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breu currículum
Alterno l’activitat de narradora oral, que inicio el 1997, amb sessions de contes
per a nens, adults, joves i persones grans, amb la de docent a què em dedico
des de 1980. Actualment, imparteixo classes de llengua i literatura catalanes a
batxillerat, però tinc una llarga experiència en adults, infants i ESO.
L’experiència en el camp de la narració oral, com a professora, més els
coneixements com a coach i actriu amb el Teatro de los Sentidos ha fet que
generi una manera d’ensenyar en què combino una i altres estratègies en el
dia a dia com a docent de llengua i literatura catalanes i és des d’aquesta
experiència que faig tallers de formació sobre la comunicació, els contes i els
conflictes, la dinamització lectora, com treballar la llengua a les aules, entre
altres temes, adreçats a altres docents, centres educatius, professionals que
treballen amb persones de diferents edats... o públic en general, per compartir
les vivències i les diferents propostes didàctiques de l’aula. Membre creador i
actiu en l’organització del Festival de la Paraula de Cardedeu, Cardemots.
També he participat en l’organització del Festival de Narració Oral de
Barcelona, Munt de Mots. Porto la programació de contes per a adults del bar,
Pla de la Calma, de Cardedeu. Col·laboro amb el diari digital Núvol i altres
mitjans de difusió. He dinamitzat, també, el club de Lectura Prêt à Porter a la
Biblioteca de Cardedeu. Membre fundador, també, del grup 10 de deu teatre,
de Cardedeu, amb qui he fet moltes obres de teatre des de l’any 2003. He fet el
postgrau “El Llenguatge Sensorial i la Poètica del Joc” amb el Teatro de los
Sentidos, companyia amb qui col·laboro des de març de 2018 actuant en l’obra
“El Hilo de Ariadna”. La meva pàgina web és https://aliciamolinacontes.com i
escric al blog aliciacontes.blogspot.com. Vegeu currículum complet al
https://aliciamolinacontes.com/formacio/

TALLERS I XERRADES
Els tallers i xerrades que ofereixo tenen com a objectiu principal
aconseguir una bona comunicació oral i escrita. Parteixen de la
meva experiència a l’aula al llarg dels més de 38 anys com a docent,
així com dels meus coneixements com a narradora oral, actriu i
coach i estan dividits en tres grups:
a) Sent la Paraula: en què a través dels recursos de l’oralitat i
de la narrativa puguem reconèixer com funcionem per tal de
desfer bloquejos, aprendre estratègies d’expressió verbals i
no verbals i millorar la nostra comunicació en tots els àmbits
de la nostra vida.
b) Des del cos: com podem aconseguir que cos i paraula vagin a
una per tal de donar-li rigor i presència al que volem
comunicar.
c) Eines de Coaching: taller per conèixer i reconèixer els
diferents camins que tenim al davant per escollir el que
sentim que és el nostre.

Taller sobre Conflictes, Narració Oral i
Dinamització Lectora a l’Adolescència i
Cicle Superior D’infantil:
Una Experiència Educativa
SENT LA PARAULA

!

Introducció:
Estem a les portes d’un canvi important en el camp educatiu. Des de la
urgència que dóna haver arribat a un camí sense sortida, els professionals i les
famílies som testimonis d’alumnes que perden l’interès per aprendre el que
proposa l’escola a mida que van creixent, d’adolescents que naufraguen en
sistemes educatius i pressions socials que prioritzen “arribar a” per damunt
del procés del “conèixer-se” i “ser”.
Davant d’aquest escenari, tenim un aliat important: la paraula. I al voltant
d’ella, els contes per tal com des dels inicis dels temps han estat la forma
intrínseca que l’ésser humà ha tingut per explicar-se i per entendre el món.
Una paraula, per altra banda, plena d’emoció, d’intenció... que va de dins a
fora i que ens ajuda a crear i estructurar el relat de les experiències viscudes a
cada etapa per tal que la nostra brúixola interior apunti cap a la direcció que li
volem donar.

