprendre. I està dirigida pel judici
del gust, que també s’aprèn”.

(J. A. Marina – Á. Pombo)

Què ensenyar perquè els alumnes 
esdevinguin creatius a l’hora d’escriure?



BAGATGE
(EXPERIÈNCIES I 

LECTURES)

TÈCNICA
(APRENENTATGES  

LINGÜÍSTICS I 
LITERARIS)

PASSIÓ
(DEDICACIÓ I 
MOTIVACIÓ)

Per escriure ens cal...

ESCRIPTOR



LLENGUA

LITERATURA

Què ensenyar de 
l’ofici d’escriure?

OFERIR BONS 
MODELS I 

EDUCACIÓ DEL GUST

TREBALLAR LA 
LLENGUA COM A 

EINA

AJUDAR EN 
EL PROCÉS

DESPERTAR
LES GANES
D’ESCRIURE



Oferir espais d’escriptura a l’aula pot contribuir a 
desvetllar interessos, detectar talents i futurs 

professionals de l’escriptura.

L’escriptura creativa permet acostar als alumnes els 
beneficis d’escriure “com si fossin escriptors”.

L’escriptura creativa ofereix la satisfacció d’expressar-
se, el plaer de comunicar, el plaer de descobrir(-se), 

seduir els altres per la paraula, fer riure, emocionar...

- Partint de les seves 
experiències (del propi 
jo).

- Incorporant el que els 
agrada.

- Compartint emocions, 
sons, colors, imatges...

- Jugant, simulant...

- ...

DESPERTAR LES 
GANES D’ESCRIURE



L’educació literària ha de partir dels interessos 
de l’alumne per fomentar el gust i l’esperit crític

El que ja llegeixen... Les lectures que serien desitjables...



–Li diré que sí, i si al cap d’una setmana no m’agrada, tallaré.
–No l’hi diré [res], però t’ho juro: quan estigueu sortint, la 
liaré.
–Vale, això pots. Gràcies. Ara, vaya putada.
–Jo, si vols li dic que tu has dit sí!

Aprofitar la necessitat de l’adolescent de 
comunicar-se

Hem d’aprofitar els formats digitals per
portar-hi la literatura

Hem d’anar a buscar l’alumnat allà on el 
trobem: amb el mòbil i la tauleta a la mà.

Però realment... La tecnologia canvia la 
manera d’escriure?



- Gèneres literaris

- Gèneres no literaris

L’escriptura a partir de models

L’educació literària esdevé una experiència

Fomentar la motivació, l’esperit creatiu i crític...

- Criteris estètics

- Vivències i experiències

OFERIR BONS MODELS I 
EDUCACIÓ DEL GUST



L’educació literària proporciona a l’escriptor…

• Models d’escriptura

• Models d’estar en el món

• Actituds empàtiques

• Eines per interpretar el món

• Referents culturals

• Vivències que no hem tingut temps 
de viure

• …



EDUCACIÓ EN EL GUST

L’educació en el gust és ensenyar a reconèixer la bellesa, 
entendre-la i poder recrear-la.

Això és impossible sense gaudi.

El gaudi és un motor potentíssim per a l’ésser humà en 
qualsevol experiència creativa.

El gran repte del docent és transmetre aquest gust, 
fomentar la motivació i potenciar en l’alumne 

l’esperit creatiu.
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- En la selecció de la temàtica i de 
les idees amb què l’alumne vol 
treballar.

- En el desenvolupament d’un 
tema, ajudar en la selecció 
temàtica.

- En la ficció: creació de 
personatges, clímax, temps i 
acció, versemblança...

- En la no-ficció: idees força, 
exposició i ordre, argumentació i 
posicionament crític...

- Donar temps d’aula.

Les regles i la seva transgressió.

Acompanyament en el treball de 
creació.

AJUDAR EN EL 
PROCÉS



Acompanyar l’alumne en 
el procés de construcció



- Riquesa i varietat de la 
llengua (registres, 
dialectes...)

- Recursos expressius
- Gèneres literaris
- La funció estètica del 

llenguatge

L’escriptura com a art

La llengua com a objecte

TREBALLAR LA LLENGUA 
COM A EINA



“La literatura és
artificial, no natural. El text és

artifici, “art de fer”,
un

artefacte, un “acte d’art”, producte de la 
tècnica creadora, de l’habilitat pràctica.
L’escriptor és un arquitecte, però un  
arquitecte que també ha estudiat
enginyeria mecànica”.

