TALLERS BUS DE LA LLENGUA
A continuació mostrem informació de tots els tallers que tindran lloc en el Bus de la
Llengua: en què consisteixen, a quin públic s'adrecen i quins materials s'utilitzaran.
Taller 1. Una de quatre
Públic
ESO, batxillerat, públic general.
Tipus
Concurs per equips
Descripció
Amb aquest concurs, els participants podran demostrar que són molt sabuts en temes
que tenen a veure amb el nostre territori.
Per a fer-ho, hauran de respondre, individualment o per equips, una sèrie de
preguntes, en clau valenciana, en què triaran la resposta correcta de les quatre
possibles. Geografia, literatura, cultura i llengua seran els eixos sobre els quals podran
demostrar els seus coneixements.
L'equip guanyador serà el que no solament haja encertat més respostes, sinó el que les
haja endevinades més ràpidament.
Taller 2. L'alfaruleta
Públic
Tots els públics
El nivell de dificultat s'adapta a l'edat: a major edat, més respostes i menys temps.
Tipus
Concurs per equips
Descripció
En aquest concurs, els participants hauran d'agrupar-se per equips.
Un dau determinarà una categoria, com ara "menjar" o "aliment", de la qual hauran
de buscar paraules que comencen per la lletra que marcarà una ruleta alfabètica,
que faran rodar els participants.
Guanyarà l'equip que done més respostes correctes en un temps més curt.

Taller 3. A la moda
Públic
ESO, Batxillerat, universitat
Tipus
Taller creatiu Individual o en grup
Descripció
Aquest és un taller per a totes aquelles persones que tenen ànima de creadors,
dissenyadors, dibuixants, i que volen crear la seua pròpia moda.
Els donem l'oportunitat que creen un eslògan divertit i atractiu que anime la gent a
comprar en valencià, amb alguna frase que apel·le a sentiments positius.
Eixe eslògan es plasmarà en una samarreta o en una bossa de tela.
Taller 4. El conte volador
Públic
ESO, Batxillerat, universitat
Tipus
Taller creatiu en grups
Descripció
En aquest joc, els participants tenen l'oportunitat de ser escriptors.
A partir de l'inici d'un conte, hauran de redactar la resta de la història: plantejament,
nus i desenllaç.
Quan, per equips, hauran acabat d'escriure una part, faran un avió de paper i el
llançaran a l'aire. Alhora, rebran un avió diferent, i hauran de seguir escrivint una
història que ells no hauran encetat.
Taller 5. Paraules esteses
Públic
Primària i públic general
Tipus
Taller creatiu en grups

Descripció
En aquest cas, els protagonistes són els més joves: hauran de retallar lletres i decorarles. Després, construiran paraules que apel·len a sentiments positius.
Quan tindran les paraules, hauran de construir alguna frase que desprenga un missatge
positiu. En acabar, estendran la frase o les paraules en un cordell.

