
 

 

 

 

FORMAR JOVES ESCRIPTORS. I�ICIACIÓ A LA �ARRATIVA 

 
OBJECTIUS: Facilitar recursos i estratègies perquè el professorat pugui estimular l'escriptura com a eina de 

creació al si de les aules, amb la finalitat de dotar l'alumnat d'un recurs expressiu que li permeti canalitzar a través 

de la creació les seves necessitats vitals de comunicació. Dotar el professorat de les eines perquè els alumnes 

puguin ser autosuficients a l'hora de crear una història breu o tinguin elements a l’abast per plantejar l'escriptura 

d'un text més llarg. Facilitar que el professorat pugui disposar dels recursos destinats a la creació d'una obra 

col·lectiva amb els seus alumnes. 

CO�TI�GUTS: L'estimulació del jove escriptor. La lectura dels clàssics i la seva gènesi. L'illa del tresor com a 

paradigma. La llibertat com a motor de l'escriptura i la lectura. Com s’ha de focalitzar la història. De la pluja 

d'idees a l'esquema narratiu. Avançant en la redacció. Consells i propostes. Estímuls de la imaginació. Eines per a 

la creació col·lectiva: com s’ha de gestionar el grup, pactar i cedir, el joc del cadàver exquisit com a inici, del 

cadàver exquisit a l'obra col·lectiva, la creació conjunta com a treball a l'aula, la cohesió del grup. 

PROFESSORAT: Sebastià Bennàsar Llobera (Palma, 1976). Llicenciat en Humanitats (UPF, 2009) i actualment 

estudiant del Màster en Història del Món (UPF). Ha treballat 12 anys a la redacció del Diari de Balears, del qual ha 

estat cap de la secció de Cultura, i on continua fent articles d'opinió i crítica literària, i col·labora en altres mitjans 

de les Illes i Catalunya. Ha publicat 16 llibres: 2 de poesia, 3 de narrativa breu, 6 novel·les i 5 llibres de periodisme, 

i ha preparat antologies de relats negres i de joves escriptors. Ha impartit cursos d'escriptura creativa i de narrativa. 

El seu darrer llibre publicat en solitari és Mateu el president. 

DATES I HORARI: 15, 16 i 17 de febrer de 2011, de 17 a 20.30 hores. 

LLOC: Universitat de les Illes Balears. Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma. El dimarts 15 a 

l’aula 8, el dimecres 16 a l’aula 14 i el dijous 17 a l’aula 5. 

DESTI�ATARIS I PREUS: alumnes dels estudis de: Filosofia, Estudis Anglesos, Història, Història de l’Art, 

Filologia, Filosofia, Mestre, Educació Social, Pedagogia. Docents d’educació infantil, primària, secundària, 

formació professional, educació especial i centres d’ensenyament de règim especial. Preu: 95 euros. *Es preveu la 

concessió de beques de 70 euros als docents en actiu d’educació infantil, primària, secundària, formació 

professional, educació especial, centres d’ensenyament d’adults i de règim especial, finançades per la Direcció 

General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de 

les Illes Balears (caldrà presentar un certificat signat per la direcció del centre). Les persones becades només 

hauran de pagar 25 euros de matrícula. 

DURADA: 10 hores. 

COORDI�ACIÓ: Institut de Ciències de l’Educació: Mar Rayó, <mariadelmar.rayo@uib.es>. 

CERTIFICACIÓ: s’han sol·licitat hores de formació permanent del professorat a la Conselleria d’Educació i 

Cultura i crèdits de lliure configuració a la UIB. Per optar a la certificació l’assistència és obligatòria, com a mínim, 

a un 80 per cent de la durada de l’activitat (BOCAIB núm. 8. 17/01/02. Ordre del 2 de gener). 

I�SCRIPCIÓ I MATRÍCULA: fins al 10 de febrer de 2011. 
Per formalitzar la matrícula caldrà informar-se telefònicament que hi ha places al curs, formalitzar el pagament al compte 

corrent de Sa Nostra 2051 0151 61 1007257438 a nom del curs i de la persona interessada i presentar dos resguards del 

pagament als serveis administratius o pagar directament als serveis administratius de l’edifici Sa Riera mitjançant targeta 

de crèdit o de dèbit. Caldrà emplenar el full d’inscripció, que es pot descarregar a la pàgina web <www.ice.uib.cat>, i 

lliurar una fotocòpia del document d’identitat i de la titulació (sols la primera vegada que us matriculeu a un curs de 

formació permanent del professorat). Les persones titulades a la UIB a partir de l’any 1989 no cal que presentin la 

fotocòpia del títol. Si el curs no té el nombre mínim de matriculats, es podrà anul·lar fins a 72 hores abans que comenci. 

Serveis administratius de l’edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. 07122 Palma 

 Tel.: 971 17 31 32 / 24 10. Fax: 971 17 24 35  

D’octubre a maig: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dimarts i els dijous de 16 a 19 h. 

Juny i setembre (a partir del 16 de setembre): de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dijous de 16 a 18 h. 