Vicenç Pagès, Un tramvia anomenat text



Continguts

1. Aproximació a la creativitat

2. La creativitat als centres educatius des d’un enfocament transversal

3. Creativitat, escriptura i literatura

4. Què ensenyar?

5. Com fer-ho?

6. Per acabar...



A manera de
taller literariJustificació

Encaix al centre

Desplegament

Recursos

Paper del docent i valoració dels escrits 

Exemple de taller literari: l’escriptura del jo



Justificació

És un esquema que situa al centre del fet 
literari un alumne actiu i implicat

És un espai cooperatiu entre iguals

Permet treballar la lectura, l’escriptura i 
l’oralitat de manera integrada

Convida a un canvi de paradigma en 
l’ensenyament de la llengua i la literatura



Encaix al centre

QUI

QUAN

ON

Llengua i literatura, llengües estrangeres, 
col·laboració de matèries no lingüístiques

En tota l’etapa, en tot un curs, durant un trimestre, amb una 
periodicitat setmanal...

Matèria troncal o optativa
A la biblioteca, a l’aula ordinària, a les zones obertes del 
centre, al carrer...

PER A 
QUI

El taller, com més a mida, millor



Desplegament

Taller 
literari

TRENCAR EL GEL: 
ESCALFAMENT

TRIAR EL PROJECTE DE 
TREBALL

FER CONSCIENT 
L’AUTOCONCEPTE ESCRIPTOR

MOTIVAR

PLANIFICACIÓ  
D’ACTIVITATS

DIFUSIÓ DE LA FEINA 
FETA



Difusió del producte final

Concursos i certàmens

Recitals

Autoedició dels treballs d’aula

Publicació en mitjans de 
comunicació locals

Blogs personals i col·lectius, 
fòrums d’escriptura literària...



Recursos

Estratègies per trencar les 
rutines (canviar d’espai...)

Materials per motivar 
(pel·lícules...)

El treball de l’autoconcepte 
escriptor (portafolis...)

Estratègies per “trencar el gel” 
(activitats lúdiques d’escalfament)



Recursos bibliogràfics

Cinefòrums o Clubs de lectura 
a la biblioteca

Tallers d’escriptura fora de la 
formació reglada

Experiències culturals 
relacionades amb el taller

Bones pràctiques

Imatge: Wikimedia Commons. José Manuel Benito Alvarez



El paper del docent

El docent com a model
Coach (guia, suggereix, 

acompanya...)

Col·laboració entre docents (projectes interdisciplinaris...)



Proporcionar suports per a l’escriptura



Reconeixement de la 
singularitat

Valoració de la creativitat

Superar els límits de la 
“correcció” com a judici

Superar els prejudicis de 
“la resposta esperada”

Què valorar d’un escrit creatiu?



Exemple de Taller literari: 
“L’escriptura del jo”



Llegim un fragment d’aquest llibre, que proposem com a 
lectura (per llegir a classe i a casa)

L’objectiu del taller és un recull que inclogui escrits de 
caràcter personal: cartes i correus, somnis, records...

Fem un primer exercici d’escriptura, amb un 
plantejament lúdic: un autoretrat. Qui sóc?

Reflexió sobre la diferència entre realitat i (auto)ficció.

Es llegeixen exemples il·lustres d’autoretrats.

Es reparteixen els textos de la sessió anterior. Per 
parelles, parlen sobre com millorar el text.

Cadascú rep el seu text “corregit” i, ara sí, elabora el seu 
propi retrat.



Una mostra de diari personal, aprofitant 
l’Escriu el teu propi diari, de la sèrie del Greg.

Escriptura personal: diaris, blogs…

http://recomanacionsdellibres.blogspot.com.es/

http://recomanacionsdellibres.blogspot.com.es/
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Exercicis d’escalfament

Llibres que estimulen l’escriptura

Exercicis de traducció a l’aula

Exercicis de transformació

Microrelats

Ludificació i projectes lúdics

Activitats en suport digital

Escriptura creativa en totes les
matèries



Exercicis d’escalfament

PARAULIMATGES

CREACIÓ D’ACUDITS

“My husband and I divorced because 
of religious differences.
He thought he was God and I didn’t.”



DIARIS CREATIUSLlibres que estimulen l’escriptura



Exercicis de traducció a l’aula

Eleven! Then he was late for that lecture too.
What day of the week was it? He stopped at a
newsagent’s to read the headline of a placard.
Thursday. Ten to eleven, English; eleven to twelve,
French; twelve to one, physics. He fancied to
himself the English lecture and felt, even at that
distance, restless and helpless. He saw the heads
of his classmates meekly bent as they wrote in
their notebooks the points they were bidden to
note, nominal definitions, essential definitions an
examples or dates of birth or death, chief works, a
favourable and an unfavourable criticism side by
side. His own head was unbent for his thoughts
wandered abroad and whether he looked around
the little class of students or out of the window
across the desolate gardens of the green an
odour assailed him of cheerless cellardamp and
decay.

