TALLER DE CREACIÓ D’HISTÒRIES
Una activitat didàctica de creació narrativa basada en la
cultura eivissenca que desperta la imaginació
vinculant creativitat i tradició.

1. Què és el taller imagilla’t?
Una activitat dirigida a biblioteques i centres
educatius amb la que els infants aprendran a
crear històries utilitzant elements de la cultura eivissenca i de la seva tradició oral.
Un taller per a impulsar la creativitat tradicional d’una manera dinàmica i divertida, utilitzant el joc, la imaginació i la expressió oral per
a inventar, crear i narrar històries que ens
connectin amb les emocions, ens despertin la
creativitat i ens vinculin amb el territori.
Un mètode de creació narrativa que utilitza el
joc de cartes Imagilla’t: Una eina didàctica de
creació narrativa basada en la tradició oral
eivissenca i en format de joc de cartes que
fomenta la preservació de la cultura tradicional a través de la creativitat i la narració oral.

2. En que es basa?
El taller Imagilla’t usa els elements del joc de cartes
Imagilla’t com a estructura per a la creació narrativa.
La baralla Imagilla’t està formada per 64 cartes i
cadascuna de les cartes, inclou 2 elements:
Un patent (que està relacionat amb la tradició oral
eivissenca i amb el seu patrimoni cultural, natural o
històric) i un altre latent (vinculat a l’element patent
però mes relacionat a la creació narrativa)
En l’element patent hi trobem elements tangibles necessaris per a la creació d’històries com son llocs, personatges, èssers, clima o animals. Han sigut seleccionats
segons la realitat del patrimoni de l’illa i segons la seva
presència en les històries d’arrel tradicional recollides per
Joan Castelló i H:J Noeggerath.
En l’element latent hi trobem elements claus per a la
creació d’històries a partir de les funcions morfològiques
de Vladimir Propp, les estructures narratives de Joseph
Campbell i altres elements intangibles útils per a la
creació d’històries com son emocions, sentits, moviments, accions, qualitats i caràcters.

3. Com es fonamenta?
El taller utilitza el joc, la imaginació i l’expressió com a
vehicles didàctics per convidar als participants a submergir-se al món de la creació d’històries. Vol despertar la
creativitat i la imaginació connectant amb la cultura i el
territori a través de varies dinàmiques:
Dinàmiques creatives. A través de jocs estimulatius i
tècniques narratives inspirades en la “Gramàtica de la
Fantasia” de Gianni Rodari i en altres tècniques de creativitat, activarem la imaginació, despertarem el pensament
lateral i estimularem la capacitat creativa dels alumnes
per obrir horitzons en el món de la creació d’històries.
Estructures narratives: Breu introducció als pilars fonamentals en els que es sosté qualsevol història: les estructures narratives i les funcions morfològiques, basant-nos
en els estudis de Joseph Campbell i Vladimir Propp.
Sensació, emoció i expressió. Aprendrem la importància
de connectar les històries amb la vida, amb el que percebem i amb el que sentim. I treballarem per convertir la
idea en un vehicle d’expressió d’allò que portem dins i en
una manera de compartir el que som a través de l’art.
Creativitat Tradicional En tots aquests exercisis, usarem
elements de la cultura tradicional i de les rondalles eivissenques per així impulsar la presència de la tradició oral i
del Patrimoni Cultural Immaterial en el context actual.

4. Quins son els objectius didàctics?
· Fomentar la imaginació, la creativitat i la capacitat d’improvització dels participants.
- Estimular l’aprenentatge i la creació a partir del
joc i la emoció, afavorint així el manteniment de
l’atenció, la curiositat i la concentració.
- Apropar d’una manera lúdica i divertida la narració oral a la població infantil, vinculant-los amb els
elements de les històries de la tradició oral .
- Millorar les capacitats cognitives i reforçar el
llenguatge, l’expressió oral i la capacitat de comunicació dels participants a partir de dinàmiques
participatives i incloents.
- Aprendre les estructures bàsiques en la creació
d’històries incloent aspectes com la intel·ligència
emocional i la percepció sensorial.
- Desenvolupar el treball en equip i reforçar la
relació entre els participants, enfortint així les
habilitats socials i la empatia.
- Millorar la capacitat d’escolta i l’atenció, així com
la capacitat associativa i el pensament lateral.

