
   

 

- DOSSIER - 

Joan de Boer  
 

· Dinamització Lectora · 

 

 

TALLER D´ESCRIPTURA  

JOVE 

 



 2 

 

- ÍNDEX - 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX                                                                                                        Pàg. 2 

 

 

PRESENTACIÓ                                                                                      Pàg. 3 

 

              

ESCRIPTURA CREATIVA JOVE                                                 Pàg. 4 

 

 

FITXA TÈCNICA                                                                               Pàg. 5 

 

 

 

ÀLBUM FOTOGRÀFIC                                                                    Pàg. 6 

 

 

BIBLIOGRAFIA                                                                                    Pàg. 7 

          

 

CONTACTE                                                                                          Pàg. 8 

       

           

 

 



 3 

  

T´agrada escriure? 

 OPCIÓ A) Sí 

 OPCIÓ B) No 

Sigui quina sigui la resposta...aquest és el teu taller!  

 

Aquí no pararàs d´escriure: 

Contes; missatges de whatsapp; publicitat;  cançons de reggaetón 
educatiu… 

 

Només els avorrits pensen que escriure no és divertit ;-) 

 

 

 

A càrrec de: 

Joan de Boer, escriptor i especialista en activitats de 

dinamització lectora. Llicenciat en Filologia Catalana 

i Màster en Promoció de la Lectura, és un dels pocs 

professionals de la dinamització lectora a casa nos-

tra. Realitza sessions de narració oral, clubs de lectura i tallers 

d´escriptura així com cursos de formació i conferències. 

 

www.joandeboer.cat 
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- ESCRIPTURA CREATIVA JOVE- 

 

Què és la creativitat? 

La creativitat és la capacitat humana d´innovar, pensar d´una 
manera diferent i crear coses noves. 

 

On trobem la creativitat? 

Trobem la creativitat en diferents àmbits: artístic, cientificotec-
nològic i també en l´àmbit personal. 

 

Com treballem la creativitat a través de l´escriptura? 

A partir d´un senzill plantejament, els alumnes realitzen dife-
rents exercicis que posen a prova la seva capacitat creativa. 

 

Quins exercicis? 

Els exercicis –10 exercicis– es divideixen en tres grups: 

 -Exercicis de creativitat. 

 -Exercicis de diversitat textual (periodisme, publicitat…). 

 -Exercicis de creació literària. 

 

Com són aquests exercicis? 

Són exercicis de plantejament molt senzill que permeten una 
execució ràpida adaptada al nivell de cada alumne. 

Alguns d´aquests exercicis seran llegits en veu alta. 

 

Com es relaciona el taller amb el currículum escolar? 

Llengua; ortografia; expressió escrita; literatura; expressió oral; 
entorn social i relacionat amb la creativitat, pensament diver-
gent i capacitat de generar idees pròpies. 
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Nom: 

Taller d´Escriptura Jove 

 

Tipologia: 

Taller d´Escriptura Creativa 

 

Edats: 

13-18 anys 

 

Durada : 

1.30 h. (Opcional 1 h.) 

 

Assistència 

Escoles màx. 25 / Biblioteques màx. 15  

 

Dinamitzador: 

Joan de Boer 

 

Material necessari: 

-Projector (recomanable) 

-Per alumne: 1 Bolígraf; 6 fulls DinA4. 

 

 

 

- FITXA TÈCNICA- 
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- ÀLBUM FOTOGRÀFIC- 

Taller d´Escriptura Jove, alumnes de 3er. i 4rt. E.S.O. de 

l´I.E.S.  El Turó de Mataró, Febrer 2019 

Taller d´Escriptura Jove, alumnes de 4rt. E.S.O. de l´I.E.S.  La 

Romànica de Barberà del Vallès, Octubre 2018 
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- CRÍTIQUES- 

“... als alumnes els va agradar molt el taller. De fet, em van dir que era 

un dels millors que havien fet perquè era dinàmic i no era només d'es-

coltar sinó d'anar fent coses. I això que era d'escriure!!!!!!!!!” 

I.E.S.  El Turó de Mataró, Febrer 2019 

“... És impressionant que hagis tingut els alumnes quasi dues hores 

sense parar d´escriure!” 

I.E.S.  Ausiàs March de Barcelona, Abril 2019 
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 CONTE 
 -Anderson Imbert, Enrique "Teoría y técnica del cuento" Ariel. 
 -Drenen, Olga "Cómo escribir cuentos y novelas" Longseller. 
 -Kohan, Silvia Adela  "Así se escribe un cuento" Grafein. 
 -Samperio,Guillermo "Cómo se escribe un cuento" Berenice. 
 
 CREATIVITAT 
 -García Márquez, Gabriel "Cómo se cuenta un cuento" Debolsi llo. 
 -Pimentel, Manuel "El talento" Ariel. 
 -Rodari, Gianni "Gramàtica de la fantasia" Proa. 
 
 ESCRIURE 
 -Cassany, Daniel "La cuina de l´escriptura" Empúries. 
 -Pagès, Vicenç "Un tramvia anomenat text" Empúries. 
 -Gomis, Llorenç "La cocina literaria" Anagrama. 
 
 FICCIÓ 
 -Balló, Jordi "La llavor immortal" Empúries. 
 -Balló, Jordi "Jo ja he estat aquí" Empúries. 
 -Cerami, Vicenzo "Consells a un jove escriptor" Edicions 62. 
 -Imízcoz, Teresa "Manual para cuentistas" Península. 
 -Lodge, David "L´art de la ficció" Empúries. 
 
 LECTURA 
 -Bayard, Pierre "Com parlar dels llibres que no hem llegit"  Empúries. 
 -Blay, Antonio "Lectura rápida" Iberia. 
 -Font,Carme "Cómo escribir sobre una lectura" Alba. 
 
 MÓN EDITORIAL 
 -Arqués,N. "Marketing para escritores" Alba. 
 -Muchnik, Mario "Léxico Editorial" Taller De Mario Muchnik.  
 -Kohan, Silvia Adela "Claves para publicar tu libro" Espasa- Calve. 
 
 TALLER D´ESCRIPTURA 
 -Montes, Felipe "1303 ejercicios de creación literaria" Bere nice.  
 -Kohan, Silvia Adela  "Taller de escritura" Diseño Editorial. 

 

- BIBLIOGRAFIA- 
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Joan de Boer 
 

626 780 132 – 93 485 67 77 
 

jjbowi@yahoo.es  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació a: 

www. joandeboer.cat  
 
 


