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PRESENTACIÓ

Aquí teniu entre les vostres mans un recull de diferents propostes

de TALLERS I CURSOS D’ESCRIPTURA dels socis i sòcies que

formen part de l´Associació de Professionals de les Activitats de

Dinamització Lectora de Catalunya(DILECAT).

Hi trobareu propostes de cursos d’escriptura dividides entres

categories: Infantil, Familiar, Juvenil i Adults.

Aquest catàleg és una selecció de propostes. Podeu posar-vos en

contacte amb la nostra associació dilecat@dinamitzaciolectora.cat per tal

de sol·licitar altres formats o bé proposar un tema concret.

Per a més informació (disponibilitat, preus...) poseu-vos en contacte

amb la persona responsable de l´activitat.

Moltes gràcies i esperem que gaudiu de les nostres propostes!

mailto:dilecat@dinamitzaciolectora.cat
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INFANTIL



CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Infantil

SOCIETAT SECRETA DE CONTRABANDISTES DE PARAULES

a càrrec de  Judit Navarro Royo

Taller d’escriptura per a infants en que posem en pràctica, de manera lúdica,

estratègies i jocs per a obrir la porta i potenciar la creativitat, aquella habilitat humana que

ens permet trobar solucions a situacions desconegudes. Aquest és un taller per jugar, i per

això és molt seriós: ens plantegem desafiaments i juguem amb l’alfabet i les paraules, les

formes i els objectes, per a arribar a inventar altres mons.

Infants entre 6 i 12 anys

CONTACTE:

Judith Navarro Royo

www.PetitaCompanyia.cat

judith@petitacompanyia.cat

679 827 166



CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Infantil

ESCRIURE PER RIURE

a càrrec de  Joan de Boer

T´agrada escriure? Sí? Doncs t´esperem a “Escriure per Riure”!

No? Doncs t´esperem a “Escriure per Riure” per demostrar-te que et pot agradar!

En el taller/curs “Escriure per riure” realitzarem un munt d´exercicis d´escriptura creativa

que ens faran descobrir que dins nostre s´hi amaga un superescriptor ;-)

CONTACTE:

Joan de Boer

www.joandeboer.cat

jjbowi@yahoo.es

626 780 132 / 93 485 67 77



CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Infantil

IMAGINA QUI...

a càrrec de Sara Tornos

Taller d'invenció de personatges fantàstics. Viatgem fins a Terrastranya, una illa

habitada per personatges ben extravagants, per ajudar a dos científics a catal·logar la fauna

de l'indret. Els i les participants hauran de descriure i inventaran animals i éssers surreals i

divertits. Si són atrevits/des, després, els hauran d'intentar dibuixar i tindrem un diari de

camp autèntic.

CONTACTE:

Sara Tornos (sara sareta)

Instagram: @planetapastanaga

sareeeta@hotmail.com

636021006

mailto:sareeeta@hotmail.com


CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Infantil

TALLER DE PENSAMENT CREATIU

I D’ESCRIPTURA PER A INFANTS

a càrrec de Jordi Folck

Si convertim a cada infant en una persona creativa no només raonarà d’una manera

diferent sinó que cercarà fonts per augmentar la creativitat: lectura, viatges, teatre, cinema,

concerts i obtindrà un pensament crític. Aquest taller ofereix les claus perquè aprenguin a

pensar, a escriure/expressar-se millor i a gaudir!

CONTACTE:

Jordi Folck

www.jordifolck.xyz

jordifolck@gmail.com

60755717 / 93 4533276



FAMILIAR



CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Familiar

ESCRIURE per RIURE en FAMÍLIA

a càrrec de Joan de Boer

Per fi un taller d´escriptura creativa per a famílies!

Grans i petits gaudiran com mai de l´escriptura creativa de la mà de Joan de Boer. A

través de múltiples exercicis demostrarem que no som una família com les altres: som

una família de superescriptors!

CONTACTE:

Joan de Boer

www.joandeboer.cat

jjbowi@yahoo.es

626 780 132 / 93 485 67 77



CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Familiar

PERIPĖCIES ALS ASTRES

a càrrec de Sara Tornos

En Titus Miragalaxus és un savi i prestigiós astrònom que duu tota la seva vida

enclastat a un telescopi...” Així comença la història que cada família ha de continuar en

aquest taller d'escriptura creativa amb temàtica de ciència-ficció. Tot i que l'inici és igual per

a tots i totes, cada conte serà totalment diferent, depenent de les inquietuds, aficions o

inventiva de cadascú, farem un viatge per l'espai d'allò més divertit, descobrint planetes i

extraterrestres als que haurem de donar un cop de mà.