James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young
Man

http://www.redestrategia.com/como-hacer-un-resumen-aprender-a-resumir.html

http://www.redestrategia.com/como-hacer-un-resumen-aprender-a-resumir.html


La traducció a l’aula

Les onze! Així, doncs, també havia fet tard en
aquesta classe. Quin dia de la setmana era? Va
aturar-se davant un venedor de diaris per llegir el
títol d’un cartell. Dijous. De deu a on
d’onze a dotze, francès; de dotze a una
imaginar-se que era a classe d’anglès i
distància, se sentí inquiet i desvalgut
testes dels companys de classe,
pacientment, mentre escrivien a llurs ll 
punts que els invitaven a anotar, 
nominals, definicions essencials i exempl 
de naixença i de mort, obres principals, 
favorable i una crítica adversa, l’una al 
l’altra. La seva, de testa, no estava inclina 
seus pensaments vagarejaven ben llun 
mirava al seu entorn la reduïda cla 
d’estudiants com si ho feia per la fin 
damunt els jardins desolats de la prada,
una sentor de trista humitat de celler  
podridura.

(Traducció: M. Teresa Vernet)

http://www.redestrategia.com/como-hacer-un-resumen-aprender-a-resumir.html

¡Las once! ¡Ya era también hoy tarde para clase!
¿Qué día de la semana era? Se paró ante un 
puesto de periódicos para leer la primera línea de

o. Jueves. De diez a once, inglés; de once
ncés; de doce a una, física. Se imaginó la
inglés y se sintió, aun a distancia,
esto y deprimido. Veía las cabezas de
pañeros inclinadas dolientemente
escribían en sus cuadernos los puntos

recomendaban anotar: 
definiciones esenciales,

definiciones  
ejemplos,

nacimiento y de muerte, con las críticas

ze, anglès; un anunci
, física. Va a doce, fra
, àdhuc a clase de
. Veia les descompu 
inclinades sus com 
ibretes els mientras 
definicions que les 
es o dates nominales, 
una crítica fechas de 
costat de favorables 
da, car els columnas. 
y; i tant si sus pensa 
sse plena miraba a s 
estra, per desolado 
l’assetjava sobrevenía

y adversas contrapuestas a dos  
Pero su cabeza no se inclinaba porque 

mientos erraban lejos, y l o mismo si 
us compañeros de clase, que al jardín 

que por las ventanas se veía, le 
una sensación de olor a humedad

i de triste, de cueva, a vejez.
(Traducción: Dámaso Alonso)

Exercicis de traducció a l’aula

http://www.redestrategia.com/como-hacer-un-resumen-aprender-a-resumir.html


Exercicis de transformació
(a partir d’una estructura canviem el contingut)

Bacallà amb crema d’allioli i cruixent de porro
Per: Jeroni Castell, Juanjo Roda 
Nivell de dificultat: Baixa 
Temps de preparació: 1 h 
Preu per ració: 8,00 €

Ingredients per a 4 persones:
Per a la crema d’allioli:
250 g d’allioli fet amb un gra d’all cru i una cabeça 
d’alls escalivats
500 ml de fumet de peix
25 g de midó de blat de moro (Maizena) 
sal
Per al bacallà confitat:
600 g de morro de bacallà
700 ml d’oli d’oliva verge extra 
3 grans d’all

Per al cruixent de porro:
20 talls de porro tallat a tires fines 
farina de tempura
aigua freda 
oli 
Preparació:
Per a la crema d’allioli: en un cassó al foc feu una crema amb els ingredients
sense que arribi a bullir, perquè no es talli. Per al bacallà confitat: poseu el
bacallà en una planxa amb l’oli i els alls, que doni escalfor constant (reguleu-
ne la temperatura perquè no passi dels 70-80 ºC), fins que el bacallà estigui
ben confitat. Per al cruixent de porro: feu una pasta amb l’aigua i la farina.
Passeu el porro per la pasta i fregiu-lo fins que quedi cruixent. Muntatge: en
un plat soper, poseu-hi la crema d’allioli, al damunt el bacallà confitat i al
damunt uns bastons del cruixent.



