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RESUM  

Aquest article presenta els resultats d’una acció educativa que ha estat dissenyada a partir de la reflexió teòrica 

sobre metodologies actives i que ha consistit a introduir en l’assignatura Literatura Catalana Infantil que 

s’imparteix en el Grau d’Educació Infantil una pràctica que consisteix en l’elaboració d’un booktrailer sobre una 

obra de la literatura infantil catalana. El booktrailer és fonamentalment una eina de promoció de la lectura que 

pot esdevenir un instrument per a l’adquisició de competència literària (també comunicativa i digital), que es 

difon per Internet i, per tant, s’adreça especialment a un lector del segle XXI. És un recurs habitualment utilitzat 

per les editorials (també per autors i il·lustradors), especialment vinculat a l’àlbum, el llibre il·lustrat i la novel·la 

gràfica (per la proximitat del llenguatge). Segons Rosa Tabernero (2013): “El book trailer es un instrumento de 

promoción de un libro en formato de vídeo que emplea técnicas similares a las que utiliza el trailer 

cinematográfico con la peculiaridad de que circula por internet, es decir, se difunde a través de las redes 

sociales”, i ha de ser per definició breu, estimulant, eloqüent i precís (Lloret y Canet, 2008). Considerem, 

juntament amb la crítica especialitzada (Lluch, 2014) que aquesta pràctica pot resultar interessant per a l’alumnat 

universitari ja que l’entorn del web social ofereix a hores d’ara noves maneres d’aproximar-se a la lectura que 

poden connectar-hi més fàcilment. El nostre propòsit és avaluar el seu rendiment acadèmic en relació amb 

l’adquisició de la competència lectora, el desenvolupament del judici crític i de la creativitat, la integració de 

recursos propis de l’animació lectora, així com el domini de certes destreses digitals en l’alumnat d’Educació 

Infantil. Per les seues característiques la creació d’un booktrailer (així com la seua recepció per part de 

l’alumnat) implica necessàriament un lector col·laborador, actiu, crític i reflexiu, ja que l’alumnat haurà de 

demostrar la seua capacitat d’interpretació per resumir l’argument, identificar els temes principals, distingir el 

caràcter dels personatges i copsar la jerarquització que s’hi estableix en el text literari. També la seua capacitat 

de síntesi per ajustar el discurs al temps estàndard del booktrailer, fent ús de recursos narratius com l’el·lipsi (ja 

que el discurs resultant serà sempre fragmentari). Així mateix haurà de conéixer i dominar els principals recursos 

retòrics del discurs narratiu, com ara el tipus de narrador, la hipertextualitat, la intertextualitat o la metaficció 

(Genette, 1987), així com també algunes nocions bàsiques del llenguatge cinematogràfic i audiovisual en termes 
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generals. Trets, tots ells, força rellevants per a analitzar i entendre la literatura catalana infantil dels darrers anys, 

especialmente del tombant de segle. Així doncs, els resultats que presentarem seran extrets directament de la 

implementació a l’aula d’aquesta nova pràctica i de la corresponent revisió i avaluació. D’una banda, a través de 

l’avaluació per part del professorat d’aquesta activitat i, de l’altra, de les dades sobre el procés d’ensenyament-

aprenentatge reflectides en una enquesta final emplenada per l’alumnat. Aquestes dades han estat el punt de 

partida per a introduir-hi esmenes per a millorar-ne l’aprofitament didàctic en cursos posteriors 

 

Paraules clau: literatura infantil i juvenil, booktrailer, promoció lectora, competència lectora
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1. INTRODUCCIÓ  

 

La web social ha representat una revolució en la nostra manera de relacionar-nos, però 

també en la forma d’adquirir i construir el coneixement. Com afirma Coll (2005: 9), en la 

nova societat de la informació, els ciutadans i les ciutadanes hauran d’estar alfabetitzats no 

solament en la cultura lletrada sinó també en les tecnologies digitals, en els llenguatges 

audiovisuals, el maneig de la informació, etc.  

