MEMÒRIA TÈCNICA PER A ANUNCI PÚBLIC D’OFERTA D’ACCIÓ FORMATIVA
1. Unitat proposant
Direcció General de Currículum i Personalització. Subdirecció General de Plurilingüisme. Servei
de Suports i Recursos Lingüístics.

2.

Justificació de la necessitat de contractar / antecedents

Un dels objectius principals de l’equip de Competència Literària del Servei de Suports i
Recursos Lingüístics és promoure la competència literària de l’alumnat, així com dotar el
professorat d’eines, estratègies i recursos didàctics per treballar a l’aula. D’acord amb això,
des del SSRL s’impulsen activitats formatives que tenen com a finalitat incentivar la literatura
a les aules a través de l’ús de visites i rutes literàries com a recurs educatiu.
Una d’aquestes activitats formatives és el curs El Patrimoni literari català: els reptes d’ensenyar
literatura al segle XXI, amb el codi GTAF 9001680555, i el propòsit d’acostar

el patrimoni literari

català a alumnat a partir dels grans temes que preocupen la ciutadania avui dia i descobrir el
Mapa Literari Català i les potencialitats per a l’ensenyament i aprenentatge de la llengua i la
literatura catalanes. Els destinataris seran docents de secundària obligatòria i batxillerat i
altres professionals de l’àmbit educatiu.
El curs, de 10 hores de formació, atendrà un màxim de 60 participants i consistirà en dues
sessions formatives en línia sobre com treballar el patrimoni literari català a l’aula de manera
motivadora i en una visita presencial al MUHBA Vil·la Joana, Casa Verdaguer de la Literatura.
La sessió presencial, que es farà un dissabte al matí, inclourà, com a cloenda literària, un
espectacle construït a partir de diversos textos d’autors clàssics catalans.

3.

Insuficiència de mitjans

El Departament no disposa de mitjans adequats ni suficients per dur a terme aquesta acció i
per això es proposa la formalització d’un contracte menor amb les característiques que es
detallen a continuació.
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4. Objecte del contracte
Realització d’un espectacle a Vil·la Joana construït a partir de diversos textos d’autors clàssics
catalans, com ara Jacint Verdaguer, Montserrat Abelló, Josep Carner, Maria-Mercè Marçal,
Manuel de Pedrolo, Caterina Albert, Joan Salvat Papasseit, Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol,
Joana Raspall, etc. per tal de fer descobrir l’eina el Mapa Literari Català.
Objectius d’aprenentatge:
Oferir eines per acostar el patrimoni literari català a alumnat a partir dels grans temes
que preocupen la ciutadania avui dia.
Descobrir el Mapa Literari Català i les potencialitats per a l’ensenyament i
aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes.
Mostrar les potencialitats educatives dels recursos educatius que ofereixen els centres
de patrimoni literari.
Promoure les visites, els tallers i les rutes literàries com a recurs educatiu.

Continguts (del curs):
En línia:
Els recursos educatius dels centres de patrimoni literari català.
Orientacions didàctiques per treballar obres i autors clàssics catalans a l’aula a partir
dels reptes que la ciutadania del segle XXI ha d’afrontar.
Presencials:
Visita al MUHBA Vil·la Joana, Casa Verdaguer de la literatura.
Espectacle literari construït a partir de diversos textos d’autors clàssics catalans.

Continguts (de l’espectacle):
A través de temes de rellevància social i ciutadana com ara la mort, la creació literària i la
infantesa, descobrim el Mapa Literari Català, una eina que uneix literatura i paisatge i ens
acosta a quasi tres mil espais literaris, creats a partir de la mirada i l’univers creatiu dels grans
autors catalans de tots els temps: Jacint Verdaguer, Montserrat Abelló, Josep Carner, Maria-
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Mercè Marçal, Manuel de Pedrolo, Caterina Albert, Joan Salvat Papasseit, Salvador
Espriu, Miquel Martí i Pol, Joana Raspall, Gabriel Ferrater, Joan Maragall...
Estratègies de seguiment:
-

Assistència a les sessions i compleció d’un formulari en línia.

Avaluació:
-

Assistència a les sessions sincròniques, realització de les tasques proposades i valoració
positiva d’aquestes per part de la persona formadora. Qüestionari de valoració de
l’activitat formativa i de l’espectacle.

5. Dades econòmiques
Import total IVA exclòs 600 €
IVA inclòs 726 €
6. Termini d’execució del contracte
L’acció formativa es durà a terme entre l’2 i el 20 de febrer de 2022.
Possibilitat de pròrrogues i termini: No
7. Documentació que ha de presentar l’empresa
- Descripció de l’espectacle que es durà a terme, que detallarà els textos que es llegiran o
declamaran i els requisits tècnics.
- Pressupost
- Currículum professional de l’ofertant o els ofertants que realitzaran l’espectacle.
- Declaració responsable que s’adjunta a la PSCP

8. Persona de contacte
Laura Rodríguez Vidal. lrodri24@xtec.cat. Servei de Suports i Recursos Lingüístics.
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Cap del Servei de Suports i Recursos Lingüístics.
Barcelona, 10 de gener de 2022
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