En aquest sentit, el curs va adreçat a professionals tant del camp de
l’ensenyament, social, terapèutic... com a les mateixes famílies, que tinguin
infants o adolescents per acompanyar-los en el seu procés vivencial a través de
les eines que dóna la narració oral i la lectura.
La dinàmica del curs barreja alguns aspectes teòrics amb propostes pràctiques
per tal de fer vivencial tot el que després es podrà aplicar en els diferents
àmbits d’actuació amb els joves i infants.
Continguts:
1. Presentació del taller. Des d’on em situo.
2. El relat com a element vivencial. El jo com a història. El viatge de dins a
fora.
3. Aspectes que formen part de l'oralitat.
4. Gaudim llegint. Què és llegir al segle XXI? Compartim experiències.
5. La lectura en veu alta, la gran oblidada. Recursos escènics i didàctics per
recuperar-la.
6. Jugar i aprendre a les classes de llengua des de la narració oral.
7. Jo narro, tu narres, nosaltres narrem.
8. I conte acabat.
Metodologia:
Pràctic, vivencial, amb petits suports teòrics... amb dinàmiques que alternaran
l'exposició individual, el treball en parelles i en grup... Tot ben amanit perquè
pugui donar eines útils per aplicar després en qualsevol àmbit professional o
familiar.
Destinataris:
Docents, psicòlegs, educadors socials, estudiants del Cicle de Grau Superior
d’Infantil o de Ciències de l’Educació, personal que treballa amb adolescents...
Durada:
20 h en 8 sessions de dues hores i mitja.
Nombre de participants:
Màxim 25 alumnes

Material i requisits de l’espai:
Projector. Sala espaiosa per poder moure’ns, amb bona acústica i amb
possibilitats d’enfosquir-la, equip de so. Paper, llapis, retoladors, pissarra.
Observacions:
Aquest taller està format per diferents càpsules de continguts i es pot adaptar
a les necessitats horàries de cada centre. Pot ser:
a) Tast del taller de “Narració Oral: una experiència educativa”: una sessió
de dues hores i mitja
b) Taller de “Narració Oral: una experiència educativa”: dues sessions de
dues hores cadascuna (o una sessió de 4 hores)
c) Taller de “Narració Oral: una experiència educativa”: tres sessions de
dues hores cadascuna (o 6 hores repartides en dos matins de tres hores
o un matí i una tarda)
d) Taller de “Narració Oral: una experiència educativa”: quatre sessions de
dues hores cadascuna (o 8 hores repartides en dos matins o un matí i
una tarda)

Xerrada sobre Conflictes i Narració Oral
a l’Adolescència:
Una Experiència Educativa.
SENT LA PARAULA

Descripció:
Com podem acompanyar els adolescents en diferents processos d’aprenentatge, de
creixement i autoconeixement personals per tal que prenguin consciència de qui són
i com la narració oral ofereix moltes eines que els ajuda a comunicar-se millor i a
descobrir els talents que tenen per compartir.
Continguts:
• viatjar amb la paraula
• el relat com a herència i construcció de la nostra identitat
• què en diuen els experts?
• El joc narratiu
• La narració oral, la convidada a les classes de llengua
• Els contes i els reptes de la societat del segle XXI
Destinataris:
Docents, psicòlegs, educadors socials, estudiants del Cicle de Grau Superior
d’Infantil o de Ciències de l’Educació, personal que treballar amb adolescents...

Durada:
Una hora i mitja
Nombre de participants:
Màxim 75 persones
Material o requisits de l’espai
Projector. Sala espaiosa per poder moure’ns, amb bona acústica i amb possibilitats
d’enfosquir-la, equip de so.

Xerrada – Taller Sobre Conflictes I
Narració Oral A L’adolescència: Una
Experiència Educativa.
SENT LA PARAULA

Descripció:
Com podem acompanyar els adolescents en diferents processos d’aprenentatge, de
creixement i autoconeixement personals per tal que prenguin consciència de qui són
i com la narració oral ofereix moltes eines que els ajuda a comunicar-se millor i a
descobrir els talents que tenen per compartir.
Continguts:
• viatjar amb la paraula
• el relat com a herència i construcció de la nostra identitat
• què en diuen els experts?
• El joc narratiu
• La narració oral, la convidada a les classes de llengua
• Els contes i els reptes de la societat del segle XXI
Destinataris:
Docents, psicòlegs, educadors socials, estudiants del Cicle de Grau Superior
d’Infantil o de Ciències de l’Educació, personal que treballar amb adolescents...

Durada:
4 hores d’una sessió o 2 hores en dues sessions
Nombre de participants:
Màxim 20/25 persones
Material o requisits de l’espai
Projector. Sala espaiosa per poder moure’ns, amb bona acústica i amb possibilitats
d’enfosquir-la, equip de so. Paper, llapis, retoladors, pissarra.