En aquest context, és evident que la web social també modifica i afecta 

substancialment el procés de difusió de la literatura i, òbviament, les formes d’ensenyar-la i 

transmetre-la. En un altre article ens ocupem precisament d’estudiar la transformació 

metodològica en el procés d’ensenyament i aprenentatge de la literatura en el context educatiu 

a través dels blogs docents (Esteve 2014 i 2019). En aquesta ocasió ens centrarem en el 

booktrailer: una eina de promoció de la lectura que pot esdevenir un instrument per a 

l’adquisició de competència literària, fonamentalment però també de les competències 

comunicativa i digital, que es difon per Internet i, per tant, s’adreça especialment a un lector 

del segle XXI. És un recurs habitualment utilitzat per les editorials
2
 (també per autors i 

il·lustradors), especialment vinculat a l’àlbum, el llibre il·lustrat i la novel·la gràfica (per la 

proximitat del llenguatge). Segons Rosa Tabernero (2013): “El book trailer es un instrumento 

de promoción de un libro en formato de vídeo que emplea técnicas similares a las que utiliza 

el trailer cinematográfico con la peculiaridad de que circula por internet, es decir, se difunde a 

través de las redes sociales”, i ha de ser per definició breu, estimulant, eloqüent i precís 

(Lloret i Canet, 2008). Des d’una perspectiva teòrica, a partir dels estudis de Genette, es pot 

definir també com un epitext (Tabernero, 2013 i 2016; Lluch, Tabernero i Calvo, 2015), a 

partir de Gray (2010), qui revisa el concepte d’epitext definit per Genette (1987). 

Al capdavall, considerem, juntament amb altres estudiosos (Lluch, 2014; Rovira-

Collado, 2017) que aquesta pràctica pot resultar interessant per a l’alumnat universitari, ja que 

                                                 
2
 Alguns exemples rellevants per la qualitat del resultat són: La Marieta no té por, de Francesc Gisbert: 

https://www.youtube.com/watch?v=y_KekGQa-lI; Madame Butterfly, de Benjamin Lacombe: 

https://www.youtube.com/watch?v=LN8xhL98gQE#t=16; Animalium, de Katie Scott i Jenny Broom: 

https://www.youtube.com/watch?v=fcJNivIJURc; Los zapatos rojos, de H.C. Andersen: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&amp;v=PWEXa0DGriY. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y_KekGQa-lI
https://www.youtube.com/watch?v=LN8xhL98gQE#t=16
https://www.youtube.com/watch?v=fcJNivIJURc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&amp;v=PWEXa0DGriY
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l’entorn del web social ofereix a hores d’ara noves maneres d’aproximar-se a la lectura que 

poden connectar-hi més fàcilment.  

El nostre propòsit en aquesta comunicació és avaluar el seu rendiment acadèmic en 

relació amb l’adquisició de la competència lectora, el desenvolupament del judici crític i de la 

creativitat, la integració de recursos propis de l’animació lectora i el domini de certes 

destreses digitals en l’alumnat d’Educació Infantil. 

Entenem que, per les seues característiques, la creació d’un booktrailer (i també la 

recepció que en fa l’alumnat) implica necessàriament un lector col·laborador, actiu, crític i 

reflexiu, ja que l’estudiant haurà de demostrar la seua capacitat d’interpretació per resumir 

l’argument, identificar els temes principals, distingir el caràcter dels personatges i copsar la 

jerarquització que s’estableix en el text literari. També haurà de provar la seua capacitat de 

síntesi per ajustar el discurs al temps estàndard del booktrailer, fent ús de recursos narratius 

com l’el·lipsi (ja que el discurs resultant serà sempre fragmentari). Així mateix, haurà de 

conéixer i dominar els principals recursos retòrics del discurs narratiu, com ara el tipus de 

narrador, la hipertextualitat, la intertextualitat o la metaficció (Genette, 1987), com també 

algunes nocions bàsiques del llenguatge cinematogràfic i audiovisual en termes generals. 

Trets, tots ells, força rellevants per a analitzar i entendre la literatura catalana infantil dels 

darrers anys, especialment del tombant de segle.  

 

2. MÈTODE  

Així doncs, els resultats que presentarem tot seguit seran extrets directament de la 

implementació a l’aula d’aquesta nova pràctica
3
 i de la corresponent revisió i avaluació. Per a dur a 

terme aquesta avaluació, l’instrument de què ens hem servit ha estat una enquesta 

(https://goo.gl/forms/dBoUUH9Icr6QiXro1), confeccionada amb el propòsit doble d’avaluar la 

nostra pràctica docent, però sobretot, d’obtenir dades sobre la percepció de l’alumnat en relació amb el 

seu procés d’aprenentatge de les competències específiques que s’hi treballen. 