Exercicis de transformació
(a partir d’una estructura canviem el contingut)

http://puntdellibre-
gf.blogspot.com.es/2012/01/el-

prospecte-dels-medicaments-ii.html

http://puntdellibre-/


Exercicis de transformació
(canvi de gènere a partir d’un contingut)



Còmic, fotonovel·la i storyboard

Guió gràfic storyboad
Blog “Fer visible l’invisible”: 

www.fervisible.blogspot.com.es

http://www.fervisible.blogspot.com.es/


Microrelats
amb motiu de la setmana de la Ciència al centre 

Robots
Ana Galindo

La pobre máquina tan solo 
maldecía a su creador, era 
humano, y esto la 
imposibilitaba desde su 
diseño para otras cosas 
Pedro Ruiz Hidalgo

ToDo fue en baLde >->>. Los 
cloNes de ADN inFerior se 
hicieRon con el poDer->>-- Los 
robots supieron entonces que 
el apocalipsis estaba cerca 
@AnaGalindo_

Cuando lo cogía en sus manos 
para hacer gachas, el pobre 
robot sabía que no era nadie, 
dijo el narrador omnisciente 
Isabel Soto

http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/2014/11/microrrelatos-
sobre-robots-we-are-blue.html

http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/2014/11/microrrelatos-


Ludificació: una porta oberta a la 
innovació i la creativitat



http://natxo1d10.wix.com/jocdetrons2eso

http://natxo1d10.wix.com/jocdetrons2eso


Projectes lúdics d’escriptura creativa

ELS PIRELATS: MICRORELATS MATEMÀTICS

Caí y sentí a todos: monstruos en marcha, lobos
sin temor, maldades infinitas, diablos dominados
por el poderoso Dios.
(Roger Espasa, Pablo Naval) – 1r. ESO

"Mar, l'  
espai

únic i bonic  
amb màgia

pensament de Posidó,  
guardada sàviament.

Admirat humilment per la més venerada, Hera.”

(Paula Farran, Ana Palencia) – 4t ESO

http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/convocat%C3%B2ries-/1413-pi-relats-pel-dia-de-pi

http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/convocat%C3%B2ries-/1413-pi-relats-pel-dia-de-pi


Un projecte per estimular la literatura i la 
creativitat

CONTES A L’ESPRINT

http://srvcnpbs.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_conte 
nt&view=category&layout=blog&id=140&Itemid=256

http://srvcnpbs.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_conte


En el marc del Projecte EL 
MÓN DELS OBJECTES, els
alumnes de 2n d’ESO van 
elaborar poemes sobre els 
objetes de la maleta 
EXPRESSART facilitada pel 
MACBA.

Andrea, Míriam, Lince y 
Clèlia

Tengo dinero guardado 
Ese dinero tirado
El dinero es gastado
El dinero fue manchado 
Con dinero he comprado 
El dinero es pintado
El dinero es vendido
En el mar fue mutilado.

Pol, Jhon, Nick i Sofie
La botella con el mensaje 
Villa marcó, dijo Guaje
La botella es un carruaje 
Y se hizo un tatuaje
La botella hizo encaje 
Él tiene un garaje.

Escriptura creativa col·lectiva: 
el cadàver exquisit



Activitats en suport digital

http://linoit.com/users/albertogp/canvases/Escritura%20 
colectiva%20de%20Haikus

http://rinconindeprimero.blogspot
.com.es/search/label/noticias

http://www.wordle.net

http://linoit.com/users/albertogp/canvases/Escritura
http://rinconindeprimero.blogspot/
http://www.wordle.net/


Activitats en suport digital

http://www.repasodelengua.com/2010
/06/celestina-films.html

http://rinconindeprimero.blogspot.com.es
/search/label/mitos

http://labitacoradelalengua.blogspot
.com.es/2012/04/storytelling-en-

refuerzo-de-lengua.html

http://www.fanfic.es/

http://www.repasodelengua.com/2010
http://rinconindeprimero.blogspot.com.es/
http://labitacoradelalengua.blogspot/
http://www.fanfic.es/


L’escriptura creativa en altres matèries



L’escriptura creativa en altres matèries



Continguts

1. Aproximació a la creativitat

2. La creativitat als centres educatius des d’un enfocament transversal

3. Creativitat, escriptura i literatura

4. Què ensenyar?

5. Com fer-ho?

6. Per acabar...



L’escola ha 
d’identificar i 
potenciar la 

creativitat dels 
alumnes

La creativitat no ha de 
ser exclusiva dels 

textos literaris

L’escriptura creativa 
demana un cert 

domini de la llengua.
Les normes 

existeixen per saltar-
se-les, però cal 

saber-les.



Lectures recomanades



Conferència 5

ESCRIPTURA CREATIVA.
La literatura com a model

Educació secundària obligatòria