Taller “Aprendre A Parlar En Públic”
SENT LA PARAULA

L'objectiu del taller és aconseguir una bona competència de l’expressió oral en
qualsevol de les situacions comunicatives en què ens puguem trobar a la vida.
Continguts:
1. Mirem-nos per dins: respiració, veu, ritmes, sil·labeig, caixes de ressonància...
2. El joc com a pretext per sentir la veu
3. Jocs per treballar elements verbals (missatge, estructura, cohesió, adequació,
correcció...) i elements no verbals (mirada, veu, escolta, feedback, rapport,
moviment per l’espai...)
4. Un, dos, tres, acció!

Destinataris:
Alumnes de cicle superior de primària, d’ESO, de Batxillerat, de Cicles...
professionals que utilitzen la paraula com a eina de comunicació tant en situacions
formals com informals.

Durada:
Una sessió de dues hores i mitja
(Els continguts del taller s’amplien quan s’hi afegeixen càpsules de dues hores
cadascuna fins a completar-ne les 8 hores totals que pot arribar a tenir el taller
complet.)
Nombre de participants:
màxim 25 persones
Material o requisits de l’espai
Projector. Sala espaiosa per poder moure’ns, amb bona acústica i amb possibilitats
d’enfosquir-la, equip de so. Paper, llapis, retoladors, pissarra.

Espectacle – Taller
“Cartes Trobades”
SENT LA PARAULA

Els objectius:
Compartir el valor i la bellesa de la carta com a elements literaris i de
comunicació. Conèixer autors que han utilitzat el gènere epistolar com a mitjà
de comunicació. Reconèixer els elements narratius dins el gènere epistolar.
Saber fer una lectura expressiva i comprendre el que es llegeix. Conèixer i
saber utilitzar bé els elements d’un text (coherència, adequació, cohesió,
correcció). Saber, també, comunicar des d’un espai literari d’intimitat i alhora
directe i fresc. Aprendre a jugar amb els diferents punts de vista que ens
proporciona la ficció. Desenvolupar l’escolta narrativa i dramàtica, conèixer
l’espai escènic com un element narratiu més... i ser conscients de tots els
elements no verbals de la comunicació (veu, cos, mirada, escolta, respiració,
silencis, moviment...) per compartir espai i paraula amb el grup... Saber estar
en presència escènica, en definitiva.
Aprendre a treballar individualment i en grup, reconèixer el valor de construir
un muntatge en grup, saber-se part d’un procés de creació que comparteixen

entre tots i que arriba a un objectiu final, amb el compromís i la
responsabilitat de construir un procés creatiu.
Utilitzar l’expressió creativa en tots els àmbits en què es proposa per tal de
tenir un espai per manifestar emocions, idees... i compartir-les des del valor de
la paraula literària, del compromís de crear i construir un projecte comú... des
de donar valor a l’art, que pot suscitar en un mateix i en l’altr@ un canvi de
mirada o d’actitud sobre la realitat, pot fer néixer una reflexió... una nova
manera de relacionar-nos amb nosaltres i amb l’entorn.
Continguts:
1. Presentació del taller a partir de la posada en escena de l’adaptació de
l’espectacle de narració oral “Cartes robades”.
2. “Cartes trobades”: creació d’escenaris imaginaris a partir de les cartes
que cada alumn@ ha trobat.
3. Lectures i intercanvis de escenaris.
4. “En resposta a...” Nous escenaris per crear i escriure.
5. Busquem el fil de les cartes.
6. Creació d’històries per grups.
7. Estem d’estrena!
Destinataris:
Alumnes de 4t d’ESO, de Batxillerat, de Cicles, d’escoles d’adults... alumnes
de les oficines de català, grups de clubs de lectura... i grups constituïts al
voltant de la paraula i l’art escènic.
Nombre de participants:
Màxim 25 persones per grup
Durada:
4 hores. Dues sessions de 2 hores cada una.
Material o requisits de l’espai
Projector. Sala espaiosa per poder moure’ns, amb bona acústica i amb
possibilitats d’enfosquir-la, equip de so. Paper, llapis, retoladors, pissarra.

