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PROJECTE DE LITERATURA 
CREATIVA “CONTES A 
L’ESPRINT” 
 
D’on va sorgir la necessitat de 
crear Contes a l’esprint? 
 
“Contes a l’esprint” va néixer de la 
necessitat de millorar l’aprenentatge 
de l’escriptura a l’aula, a partir d’un 
treball amb la llengua més lúdic i 
dinàmic, on els alumnes han de 
crear un conte en un temps limitat, 
treballant en equip i seguint unes 
instruccions.  
Després de les nostres experiències 
a diferents centres de secundària, 
vam coincidir en el fet que dins de 
l’aula no hi havia moments dedicats 
a l’escriptura i que, quan hi eren, hi 
havia una falta evident de guiatge. 
D’altra banda, tampoc ens 
convencia cap proposta externa de 
creació literària ja existent: vèiem 
com els concursos que es feien 
només potenciaven l’èxit individual. 
A més a més,  ens cridaven 
l’atenció propostes com els 
“Problemes a l’esprint”, on l’alumnat 
ha de resoldre un seguit de 
problemes matemàtics en un temps 
limitat. 
I ens agradava pensar que “Contes 
a l’esprint” podia formar part de la 
realitat d’altres centres, així que 
vam posar-nos en contacte amb el 
CESIRE per tal de compartir-la amb 
altres docents i estendre el concurs 
a més instituts.  
 
Però de concursos literaris ja n’hi 
havia força..., no? 
 
Sí que és cert que coneixíem 
concursos literaris on l’alumne s’hi 
presentava individualment i escrivia 
sense temps limitat i sense massa o 
cap guiatge, partint només d’una 
proposta externa. A més, aquests 
concursos, en molt poques ocasions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
es desenvolupaven al centre (mai hi 
ha temps, d’escriure!).  
Era molt esbojarrat pensar que es 
podien combatre aquestes creences 
sobre l’escriptura? Vam voler-ho 
provar. 
 
De quines experiències sobre 
l’escriptura creativa partíeu com 
a docents de llengua i literatura 
de secundària? 
 
Les nostres experiències a la 
secundària, fins aquell moment, no 
havien estat tan exitoses com ens 
hagués agradat. Estàvem 
convençudes que ateníem la fase 
d’aproximació al text i  comprensió i 
anàlisi, però teníem pendent la 
vessant escrita. Els nostres alumnes 
sentien pànic a la pàgina en blanc, 
no sabien planificar històries, no 
se’n sortien a l’hora de fer-les 
avançar, no sabien donar 
profunditat als personatges, els era 
feixuc arribar a crear un final 
coherent (“i al final tot havia estat un 
somni...” Us sona?), no 
aconseguien atrapar el lector: la 
manca de tensió dramàtica cada 
vegada era més evident. Els textos 
no funcionaven i aquesta va ser la 
guspira per activar el disseny del 
concurs.  En fi, mancava l’interès 
per a la creació d’històries pròpies, 
per tant, calia treballar la intenció 
literària i vam pensar que 
necessitàvem dotar l’escriptura d’un 
objectiu real i motivador.  
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Ens podríeu explicar quines són 
les bondats pedagògiques de la 
vostra proposta? 
 
En primer lloc, que es treballen 
totes les fases de l’escriptura. Ens 
expliquem: la proposta permet la 
generació d’idees (els objectes són 
font d’inspiració, així com la 
música), reclama una planificació 
complexa del text literari 
(proporcionem un inici, forcem un 
conflicte i una solució i donem 
profunditat  als personatges), 
promou la revisió autònoma i, per 
tant, potencia l’avaluació formadora 
i d’autoregulació (l’alumnat des de 
l’inici coneix la taula de valoració). 
A més, els “Contes a l’esprint” és 
una proposta que fàcilment es pot 
incloure en la programació de curs 
ja sigui com a activitat inicial, de 
desenvolupament o bé de síntesi o 
consolidació. Aquest aspecte ha 
estat sempre molt ben valorat per 
tots els instituts o escoles que s’hi 
han sumat ja que els dona la 
llibertat suficient per atendre la 
realitat en tota la diversitat del seu 
centre.  
Per últim, és una proposta que 
permet el desenvolupament 
lingüístic en diferents llengües: 
catalana, castellana i anglesa 
fonamentalment (tot i que sabem 
que hi ha centres que hi inclouen el 
francès, l’alemany i l’italià!).  Aquest 
aspecte considerem que afavoreix 
l’autonomia de l’alumnat perquè 
explora les seves llengües com a 
eines de creació. 
 
Quines van ser les propostes de 
canvi que vau proposar en relació 
a altres concursos? 
 
