LA FÓRMULA SECRETA
UNA LECTURA OBERTA GAMIFICADA
SOBRE FRANKENSTEIN, LÒGIES I
VIATGES EN EL TEMPS
Un misteri, un monstre, una lògia secreta, una
història de terror, dos viatgers del temps, una
aventura d’amor… són els ingredients de
#LaFórmulaSecreta, la nova aposta de l’IVAJ
Carnet Jove pels llibres, el joc, l’aprenentatge
en valors i l’experiència interactiva mitjançant la
lectura.
En col·laboració amb LEA Lectura Abierta, us
convidem a participar en un nou tipus de club de
lectura: més participatiu, més dinàmic, més
interactiu.

LECTURA OBERTA GAMIFICADA
Experiència lectora transmèdia,
social i interactiva on el joc
condueix la participació del lector,
que es converteix en el
protagonista de la història.
La lectura oberta gamificada porta
la lectura i les converses al voltant
d’un llibre, a múltiples canals de
comunicació, digitals i presencials, i
incentiva la participació del lector
amb activitats socials, creatives i
col·laboratives, totes sota la
mecànica i dinàmica del joc.

#LaFórmulaSecreta és una invitació al joc, al
viatge lector, a l’aventura literària, una autèntica
experiència col·laborativa i participativa, amb
debats, jocs i infinitat d’activitats virtuals i
presencials entorn d’una obra literària, on els
lectors, les persones joves, es convertiran en els
protagonistes d’un món d’experiències creat al
voltant d’un llibre, L’efecte Frankenstein, i de la
seua autora, l’alacantina Elia Barceló.

#LaFórmulaSecreta és un projecte que incideix
en l’educació en valors amb ferramentes d’oci
educatiu i mitjançant una plataforma digital
innovadora. LEA Lectura Abierta ha dissenyat
una lectura col·laborativa lúdica i formativa d’una
obra, L’efecte Frankenstein, que dóna resposta a
les necessitats del Pla de Joventut i permetrà
educar en camps com el gènere, el creixement
personal, la participació o prevenció de la
violència, alhora que es fomenta la lectura, el
debat i l’aprenentatge sobre altres èpoques
històriques.

LEA LECTURA ABIERTA
Innovadora plataforma digital que
enriqueix l'experiència lectora amb
fòrums, wikis, vídeos, àudios,
experiències presencials i altres
activitats col·laboratives, socials i
creatives.

FOMENT DE LA LECTURA EN LES PERSONES JOVES
#LaFórmulaSecreta es planteja com un recurs
apropiat per al foment de la lectura en persones
joves de 12 a 17 anys i com una ferramenta
educativa per als Tècnics de Joventut.
L’IVAJ ofereix a la Xarxa de Tècnics de
Joventut la programació completa de
#LaFórmulaSecreta amb l’objectiu que es
sumen al projecte i, juntament amb les persones
joves i corresponsals del municipi, el posen en
marxa a la seua localitat.

LLEGIR EN COMUNITAT
Les Lectures Obertes connecten persones joves a través de la lectura, i incentiva
l'intercanvi d'idees i la transmissió de coneixement.
LEA Lectura Abierta permet potenciar la creativitat i la participació activa dels lectors
mitjançant el joc.
La Gamificació respon a la motivació última del lector, perquè entrena les seues destreses
de lectura, però també habilitats socials, creatives i col·laboratives, que són la base de la
lectura, i de les competències transmèdia dels qui lligen amb la metodologia LEA.

Lectura Social

Lectura Creativa

Lectura
Col·laborativa

Dirigit a Tècnics de Joventut
Donar a conéixer el projecte i la
metodologia LEA.
Enquestes, notícies, correus, xarxes socials,
comunicació tradicional, presentació en
reunions presencials.
Tècnics de Joventut juntament amb jove
corresponsal conformen el Grup de Joves.

Dirigit a Tècnics de Joventut
Entrenament en mecànica, reptes i
activitats lectores.

FASE 0

Juny, juliol,
agost 2020

Temàtiques i contextualització del llibre
adequades a les persones joves. Debats
sobre metodologia i estratègies dels jocs.

3 mesos

FASE 1

La proposta narrativa, temàtica i
metodològica de l'experiència lectora
transmèdia i gamificada de
#LaFórmulaSecreta es desenvolupa en
diverses fases, amb activitats digitals i
presencials i amb objectius identificats per
fase, tot prioritzant actuacions presencials
al Territori, conjuntament amb les/els
Tècnics de Joventut. Per a complir aquests
objectius, es planteja una metodologia
híbrida presencial-online, estructurada en
cinc fases:

FASE 0

PROGRAMACIÓ #LAFÓRMULASECRETA

Comunicació i difusió de la
programació als Tècnics de Joventut
en la Xarxa de l’IVAJ.

FASE 1

Escape Room Literari amb les persones
joves, dinamitzat pel Tècnic de Joventut.

2 setmanes

Entrenament en temes #LaFórmulaSecreta.
Creació d’equips. Llibre i accés a LEA.

Formació online en la metodologia
als Tècnics de Joventut.