Taller De Teatre: Una Experiència
Educativa Amb Adolescents.
SENT LA PARAULA

El teatre és una eina de descoberta personal, de conèixer el pensament i
comportaments universals, de repulsa social, d’entreteniment... i de comunicació.
En aquest taller coneixerem els elements que formen part del text dramàtic, els
recursos de l’oralitat necessaris per sortir a escena i les estratègies comunicatives
bàsiques per crear un text dramàtic i portar-lo a dalt d’un escenari. A partir d’una
proposta creativa oberta i flexible, els alumnes construeixen en grups un esquetx
teatral per grup. Cada esquetx formarà part del fil argumental que donarà cabuda
a la totalitat de l’obra creada, enllestida per ser representada tant a altres cursos
del mateix centre educatiu o a algun col·lectiu del poble.
Objectius
Conèixer els elements d’un text teatral, el diàleg, la creació de personatges, el
ritme, el joc escènic: què explico, què i com ho mostro, la creació d’una història
dins el llenguatge teatral, els elements d’un text per tal que sigui ordenat,
cohesionat, adequat, correcte i sedueixi; els elements comunicatius del llenguatge

no verbal (la respiració, el contacte visual amb el públic, el moviment corporal, la
veu, els silencis...), l’espai escènic, la seqüenciació del discurs oral, la poètica del
joc i la seducció amb la llengua.
Saber fer una lectura expressiva, saber comprendre el que es llegeix i el que es
diu, escoltar a l’altr@. Conèixer i saber utilitzar bé els elements d’un text
(coherència, adequació, cohesió, correcció) per crear un text de creació teatral.
Saber comunicar des d’un espai literari amb l’altr@ i alhora d’intimitat
comunicacional, directe i fresc, aprendre a jugar amb els diferents punts de vista
que ens proporciona la ficció i el joc teatral. Desenvolupar l’escolta narrativa i
dramàtica. Conèixer l’espai escènic com un element narratiu més. Saber posar en
escena tots els elements no verbals de la comunicació (veu, cos, mirada, escolta,
respiració, silencis, moviment...). Compartir espai i paraula amb el grup, saber
estar en presència escènica, transformar una llavor (idea) en un espectacle teatral.
Aprendre a treballar individualment i en grup, reconèixer el valor de construir un
muntatge en grup, saber-se part d’un procés de creació que comparteixen entre
tots i que arriba a un objectiu final, el compromís i la responsabilitat de construir
un procés creatiu. Desenvolupar l’aprenentatge-servei, com diu José Antonio
Marina, per tal com la finalitat del procés creatiu és mostrar-ho i compartir-ho
amb altres cursos del mateix centre educatiu o a un grup social de fora del seu
centre escolar (pares, avis, Biblioteca, altres centres i col·lectius del poble o barri).
Utilitzar l’expressió creativa en tots els àmbits en què es proposa per tal de tenir
un espai per manifestar emocions, idees... i compartir-les des del valor de la
paraula literària, de la paraula viva, del compromís de crear i construir un projecte
comú... des de donar valor a l’art, que pot suscitar en un mateix i en l’altr@ un
canvi de mirada o d’actitud sobre la realitat, pot fer néixer una reflexió... una nova
manera de connectar i de relacionar-nos amb nosaltres i amb l’entorn.

Continguts:
1. Presentació del projecte
2. La poètica del joc
3. Elements que formen part del text dramàtic: recursos d’oralitat i de creació
escènica
4. Impro-vis-em
5. Llenguatge sensorial
6. Enfilem l’agulla
7. Estem d’estrena!

Destinataris:
Alumnes de 4t d’ESO, de Batxillerat, de Cicles, d’escoles d’adults... alumnes de les
oficines de català, grups de clubs de lectura... i grups constituïts al voltant de la
paraula i l’art escènic.
Nombre de participants:
màxim 25 persones per grup
Durada:
20 hores. Deu sessions de 2 hores cada una.
Material o requisits de l’espai
Projector. Sala espaiosa per poder moure’ns, amb bona acústica i amb possibilitats
d’enfosquir-la, equip de so. Paper, llapis, retoladors, pissarra.

TALLER DE JOC I PARAULA.
SENT LA PARAULA

En aquest taller aprendrem a viure i divertir-nos amb la paraula dita a viva veu.
Comunicar-nos des del joc, l’enginy, des del cantó intuïtiu i creatiu del nostre
cervell... és l’objectiu principal de la proposta per tal de canviar la mirada de
relacionar-nos amb la llengua, de fer més àgils els camins que creem en la nostra
ment... crear-ne de nous i descobrir que ens podem comunicar de moltes més
maneres de les que ens pensàvem.
Continguts:
1. Em desentortolligo
2. El joc com a punt d’encontre amb mi i amb els altres
3. De la idea a la paraula... i més enllà
4. Arribem a port
Destinataris:
Alumnes d’ESO, de Batxillerat, de Cicles, d’escoles d’adults... alumnes de les oficines
de català, grups de clubs de lectura... i grups constituïts al voltant de la paraula i l’art
escènic.
Nombre de participants:
màxim 25 persones per grup

Durada:
Una sessió de 2 hores.
Material o requisits de l’espai
Projector. Sala espaiosa per poder moure’ns, amb bona acústica i amb possibilitats
d’enfosquir-la, equip de so. Paper, llapis, retoladors, pissarra.

