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- Escriure per riure -

DOSSIER

Joan Boher és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Girona, especialitzat

en

literatura.

Professionalment

desenvolupa les seves ac vitats en diversos camps relacionats amb la ﬁcció:
La narració oral, 10 anys de dedicació professional,
membre fundador de l´Associació de Narradors Professionals.
L´escriptura, relats per a adults publicats en els reculls
“Fora de sèrie” Columna i “Resurrecció i altres narracions” Pagès
editors. Per a públic infan l, els àlbums il.lustrats “El Sultà i els
ratolins” OQO i “Els Reis d´Orient i el misteri del camell perdut”
Baula.
Professor d´escriptura, realitzant tallers pel Consorci de
Biblioteques de Barcelona, el Centre Cultural la Mercè de Girona i
el Centre de Formació Permanent Tres Roques de Mataró.
I dinamitzador d´ac vitats literàries, durant cinc anys al
capdavant del departament d´animació a la lectura de l´editorial
La Galera i, recentment, realitzant nombrosos clubs de lectura per
a adults i joves a nombroses biblioteques de Catalunya

Més informació:
www.joanboher.cat
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TALLER D´ESCRIPTURA INFANTIL:
Escriure per riure

Escriure és divertit?
I tant que sí! Amb un munt d´exercicis
pràctics et demostrarem que escriure també
fa riure.

Desenvolupament de la sessió:
Realització de 10 exercicis d´escriptura
creativa:
jocs de paraules; jocs d´escriptura; jocs
d´invenció d´històries.
En finalitzar la sessió, cada nen disposarà
d´un petit quadern d´escriptura creativa amb
els exercicis realitzats.

FITXA TÈCNICA:
Sessions: 1
Durada: 60 m.
Assistents: Màx. 15
Edat: 9-12 anys
Material necessari per nen:
Bolígraf, 5 fulls Dina4.
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Joan Boher
626 780 132 – 93 485 67 77
jjbowi@yahoo.es

Més informació a:

www. joanboher.cat
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