Contra la individualitat de 
l’escriptura vam voler plantejar un 
concurs que estigués basat en la 

cooperació. A “Contes a l’esprint” 
l’equip d’escriptura ha de pactar, 
justificar, posar en comú, en 
definitiva, consensuar tot allò que la 
trama els demana. I a més, en un 
equip heterogeni tothom acaba 
trobant el seu lloc perquè hi ha més 
d’una tasca a fer: un escriu, l’altre 
retalla, l’altre revisa, etc.  
 
Contra el temps il·limitat, que 
s’acostuma a tenir per a crear mons 
de ficció, vam plantejar l’escriptura a 
contrarellotge. Cada fase de 
l’escriptura (planificació, escriptura i 
revisió) està delimitada per un 
temps i així aconseguim 
acompanyar i conscienciar l’alumnat 
de la importància de cada moment.  
 
Contra la manca de guiatge vam 
dissenyar unes instruccions 
basades en les mancances 
observades a l’aula. Els ajudem 
amb l’inici, l’espai, el perfil dels 
personatges... però sense encotillar-
los. Volem que tinguin capacitat de 
decisió per fomentar la seva 
autonomia.   
 
A més a més, volem fomentar la 
connexió entre la literatura i l’art i 
destacar que una idea no només es 
pot expressar textualment sinó 
també artísticament a partir de la 
creació d’un objecte que li doni vida. 
 
 
El que proposeu sembla  molt 
complet. És difícil gestionar totes 
aquestes propostes dins d’un 
centre?  
 
A l’escola, l’equip de professors ho 
viu com una possibilitat d’unió i 
col·laboració: expressió artística, 
música, llengües, tutoria, etc. Veuen 
l’oportunitat  de trencar esquemes 
preestablerts i durant un dia formar 
part d’un projecte comú. Tots els 
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àmbits veuen com “Contes a 
l’esprint”  és una oportunitat per a 
què els alumnes posin en pràctica 
els aprenentatges rebuts a les 
aules.  
 
El dia que se celebra el concurs el 
centre és una festa: papers, 
bolígrafs, cartolines, alguna agulla 
d’estendre i molta tensió creativa. 
Avui sí! A corre-cuita els professors 
esdevenen dinamitzadors. Els 
alumnes entren en equips dins les 
aules, descobreixen les sorpreses i 
les missions (escriure un conte en 
un temps determinat i fer-ne la 
portada/objecte/llibre-objecte). A 
mesura que avança el temps, els 
dinamitzadors proporcionen altres 
variables que els ajuden a avançar 
en el desenvolupament narratiu. 
Competeixen, sí, però sobretot 
comparteixen. Al cap d’una hora tot 
l’equip ja està organitzat per a poder 
acabar les dues missions: escriure 
el text i crear l’objecte. Entre crits i 
finals inesperats (per fi!) tots acaben 
i mentre esmorzen parlen de 
literatura (la seva literatura) al pati. 
Al pati! 
 
Caram, es veu com heu 
aconseguit una gran motivació 
per part de l’alumnat, però 
“Contes a l’esprint” és només un 
concurs lúdic puntual al centre o 
està lligat amb els aprenentatges 
curriculars? 
 
L’experiència, fruit de les converses 
amb altres centres, ens diu que la 
proposta, en general, funciona per 
si mateixa si hi ha un grup de 
professors engrescats, però la 
proposta funciona millor si forma 

part del Pla de Centre i si s’integra 
en la programació de llengua i 
literatura. Per exemple, al 
currículum de 1r d’ESO proposa 
treballar la narrativa, concretament 
el conte. Si es du a terme, els 
“Contes a l’esprint” podria ser una 
fantàstica proposta per concloure el 
trimestre i consolidar els 
aprenentatges.  
D’altra banda, si al centre ja es 
treballa en equip cooperatiu els 
“Contes a l’esprint” esdevindran una 
dinàmica d’èxit i, si encara no es 
treballa cooperativament, és un bon 
moment per començar a introduir 
aquesta metodologia.  
 
I aquesta experiència de literatura 
creativa de “Contes a l’esprint” 
va més enllà del dia del concurs? 
 
I tant! Un cop acabat el treball  
d’escriptura, els guanyadors tenen 
la possibilitat de participar a 
“Escenes a l’esprint”, un concurs on 
adapten el seu conte i el 
converteixen en guió teatral, 
assagen i el posen en escena, 
també a l’esprint, competint amb els 
finalistes d’altres centres d’arreu del 
territori. 
 
En definitiva, si s’aprofita aquest 
esperit i es recull a l’aula, s’inicia un 
procés de reflexió basat en les 
produccions de l’alumnat, en les 
seves pròpies produccions, i 
l’escriptura/representació teatral es 
converteix en un concepte que ha 
pres sentit, l’han viscut i els ha 
transformat. “Ho podem fer cada 
trimestre?”. Aquesta és la millor 
pregunta que, com a professores, 
ens podrien haver formulat!  

 
 