Taller d’Escriptura Creativa
“Plomes per Volar”
SENT LA PARAULA

Taller d’introducció a l’escriptura creativa a partir de diferents propostes de creació
basades en el llibre de Zulema Moret El Grafotauro, inspirat en la història d’en Teseu i
el Minotaure.
L’objectiu d’aquest primer nivell és aprendre les tècniques bàsiques de creació de
textos de ficció i gaudir del procés.
Continguts:
1. Presentació del taller
2. Inici del viatge pel laberint del Grafotaure
3. Pretextos per fer volar la ploma en el paper
4. Traspassar les sales del laberint tot escrivint al Grafotaure
5. Sortida del laberint?

Destinataris:
Alumnes d’ESO, d’escoles d’adults... alumnes de les oficines de català, grups de clubs
de lectura... i grups constituïts al voltant de la paraula i l’art.
Nombre de participants:
màxim 25 persones per grup
Durada:
4 sessions de 2 hores cada una.
Material o requisits de l’espai
Projector. Sala espaiosa amb taules i cadires, amb bona acústica i amb possibilitats
d’enfosquir-la, equip de so. Paper, llapis, retoladors, pissarra.

Taller d’Atenció Plena:
Introducció al Mindfulness
DES DEL COS

Descripció:
De vegades necessitem parar i no podem. Sentim com la nostra ment va
d’una cosa a una altra i no ens podem concentrar en res. Aquest taller
pretén donar les eines necessàries per saber estar en presència i connectats
en el moment que vivim.
Objectius:
Explorar i conèixer el nostre cos, la nostra ment i les nostres emocions. Ser
conscients de les rutes mentals que fem de manera automàtica i com a
través de senzilles tècniques de respiració, de consciència corporal... i
d’hàbits podem sentir-nos més connectats amb nosaltres i amb el que fem i
donar més autenticitat a la nostra vida tant en el terreny acadèmic, laboral,
personal...

Continguts:
1. Mindlessness versus mindfulness
2. Les emocions que ens visiten. Escoltar el cos
3. Trobar la calma. Tècniques de respiració
4. El que faig pas a pas
5. Jugant a l’atenció plena: estratègies per guanyar presència
6. Introducció a la visualització i a la meditació
7. Posem-nos a prova
Destinataris:
Persones a partir dels 14 anys.
Nombre de participants:
Màxim 25 persones per grup
Durada:
Dues sessions de 2 hores cada una o una sessió de 4 hores.
Material o requisits de l’espai
Projector. Sala espaiosa per poder moure’ns, amb bona acústica, amb terra
si pot ser de fusta i amb possibilitats d’enfosquir-la, equip de so. Roba
còmoda, mitjons antilliscants. Paper, llapis, retoladors, pissarra.

Aprenent a Decidir
EINES DE COACHING

Com a coach, ofereixo la possibilitat d’acompanyar a qui ho necessiti, de manera
individual, en el procés que vulgui fer per aconseguir un propòsit. I, també,
m’ofereixo, a través d’aquest taller, per fer un acompanyament a grups d’estudiants
per orientar-los en el procés acadèmic en què es trobin (decidir quins estudis
continuar en el futur...) o per desencallar dinàmiques que no els permeten seguir
endavant.
Els continguts del taller de coaching per a grups seria:
-On sóc, com em sento i què necessito
-Jocs i estratègies per explorar sobre un matéis
-Destriar el gra de la palla
-Terra a la vista!
Destinataris:
Tutoria d’estudiants d’ESO, Batxillerat. Persones que necessiten acompanyament en
el seu procés acadèmic, laboral, personal.

Nombre de participants:
Màxim 15 persones per grup
Durada:
Una sessió de 2 hores.
Material o requisits de l’espai
Projector. Sala espaiosa per poder moure’ns, amb bona acústica, amb terra si pot ser
de fusta i amb possibilitats d’enfosquir-la, equip de so. Roba còmoda, mitjons
antilliscants. Paper, llapis, retoladors, pissarra.