· Donar la possibilitat de crear noves històries amb
un enfocament de gènere més equitatiu i més
adequat al context actual de la societat.
- Oferir una alternativa saludable i divertida a la
constant digitalització dels mitjans d’expressió i de
lleure per així facilitar contexts lúdics més creatius,
participatius i vinculats a la expressió autèntica.
- Integrar elements característics de la cultura
eivissenca i de la seva tradició oral en un ambient
lúdic i creatiu per així aprendre més sobre el context cultural en el que es viu.
· Proposar, a través del joc i la creativitat, noves vies
d'apropar la població al seu territori i construïr un
vincle per tal d'assolir de manera col·lectiva la
conscienciació per la conservació del patrimoni
cultural, històric i natural.
· Crear nous contexts per assegurar la presència de
la tradició oral en les noves generacions i aconseguir que la creativitat tradicional trobi nous mitjans per expressar-se, tal com proposa explícitament la Unesco en la convencio del 2003 en
referència al Patrimoni Cultural Immaterial.

5. A quin públic va dirigit?
El taller Imagilla't està dissenyat especialment per a nens
i nenes de 6 a 12 anys , tot i que es pot adaptar a altres
grups d’edat depenent del context en el que es realitzi.
Centres Educatius. En l’àmbit educatiu, el taller pot
realitzar-se en qualsevol dels tres cicles d’educació
primària. Tot i això, també es podria adaptar al primer
cicle d’educació secundària.
Biblioteques. En el cas de realitzar el taller en biblioteques, també poden participar acompanyants d’altres
edats i involucrar-se en l’activitat d’una forma activa.
Altres espais. El taller es pot adaptar a altres espais, tant
interiors com exteriors, i la edat dels participants es pot
adaptar a la voluntat de l’organització.

6. Quin format té?
El taller Imagilla’t s’adapta a les necessitats de l’organització, tot i que té un format bàsic predeterminat:
Durada. El format del taller té una hora de durada
ampliable a un màxim de dues hores.
Nombre participants El màxim de participants recomanat és d’uns 20/25 alumnes, tot i que s’adapta a la quantitat d’alumnes d’una aula (en el cas de centres educatius) i contempla la possibilitat de fer-ho amb més
alumnes en el cas de tenir suport d’un altre facilitador.
Espai. L’espai on realitzar el taller pot ser tant interior
com exterior, però ha de tenir un supeﬁcie diàfana
suﬁcient on hi càpiguen tots els participants de forma
circular, tenint en compte que al centre serà necessari
que hi hagi el suﬁcient espai per realitzar l’activitat.
Requeriments tècnics. Serà necessaria una superﬁcie
plana per a que els 25 participants puguin desplegar les
cartes de forma còmoda (les taules d’una classe posades
en cercle o un terra que estigui en condicions per
sentar-s’hi i escriure-hi), una llibreta i un llapis/bolígraf.
Idioma. El taller està ideat en català, pero ja que les
cartes son en tres idiomes, es pot adaptar fàcilment.

7. Quins son els elements de les cartes?
· LLOCS / Essències

· PERSONATGES / Qualitats

· CLIMA / Emocions

Cova / Seguretat
Bosc / Connexió
Platja / Llibertat
Torre / Visió
Casa / Amor
Poble/ Força
Camí / Decisió

Pastoreta / Valentia
Artista / Creativitat
Pagesa / Saviesa
Batle / Autoritat
Pescador / Paciència
Bambo / Humor
Lladre / Astúcia

Pluja / Tristesa
Boira / Por
Tempesta / Ira
Vent / Sorpresa
Assolellat / Alegria
Humitat / Fàstic
Ennuvolat / Vergonya

7. Quins son els elements de les cartes?
· ÉSSERS MITOLÒGICS / Aspectes

· ANIMAL / Moviments

· OBJECTES / Fases narratives

Barruguet / Disfressa
Fameliar/ Ajuda
Gegant / Soledat
Fades / Màgia
Bruixa / Guarició
Crespells / Càstig
Dimoni / Mentida

Eriçó / Caminar
Sargantana / Córrer
Mussol / Parar
Geneta / Amagar-se
Calàpet / Saltar
Abella / Volar
Tortuga / Nadar

Aixada / Calma
Clau / Conﬂicte
Mocador / Aventura
Corda / Complicació
Ganivet / Repte
Olla / Canvi
Senalló / Aprenentatge