Aquesta enquesta ha estat contestada (a través del formulari Google) per 103 alumnes de 

l’assignatura Literatura Catalana Infantil (17015), del Grau en Educació Infantil de la Universitat 

d’Alacant durant el mes de maig del curs 2017-2018. Les dades obtingudes han estat el punt de partida 

per a introduir esmenes que en milloren l’aprofitament didàctic en cursos posteriors. 

L’anàlisi dels resultats de l’enquesta es detallen a continuació. 

                                                 
3
 En l’annex incorporem l’explicació de la pràctica del booktrailer que vam facilitar a l’alumnat de l’assignatura 

Literatura Catalana Infantil del Grau en Educació Infantil de la Facultat d’Educació de la UA. 

https://goo.gl/forms/dBoUUH9Icr6QiXro1
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3. RESULTATS  

El primer resultat que convindria destacar és que, abans de fer aquesta pràctica, poc més de la 

meitat de l’alumnat (51,4%) afirmen que no sabien el que era un booktrailer. Tal volta, més que ésser-

los una estratègia de promoció de la lectura del tot desconeguda, no l’identificaven com a tal, perquè 

tanmateix, en la segona pregunta, que indaga sobre el canal a través del qual n’havien tingut notícia, 

només el 33,3% continua declarant que no sabia el que era. Sorprén que el 31,4% havien conegut els 

booktrailers a través d’una altra assignatura del grau, i per tant, només un terç de l’alumnat els ha 

descobert de manera autònoma, generalment a través de Youtube (un 29,5%, mentre només un 3% pel 

Facebook).
4
  

L’enquesta també revela que vora el 70% (69,9%) de l’alumnat que ha participat en 

l’experiència, mai amb anterioritat n’havia confeccionat cap, als que caldria afegir el 8,7% que 

declaren haver-ne fet perseguint uns objectius diferents. Només el 21,4% n’havien realitzat amb 

anterioritat. Per tant, ha resultat una pràctica prou innovadora per a gran part de l’alumnat. 

 

Il·lustració 1 

 

                                                 
4
 Només una persona declara haver-los conegut a través del web d’una editorial, i dos, a partir de la pàgina d’un 

autor. Sembla, per tant, que aquestes dues opcions no apareixen entre les preferències virtuals que segueix el 

nostre alumnat. 
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Pel que fa a la tipologia d’obres triades, la gran majoria han optat per fer un booktrailer d’una 

obra amb molt de contingut visual, bé un àlbum il·lustrat (76,7%), bé una narració breu també amb 

imatges (13,6%). Només un 10% dels alumnes han optat per altres opcions, com la poesia (1%), 

novel·la (4%) o altres recursos (5%), com llibres-joc. Val a dir que la tria es correspon als interessos 

més habituals dels primers lectors, ja que són els destinataris en qui pensen els futurs i les futures 

mestres d’Infantil. 

Entre els títols elegits hi ha molta variació, però la gran majoria són o bé obres recents 

d’autors de renom, propis o estrangers, que han tingut una bona acollida, o bé clàssics de la Literatura 

Infantil. En el primer grup destacarien les obres d’Anna Llenas: s’han fet booktrailers de quasi totes 

les obres d’aquesta autora adreçades a primers lectors (3 d’El mostre de colors, 2 de T’estimo quasi 

sempre, 2 de Talpet terratrèmol, 1 d’El buit, 1 d’El Sol fa tard, etc.). També molt utilitzades han sigut 

Orelles de Papallona, de Luisa Aguilar (triada en cinc ocasions); Carlitos Super M, de Margarita del 

Mazo (3 casos);  La gran fàbrica de les paraules, d’Agnès Lestrade (també triada en 3 ocasions), 

diverses obres d’Illan Brenman, o Mau iz io? de Carson Ellis (2 booktrailers).  Entre els clàssics 

il·lustrats infantils destaquen Allà on viuen els monstres, de Maurice Sendak (3 ocasions); Oh, d’Hervé 

Tullet (4 ocasions); De què fa gust la lluna, de Michael Grejniec (4 casos); o Neda que neda, de Leo 

Lionni (2 casos). Malgrat la varietat de títols, observem que els alumnes tendeixen a usar com a punt 

de partida els recursos bibliogràfics que ja coneixien prèviament. Són certament pocs els que han optat 

per emprar títols que han descobert a l’assignatura, o per explorar nous recursos que els resulten més 

innovadors. Tal volta en el futur se’ls podria encoratjar per ampliar el ventall de propostes i superar 

una mica el llistat dels més venuts/coneguts. 
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Il·lustració 2 

