
DEPARTAMENT DE CASTELLÀ 

CELEBRACIÓ DIA DEL LLIBRE 2016

Aquest  any el  Departament  de Llengua  Castellana  proposa dues  temàtiques  diferents  per  a  la
realització d'activitats el dia del llibre, relacionades amb efemèrides literàries.

La primera, la celebració del primer centenari del naixement de Roal Dahl, autor de llibres com
Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, o Gremmlins.

La segona, la celebració del quart centenari de la mort de William Shakespeare el 23 d'abril de
1616. Per aquest motiu proposam diverses activitats adreçades a nivells i grups diferents:

1.- Concurs de còmics:

 

  Bases:

 Aquest concurs està adreçat a tots els grups de 1r d'ESO del centre.

 El tema és “Charlie y la fábrica de chocolate; sus personajes llevados al cómic.”

FORMAT REQUERIT: cartolina blanca tamany Dina 3, màxim 6 vinyetes.

El concurs es durà a terme dintre de l'horari establert pel centre, dues hores de 11'05 a 12'50, a les
aules dels grups de 1r d'ESO. 

En grups de quatre, (previament organitzats per les professores de castellà) els alumnes hauran de

realitzar una plana de còmic d'un màxim de sis vinyetes en el que intentin explicar com és un dels

personatjes que apareixen al llibre “Charlie y la fábrica de chocolate.” Poden fer servir qualsevol

tipus de tècnica o material sempre que es respecti el format. 

Un  representant  de  cada  grup  triarà  d'una  baralla  una  tarja  a  on  hi  haurà  el  nom  d'un  dels

personatges del llibre i a partir d'aquí el grup haurà de caracteritza-lo i convertir-lo en personatge de

còmic.

Hi haurà dues categories:

a.- Millor adaptació del llibre original.

b.- Creativitat.

            Premi: Lot de còmics per a cada grup guanyador en les diferents categories i entrades a l'Hidropark.

El lliurament dels premis coincidirà amb la celebració del Dia del Llibre, el 22 d’abril de 2016.

Els còmics s'exposaran al hall de l'institut.

PROFESSORS : Departaments de Castellà i Orientació.



2.- Taller i concurs de micorrelats:

 

Aquestes activitats estan adreçades als alumnes de 4rt d'ESO i  1r de Batxillerat  del centre que,

amb caràcter voluntari, es vulguin presentar al concurs literari.

El tema és “William Shakespeare, actualidad y vigencia de los temas de sus obras.”

FORMAT REQUERIT: fol tamany Dina 4.

a) Taller: 

- Explicació de les característiques dels micorrelats i lectura d'alguns exemples representatius.

-  Es donaran les instruccions, els consells i les idees necessàries per que els alumnes comencin a

escriure els seus micorrelats. Els temes proposats estaran relacionats amb els  d'algunes de les obres

més conegudes de William Shakespeare (amor, gelosia, poder...) Els alumnes tindran un 40 minuts

per a la creació d'un microrrelat.

b) Concurs literari:

S'aprofitarà aquesta activitat per a dur a terme un concurs literari amb els micorrelats escrits pels

alumnes.  Cada  participant  entregarà  el  seu  relat  signat  amb  pseudònim  i  els  professors  del

departament de Llengua castellana i literatura triaran el guanyador.

Hi haurà dos premis:

- Primer premi: un ebook.

- Segon premi: un llibre.

                                                  


