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En aquesta nova edició del projecte Viquilletra, impulsat per la UOC - LletrA i el Departament 
d’Ensenyament, ens centrarem en el gènere del tràiler de llibre.

Entre els mesos de gener i maig, us guiarem perquè acompanyeu els vostres estudiants de 
secundària i batxillerat en l’elaboració d’un tràiler de llibre, a partir de la lectura que lliurement 
decidiu, des de la idea fins al producte final, passant pel guió, l’storyboard, la realització i la 
publicació en línia.

Comptareu en tot moment amb el nostre suport per resoldre dubtes i orientar-vos en el procés.
   

Per què fer un tràiler de llibre?
Elaborar un tràiler de llibres permet als estudiants no només entendre el contingut del llibre, ja 
que han de fer-ne una síntesi, sinó també fer l’esforç de construir una breu història amb la 
tensió narrativa adequada per promoure la lectura d’aquella obra.

A més, elaborar un tràiler de llibre promou:
• La creativitat: com transmetre l’essència d’una obra sense revelar-ne el contingut complet 

alhora que se’n promou la curiositat per llegir-la?
• La inclusió: s’hi pot treballar a molts nivells i amb obres molt diverses. Tot l’alumnat, sense 

exclusió, pot participar en l’elaboració d’un tràiler de llibre.
• El treball en equip: aprendran a treballar en equip, a consensuar idees, a construir 

conjuntament, al mateix temps que cada membre del grup pot especialitzar-se en un aspecte 
diferent (guió, storyboard, gravació i maneig de les càmeres, muntatge, etc.).

• El treball per competències: és un projecte complet que incideix directament en les 
competències lingüística i literària, artística, digital, cultural…

• La interdisciplinarietat: també pot ser, si es vol, l’oportunitat per promoure un projecte 
interdepartamental al vostre centre. 

També hi haurà un concurs. Amb premis!
Tots els tràiler de llibre presentats entraran a formar part d’un concurs que estem preparant. Hi 
haurà diferents categories i premis que reconeixeran els millors treballs presentats. 

Com participar-hi?
Els docents interessats a participar-hi s’hi han d’inscriure.
• Si ets docent de Catalunya i vols rebre una certificació de formació de 30 h per la participació 

amb l’alumnat, t’hi has d’inscriure a través de l’XTEC abans del 10 d’octubre (activitat: 
Viquilletra).

• La resta de docents us hi podeu inscriure a través d’aquest formulari: bit.ly/viquilletra1718 [els 
docents inscrits amb aquest procediment rebran certificació de formació dins del projecte 
Viquilletra (UOC)] 

Una Viquilletra
de tràiler!

Més informació:
www.viquilletra.cat
viquilletra@uoc.edu