 

La pregunta sisena de l’enquesta planteja a l’alumnat una reflexió sobre les competències que 

pensen haver treballat en major mesura a la pràctica. Els resultats semblen bastant positius, perquè han 

triat moltes opcions, cosa que revela que n’han vist implicades moltes. Destaquen especialment la 

competència digital (89,3%), la competència literària (91,3%), la competència audiovisual (83,5%) i la 

competència crítica i analítica (75,7%). Pel contrari, la competència menys triada ha sigut la social i 

cívica (només en un 28,2% dels casos), fet que no ens sorprén, atés que l’alumnat del grau està molt 

acostumat a realitzar tasques en grup, i no solen plantejar dificultats.  
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Il·lustració 3. Competències 

 

De fet, així ho expressa gran part dels participants (78,6 % ) en la setena pregunta, afirmen que 

la pràctica és un bon exemple de treball cooperatiu, tot i que no consideren que haja millorat 

substancialment la seua pròpia capacitat de treball en grup, ja que, com hem comentat, es tracta d’un 

alumnat acostumat al treball grupal. 

Les competències desenvolupades amb aquesta experiència que els resulten més profitoses de 

cara al seu futur professional són, sobretot, la competència literària (38,8%) i la competència digital 

(26,2%), seguides de la capacitat crítica i analítica (24,3 %). Només un 10,7% veuen en el booktrailer 

una eina de millora de la competència lingüística en general, tot i que en contrast, pràcticament un 

90% dels participants han valorat en positiu aquesta pràctica en relació a la pròpia millora de la 

competència lingüística. 

Quant al grau de dificultat, l’aspecte que més difícil els ha resultat ha sigut sobretot, la 

selecció i combinació de materials sonors, visuals i textuals, com també, en menor mesura, l’ús de les 

noves tecnologies i la selecció dels elements més representatius de l’obra. Per contra, trobem que el 

que menys complicació els ha implicat és la dramatització, la veu en off i el treball en grup, la qual 

cosa s’ajusta a les característiques particulars de l’alumnat d’Educació (participatiu, cooperatiu, etc). 

Amb tot, malgrat les dificultats manifestades, el 97,1 % dels participants veu en aquesta 

experiència una bona estratègia de promoció lectora per a l’alumnat del Grau de Mestre en Educació 

Infantil. 
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Il·lustració 4. Promoció lectora 

 

Els motius pels quals l’alumnat qualifica el booktrailer com una bona estratègia per a promocionar 

la lectura són variats; resumim els més rellevants a continuació. Bàsicament, l’alumnat considera que 

elaborar un booktrailer: 

1. És una manera d’aprendre dinàmica i activa, motivadora i divertida; presenta els llibres d’una 

manera innovadora perquè fa servir les TIC i combina so i imatge. 

2. És una eina eficaç per a promoure la lectura, ja que desperta la curiositat per llegir el llibre.  

3. Els permet conéixer més obres infantils. 

4. Desenvolupa la capacitat d’anàlisi i crítica de les obres literàries per a fer una bona selecció 

tant de títols com de les característiques més rellevants de cada llibre. 

5. Fomenta la creativitat. 

6. Desenvolupa la competència digital. 

7. Utilitza un format breu que afavoreix la plena atenció. 

Entre les escasses respostes desfavorables, les crítiques se centren a desqualificar els booktrailer 

per resultar més convenient per a un receptor adult, no infantil. Un altre motiu adduït és que elaborar 

un bon booktrailer és feina d’un expert multimèdia, no d’una mestra o un mestre. En conseqüència, un 

69’9% considera que podria aplicar-la en el futur, un 26,2% l’aplicaria amb adaptacions. Només un 

3’9% prescindiria del recurs. 
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Entre els aspectes que l’alumnat introduiria per a millorar la pràctica, molts alumnes indiquen que 

la pràctica és correcta tal com està plantejada. D’altra banda, la majoria de les intervencions que 

proposen millores se centren, sobretot, en la necessitat de proporcionar indicacions per a l’ús dels 

programes d’edició de vídeos, és a dir, donar més formació en les TIC implicades en la pràctica. Un 

menor nombre de propostes suggereixen ampliar el temps de preparació del recurs. Altres 

suggeriments menys rellevants són ampliar el temps de durada del tràiler, fer la valoració o avaluació 

de la pràctica en grup i, en sentit contrari a aquesta proposta, convertir-la en una pràctica individual. 