CONTACTE:

Sara Tornos (sara sareta)

Instagram: @planetapastanaga

sareeeta@hotmail.com

636021006

mailto:sareeeta@hotmail.com


JUVENIL



CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Juvenil

ESCRIPTURA JOVE

a càrrec de Joan de Boer

T´agrada escriure? OPCIÓ A) Sí, OPCIÓ B) No. Sigui quina sigui la resposta...

aquest és el teu TALLER/CURS! Aquí no pararàs d´escriure: Contes; missatges de

whatsapp; publicitat; cançons de reggaetón educatiu… Només els avorrits pensen que

escriure no és divertit ;-)

CONTACTE:

Joan de Boer

www.joandeboer.cat

jjbowi@yahoo.es

626 780 132/93 485 67 77

mailto:jjbowi@yahoo.es


CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Juvenil

INVENTO, ESCRIC, RIC

a càrrec de Sara Tornos

Sessió dedicada al pedagog i escriptor italià Gianni Rodari (1920-1984). A partir de

la lectura d'alguns dels seus contes es presentaran vàries tècniques de la seva Gramàtica

de la fantasia i el jovent podrà escriure textos breus de manera senzilla i divertida. Inclou

tant propostes individuals com d’escriptura col·lectiva.

CONTACTE:

Sara Tornos (sara sareta)

Instagram: @planetapastanaga

sareeeta@hotmail.com

636021006

mailto:sareeeta@hotmail.com


CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Juvenil

TALLER D´ESCRIPTURA EN VIU

a càrrec de Marcos Xalabarder

L'escriptura en viu és l'art de la improvisació davant d'un públic. Els tallers d'escriptura en

viu són únics al món i t'ajuden a alliberar les pors, a trobar la teva veu i a compartir-la amb

els altres gràcies a exercicis de creativitat col.lectiva guiats per la música i els visuals.

CONTACTE:

Marcos Xalabarder

www.escrituraenvivo.org

info@escrituraenvivo.org

619 428 834



ADULTS



CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Adults

JAM D´ESCRIPTURA

a càrrec de Marcos Xalabarder

La jam és la trobada entre l'escriptura, la música en viu i els audiovisuals en una experiència

única i irrepetible. És una activitat dirigida a biblioteques i centres culturals on nosaltres

posem els mitjans i el públic l'escriptura en una experiència de creació col·lectiva.

CONTACTE:

Marcos Xalabarder

www.escrituraenvivo.org

info@escrituraenvivo.org

619 428 834



CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Adults

ESCRIURE CONTES

a càrrec de Gina Clotet

Tens ganes d’escriure contes però no saps per on començar? En aquest taller

aprendràs petits trucs per estimular la teva imaginació i adonar-te que ja tens tot el que et

cal per posar-t’hi. Cada setmana escriuràs i llegiràs un conte i aprendràs entrenar la

inspiració.

CONTACTE:

Gina Clotet

www.umpalumpa.info

info@umpalumpa.info

607 345 758



CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Adults

FIL CREATIU

a càrrec de Inés Macpherson

Un taller d’escriptura on jugar amb diferents elements creatius com la música, la fotografia,

la dansa o l’art, elements que poden despertar la nostra imaginació i portar-nos a llocs que

no coneixíem o fer-nos descobrir ritmes que no sabíem que teníem.

CONTACTE:

Inés Macpherson

www.encuentosydesencuentos.wordpress.com

ines.macpherson@gmail.com

676 121 220



CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Adults

CURS D´ESCRIPTURA HUMORÍSTICA

a càrrec de Ramon Pardina

En aquest curs aprendrem recursos i tècniques per a escriure literatura humorística en un

sentit ampli de la mà de mestres del gènere, clàssics i contemporanis, com Tom Sharpe,

Woody Allen, Tom Gauld, Quim Monzó, Pere Calders, Empar Moliner, Òscar Andreu,

Caitlin Moran, Fran Lebowitz, Saki o Julio Cortázar, entre d’altres.

CONTACTE:

Ramon Pardina

www.ramonpardina.com

ramonpardinav@gmail.com

661 001 084



CATÀLEG DILECAT ESCRIPTURA / Adults

TALLER DE TÈCNIQUES D’ESCRIPTURA CREATIVA

DE GIANNI RODARI

a càrrec de Jordi Folck

50 anys de la Gramàtica de la Fantasia! Fem un Rodari 2.0 per reactualitzar les seves

tècniques de generació d’idees. Per a pares, docents, comunicadors: des del binomi fantàstic ah “i si

l’avi fos un gat? Taller teòric-pràctic. Tots podem jugar a ser Gianni Rodari!

CONTACTE:

Jordi Folck

www.jordifolck.xyz

jordifolck@gmail.com

60755717 / 93 4533276



ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LES ACTIVITATS

DE DINAMITZACIÓ LECTORA DE CATALUNYA

(DILECAT)

www.dinamitzaciolectora.cat


