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Vols convertir-te en escriptor per un 

dia? 

En el taller d´escriptura C.R.E.A. rea-

l i t z a r e m  m ú l t i p l e s  e x e r c i c i s 

d´escriptura creativa que ens permetran 

explorar el nostre talent innat:  

exercicis de creativitat; de creació 

d´històries; textos no-literaris...  

Una manera pràctica i divertida de ficar

-se dins la pell d´un escriptor.  

T´hi atreveixes? 

 

 

A càrrec de: 

Joan de Boer, escriptor i especialista en activitats 

de dinamització lectora.  

Treballa habitualment en biblioteques i centres cul-

turals realitzant activitats de narració oral, clubs de 

lectura i tallers d´escriptura així com cursos de formació, con-

ferències i projectes de promoció lectora. 

www.joandeboer.cat 

 

 

- C.R.E.A. - 
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 El taller d´escriptura creativa C.R.E.A 

pretén mostrar algunes de les múltiples possi-

litats de l´escriptura: 

  -Personal 

  -Professional 

  -Artística 

I d´aquesta manera fer-la més propera i 

atractiva als participants del taller. 

 

Desenvolupament de la sessió 

Realització de 10 exercicis d´escriptura 

creativa en diferents formats:  

Escriptura creativa; creació d´històries; 

estructurals(diàlegs, descripcions…); tipo-

logies textuals(sms;anuncis;cançons…) 

Els exercicis són breus.  

Després de l´escriptura es procedirà a la 

lectura en veu alta d´alguns dels escrits. 

 

Llibreta del taller 

En finalitzar la sessió, cada assistent dis-

posarà d´un petit quadern d´escriptura crea-

tiva amb els exercicis realitzats.  

 

 

 

 

 

- EL TALLER - 
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Nom: 

C.R.E.A.(Curs Ràpid d´Escriptura Autocreativa) 

 

Tipologia: 

Taller d´Escriptura Creativa 

 

Edats: 

Adults 

 

Durada : 

1.30 h. 

 

Assistència 

Màx. 15 

 

Dinamitzador: 

Joan de Boer 

 

Dirigit a: 

Qualsevol persona interessada en l´escriptura. No cal experiència 

prèvia en el camp de l´escriptura. 

 

 

 

 

 

- FITXA TÈCNICA - 
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Joan  de  Boer  

Dinamització Lectora 

www.joandeboer.cat 

 

 
E-mail:  jjbowi@yahoo.es 

Tel.(fix):  93 485 67 77 

Tel.(mòbil):  626 780 132 

 