D’altra banda, l’alumnat valora majoritàriament (un 86,4%) amb una puntuació de 4 i 5 (en una 

escala d’1 a 5) la informació proporcionada per a l’elaboració de la pràctica. Finalment, la valoració de 

la pràctica obté resultats excel·lents:  

 

Il·lustració 5. Valoració de la pràctica 

 

Com s’observa en el gràfic, més de la tercera part de l’alumnat enquestat valora entre notable alt i 

excel·lent la pràctica: un 28,2% la qualifica amb un 8; un 31,1% li dóna un 9 i el 22,3% la valora amb 

un 10. 

 

4. CONCLUSIONS  

Començàvem aquestes pàgines fent al·lusió a la revolució que ha suposat la web social en la 

nostra manera de relacionar-nos i d’adquirir el coneixement. Era només qüestió de temps que les 
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Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) derivaren, especialment en contextos educatius, 

en Tecnologies per a l’Adquisició del Coneixement (TAC). És justament aquest plantejament el que 

ha induït el professorat de l’assignatura Literatura Catalana Infantil, impartida tant en el Grau de 

Mestre per a l’Educació Infantil com en el de Mestre per a l’Educació Primària de la Universitat 

d’Alacant, a repensar les necessitats formatives de l’alumnat del segle XXI. Es tracta, com no podia 

ser d’una altra manera, d’un alumnat acostumat abastament a rebre estímuls visuals, informacions 

immediates, ràpides i constants que donen vida a una constel·lació informativa que, rarament, deixa 

pas a la reflexió. 

L’aprofitament de la realització d’un booktrailer com a eina educativa intenta corregir aquesta 

manca de reflexió pel que fa la selecció i lectura de textos literaris infantils i juvenils, al temps que 

cerca potenciar les noves estratègies d’aprenentatge desenvolupades per un alumnat avesat a les noves 

tecnologies.  Així mateix, el desenrotllament d’aquesta pràctica permet potenciar una sèrie de 

competències bàsiques que conviden el discent a construir el seu propi coneixement. A partir dels 

resultats de l’enquesta portada a terme en les aules de la nostra universitat, es comprova la valoració 

positiva que la realització del booktrailer ha rebut per part de l’alumnat, especialment perquè comporta 

una transversalitat disciplinària que el converteix en un instrument atractiu i dinàmic, una tasca 

significativa que convida a la reflexió literària i a la cooperació interdisciplinària com a estratègies 

implícites en l’acció educativa. 

Els diferents booktrailers realitzats per l’alumnat mostren resultats heterogenis, dels quals cal 

valorar especialment el procés de selecció de l’obra literària triada per a la realització de la pràctica. 

Aquesta tria sol tenir en compte les necessitats d’un possible receptor escolaritzat en l’etapa de 

l’Educació Infantil, un aspecte que relacionem amb la consolidació de la competència lectora però 

també amb la integració de les capacitats crítica i analítica. Nogensmenys, cal apreciar el treball de les 

competències digital i audiovisual, íntimament lligades i tan rellevants en el panorama educatiu actual. 

Així doncs, la proposta de la realització d’un booktrailer es presenta com una pràctica ben adient 

davant la necessitat d’estimular l’aprenentatge i formar mestres creatius i encoratjats per la tasca 

docent. 

 

5. TASQUES DESENVOLUPADES EN LA XARXA  

 

PARTICIPANT 

DE LA 

XARXA 

TASQUES QUE DESENVOLUPA 
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Anna Esteve Coordinadora del treball desenvolupat en la Xarxa.  

Convocatòria i desenvolupament de tres reunions d’organtizació interna 

dels membres de la xarxa, de presentació de materials relacionats amb 

l’assignatura i de treball en relació amb l’acció educativa, objectiu final de 

la Xarxa. 

Elaboració de materials docents vinculats a la renovació dels continguts de 

l’assignatura Literatura Catalana Infantil que estan lligats a la incorporació 

en la metodologia docent d’aquesta acció educativa. 

Lectura de bibliografia crítica sobre booktrailer i el seu aprofitament 

didàctic, compartició amb els membres de la xarxa i discussió en la reunió 

corresponent per a poder dur a terme l’acció educativa i la redacció de la 

memòria final. 