FASE 2

Segona quinzena
setembre 2020

Imparteix Tècnic de Joventut a Joves

FASE 2

2 o 3 hores

FASE 3
Octubre 2020

3 setmanes

Activitats lectores en diferents canals
online i en la plataforma LEA de
#LaFórmulaSecreta, en la qual ja
participen els joves juntament amb els
Tècnics de Joventut.

FASE 4
Novembre 2020

1 dia o cap
de setmana

Activitat presencial conjunta de tots
els participants en el projecte.

Dirigit a Persones Joves i Tècnics de Joventut
Es posa en marxa la Lectura Abierta

🏛

Universitat:
contextualització del
llibre

📦

Bagul: debats i
activitats socials

🔬

activitats creatives

A la vora del Danubi
Ingolstadt
Hohenfels-Salzburg

Progrés en la missió

FASE 3

Escape Room Literari dels Tècnics
amb el seu grup de persones joves.

Al costat del llac

Dirigit a Persones Joves i Tècnics de Joventut,
experts convidats, autora.
Diàleg/Taula Redona
Experts del Llibre
Posada en comú
conjunta de totes les
persones joves
lectores, de les seues
experiències lectores.

Tallers
creatius:
fanzine,
escriptura.
Gimcana
literària

Entrega
regals i
premis.

FASE 4

Primera quinzena
octubre 2020

OBJECTIUS DE LA FÓRMULA SECRETA

#LaFórmulaSecreta és una Lectura Oberta
Gamificada d'aprenentatge sobre les conquestes
i les dificultats històriques en matèria de drets i
igualtat entre sexes i classes. I ho fa des del
joc, el debat, l'intercanvi social, les activitats
creatives i col·laboratives, i l'anàlisi històric,
cultural i social de dues èpoques diferents: la
societat de finals del segle XVIII i el
començament del segle XXI.

#LaFórmulaSecreta permet conèixer, a través
de la literatura contemporània, una gran obra
clàssica, Frankenstein o el modern Prometeu, de
Mary Shelley.
L’univers de la novel·la L’ efecte Frankenstein
s'expandeix per a incloure altres històries ja
escrites o encara per escriure, i en les quals les
persones joves participen llegint, jugant i
aprenent, alhora que descobreixen, de manera
divertida, una gran novel·la clàssica.

L’AUTORA
Elia Barceló és considerada la gran dama de la
ciència-ficció. Ha escrit nombroses novel·les juvenils i
per a adults i ha rebut nombrosos premis i
reconeixements en literatura fantàstica i de ciènciaficció. Va nàixer a Alacant, va estudiar a València i
actualment viu a Àustria.

GAMIFICACIÓ DE #LAFÓRMULASECRETA
Un entorn lúdic dissenyat per a
l'experiència lectora, afig un
valor motivador a la lectura de
L’efecte Frankenstein. L'estètica
triada, la seua narrativa, la
mecànica i els elements de
disseny de jocs, compleixen els
següents propòsits claus,
propis de la gamificació:

1
2
3
4

Es dota d'un propòsit per a
complir els objectius
proposats; una missió
vinculada al fil conductor
de la narrativa, com a
element de joc, paral·lela a
la lectura.
Es promou un espai
social presencial i digital,
on crear comunitat i un
sentiment de pertinença
unit a un interés comú
propi dels sistemes de joc.
Es fomenta l'autonomia
del lector i les seues
decisions, tot afavorint la
identificació com a
protagonista i alineant
l'itinerari i els desafiaments
amb les seues necessitats
lectores.
Es facilita la progressió en
la lectura per mitjà d'un
sistema de progrés, que
avança cap al mestratge.

LA MISSIÓ
La persona lectora es submergeix en la història com a
viatgera en el temps i en l'espai, i forma part de l'Ordre
dels Illuminati, per a ajudar Mary Shelley a recobrar la
seua identitat, la seua memòria i tornar a 1816.
El llibre L’efecte Frankenstein en té la clau.
Es troba a Vila
Diodati i es desperta
en 2020 sense saber
on està. Troba un
mapa, un llibre i el
penjoll del Mussol.

Instructor de les
persones
lectores en la
missió. Només
ell coneix el
Secret de la
fórmula.

ESCAPE ROOM LITERARI
Cada 35 anys, l'Ordre dels
Illuminati convida joves
perspicaços a una Cerimònia
d'iniciació. S'ha detectat un salt
temporal en alguns membres de la
Lògia. Els iniciats són posats
a prova per a entrar en l'Ordre i verificar què ha
succeït, i ajudar-los a tornar a la seua època perquè la
història continue el seu curs.

TEST DEL VIATGER
La missió s'inicia amb un test que identifica les
habilitats i les destreses lectores i exploradores, i
determina la cambra per la qual entren als diferents
Territoris que cal recórrer: la Universitat, estada del
coneixement i la saviesa; el Bagul, espai de
comunicació i debats; i el Laboratori, estada de la
creativitat i la imaginació.

PROGRÉS
Els Territoris i les seues Cambres estan plenes de
reptes i enigmes. A mesura que s'avança en la
missió, van aconseguint ingredients d'una fórmula
màgica, i creixen i progressen en estatus dins de
l'Ordre dels Illuminati.