7. Quins son els elements de les cartes?
· ELEMENTS / Sentits

· AMBIENTS / Funcions

· ÈPOQUES/ Accions

Menjar / Gust
Plantes / Olfacte
Instruments / Oïda
Roba / Tacte
Joies / Vista
Llibres / Pensament
Amulets / Intuïció

Feina / Unió
Descans/ Silenci
Festa/ Ritual
Joc / Regal
Mercat / Viatge
Estudi / Secret
Competició / Premi

Prehistòria / Descobrir
Púnics / Comerciar
Romans / Ordenar
Àrabs / Construir
Corsaris / Lluitar
Actualitat / Comunicar
Futur / Inventar

8. I a part, podem jugar?
En el taller Imagilla’t usem la baralla de cartes
com una eina de creació narrativa, però també
pot ser utilitzada simplement com un joc de
cartes amb les que els infants podran divertir-se
mentre aprenen sobre tradició, fan volar la seva
imaginació i desperten la seva creativitat.

1- El joc bàsic de creació d’històries (que pot ser
cooperatiu o solitari) es tracta d'escollir una carta
per família (o categoria) i crear una història amb la
combinació de les 9 cartes. Havent-hi 7 cartes per
família, hi ha més de 40 milions de combinacions
diferents i inﬁnites històries per narrar.

A part, en l’us lúdic de l’eina també es treballen
aspectes com l’atenció, l’observació, la improvització, l’escolta, l’expressió oral i les habilitats comunicatives, entre d’altres. Les diferents modalitats
de joc (en mode solitari, en mode cooperatiu o en
mode competitiu) son les següents:

3- El joc de memòria, en el qual es reparteixen les
cartes i cada jugador ha de narrar una història a
partir de la carta que posa damunt la taula. Pot
usar qualsevol element de la carta i afegir els
elements que decideixi. Els següents jugadors han
de posar una altra carta continuant la història,
però recordant tot el que han narrat els anteriors
jugadors. El joc pot ser competitiu (tenint en
compte els oblits al puntuar) o cooperatiu (la resta
de jugadors ajuden al narrador quan s’ha oblidat
d’esmentar algun element anterior)

1- El joc principal (competitiu) comença repartint
totes les cartes entre diversos jugadors (de 2 a 8).
Al qui li toca la carta mestra, comença a narrar
una història usant qualsevol dels elements
presents en la carta que posi damunt de la taula.
Una vegada ha narrat sobre la carta, la resta de
jugadors tenen dret a una pregunta. En el cas que
en la narració o en la resposta a les preguntes de
la resta dels jugadors, el narrador esmenti algun
element present en alguna carta d'un altre jugador, el jugador que tingui la carta esmentada
passa a ser el narrador i juga una altra carta. I així
es continua jugant ﬁns que algú es quedi sense
cartes i per lo tant, es converteixi en el guanyador.

4- El joc interpretatiu, en el qual amb l'ajuda de
dos daus i a partir d'uns acords previs, un dels
jugadors fa de narrador i la resta de jugadors han
d'interactuar amb la seva narració proposant
activitats a la història depenent dels elements de
les seves cartes. Els daus dictaran si les propostes
dels diferents jugadors segueixen endavant i
aquests hauran d'interpretar la proposta amb més
o menys teatralitat segons el que s’hagi acordat.

9. Qui és el facilitador?
Monma Mingot
Creador, actor i pedagog que porta dotze anys treballant
com a narrador oral a l'illa, creant espectacles de projecció internacional amb la companyia Clownidoscopio
Teatre i treballant en l'àmbit de la pedagogia amb
infants i adults. Amb gran experiència en la creació i la
producció, ha ideat el projecte Imagilla’t per crear un
univers lúdic i didàctic al voltant de la creativitat tradicional i poder compartir eines per despertar la creativitat
mentre ens vinculem amb la comunitat i el territori.
Entusiàstic - Art, Educació i Creativitat
Associació Cultural aﬁncada a Eivissa que desenvolupa i
gestiona projectes culturals, artístics i pedagògics per
vincular art, creativitat i aprenentatge.

Imagilla’t és un projecte de:
Entusiàstic - Art, Educació i Creativitat
www.entusiastic.com/imagillat
entusiastic.eivissa@gmail.com
+34 600 211 057