Elaboració de l’esborrany o proposta inicial de l’enquesta i de la creació 

del formulari de google: 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1jPDfv3NpUUv3Gpo63iKx6rRnNgir-

IK1h0sDta1omhk/edit?usp=forms_home&ths=true 

Redacció de la comunicació presentada al Congrés XARXES-

INNOVAESTIC 2018. 

Jaume Albero Elaboració de materials docents vinculats a la renovació dels continguts de 

l’assignatura Literatura Catalana Infantil que estan lligats a la incorporació 

en la metodologia docent d’aquesta acció educativa. 

Reflexió i revisió de l’enquesta. 

Revisió de la comunicació presentada al Congrés XARXES-

INNOVAESTIC 2018. 

Carme Arronis Elaboració de materials docents vinculats a la renovació dels continguts de 

l’assignatura Literatura Catalana Infantil que estan lligats a la incorporació 

en la metodologia docent d’aquesta acció educativa. 

Redacció del document explicatiu sobre aquesta pràctica per a l’alumnat de 

l’assignatura Literatura Catalana Infantil del Grau en Educació Infantil de 

la Facultat d’Educació de la UA.  

Desenvolupament de l’acció educativa a l’aula de l’assignatura esmentada 

i posterior reflexió sobre aquesta experiència. 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1jPDfv3NpUUv3Gpo63iKx6rRnNgir-IK1h0sDta1omhk/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1jPDfv3NpUUv3Gpo63iKx6rRnNgir-IK1h0sDta1omhk/edit?usp=forms_home&ths=true
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Revisió de l’enquesta. 

Redacció de la comunicació presentada al Congrés XARXES-

INNOVAESTIC 2018. 

Eduard Baile Assistència i presentació oral de la comunicació presentada al Congrés 

XARXES-INNOVAESTIC 2018. 

Elaboració del PPT de suport a la presentació de la comunicació 

presentada al Congrés XARXES-INNOVAESTIC 2018. 

Elaboració de materials docents vinculats a la renovació dels continguts de 

l’assignatura Literatura Catalana Infantil que estan lligats a la incorporació 

en la metodologia docent d’aquesta acció educativa. 

Reflexió i revisió de l’enquesta. 

M. Victòria 

Cremades 

Elaboració de materials docents vinculats a la renovació dels continguts de 

l’assignatura Literatura Catalana Infantil que estan lligats a la incorporació 

en la metodologia docent d’aquesta acció educativa. 

Desenvolupament de l’acció educativa a l’aula de l’assignatura Literatura 

Catalana Infantil del Grau en Educació Infantil de la Facultat d’Educació 

de la UA, i posterior reflexió sobre aquesta experiència. 

Reflexió i revisió de l’enquesta. 

Àngels Francés Elaboració de materials docents vinculats a la renovació dels continguts de 

l’assignatura Literatura Catalana Infantil que estan lligats a la incorporació 

en la metodologia docent d’aquesta acció educativa. 

Reflexió i revisió de l’enquesta. 

Revisió de la comunicació presentada al Congrés XARXES-

INNOVAESTIC 2018. 

Antoni Maestre Elaboració de materials docents vinculats a la renovació dels continguts de 

l’assignatura Literatura Catalana Infantil que estan lligats a la incorporació 

en la metodologia docent d’aquesta acció educativa. 

Reflexió i revisió de l’enquesta. 

Redacció de la comunicació presentada al Congrés XARXES-

INNOVAESTIC 2018. 

Isabel Marcillas Elaboració de materials docents vinculats a la renovació dels continguts de 

l’assignatura Literatura Catalana Infantil que estan lligats a la incorporació 
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en la metodologia docent d’aquesta acció educativa. 

Reflexió i revisió de l’enquesta. 

Redacció de la comunicació presentada al Congrés XARXES-

INNOVAESTIC 2018. 

Lliris Picó Elaboració de materials docents vinculats a la renovació dels continguts de 

l’assignatura Literatura Catalana Infantil que estan lligats a la incorporació 

en la metodologia docent d’aquesta acció educativa. 

Desenvolupament de l’acció educativa a l’aula de l’assignatura Literatura 

Catalana Infantil del Grau en Educació Infantil de la Facultat d’Educació 

de la UA, i posterior reflexió sobre aquesta experiència. 

Aportació de referències bibliogràfiques sobre booktrailer. 

Reflexió i revisió de l’enquesta. 

Redacció de la comunicació presentada al Congrés XARXES-

INNOVAESTIC 2018. 
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