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T´agrada escriure? 

Sí? Doncs t´esperem al curs! 

No? Doncs t´esperem al curs per demostrar-te que et pot 

agradar! 

En el curs “Escriure per riure” realitzarem un munt 

d´exercicis d´escriptura creativa que et faran descobrir que 

dins teu s´hi amaga un superescriptor ;-) 

 

 

 

 

 

 

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 
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 El curs d´escriptura infantil “Escriure 

per riure” vol acostar l´escriptura creativa 

als més petits. 

 

Desenvolupament de les sessions 

Realització de  sessions d´escriptura crea-

tiva en diferents formats:  

Tallers d´escriptura creativa; taller de re-

cerca d´idees; taller d´edició d´un conte. 

 

Els exercicis a realitzar són breus.  

Després de l´escriptura de cada exercici es 

procedirà a la lectura en veu alta d´alguns 

dels escrits. 

 

Llibreta del taller 

En finalitzar el curs, cada nen disposarà 

d´un petit quadern d´escriptura creativa amb 

els exercicis realitzats.  
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Primera sessió “Taller” 

Taller d´escriptura amb diversos exercicis d 

éscriptura creativa. 

 

Segona sessió “Idees” 

Taller d´escriptura amb diversos exercicis 

que donaran idees als més petits sobre com 

començar el seu relat. 

 

Tercera sessió “Edició” 

Taller d´escriptura on aprendrem com es pu-

blica un conte i publicarem i comercialitza-

rem el nostre propi conte! 
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Nom: 

Escriure per Riure 

 

Tipologia: 

Cursd´Escriptura Creativa Infantil 

 

Edats: 

Infantil (9-12 anys) 

 

Durada : 

3 sessions de 60 m. 

 

Assistència 

Màx. 15 

 

Dinamitzador: 

Joan de Boer 

 

Material necessari per nen: 

-1 bolígraf 

-10 fulls DINA4 

 

Altres formats: 

Taller 1 sessió 
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- ÀLBUM FOTOGRÀFIC - 
 

Taller “Escriure per Riure”, 
CEIP Puig d´Arques de Cassà de la Selva, Abril (2018) 
 
 

 

Taller “Escriptura Jove”, 
Caixaforum de Barcelona, Gener (2017) 

 

Taller “Escriure per Riure”, 
Biblioteca de Santa Susanna, Març (2018) 

 

 

Taller “Escriure per Riure”, 
Biblioteca de Figueres, Setembre (2013) 
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COACHING ESCRIPTURA 

-Bulat, Sergio "Coaching para escribir" Paidós 

-López, Iria “Saca al escritor que llevas dentro” Literautas  

-López, Josep "El camino de las hormigas" Alba 

 

CREATIVITAT 

-Bono, Edward de “El Pensamiento lateral” Paidós 

-Marina, José Antonio “L´aprenentatge de la creativitat” Columna  

-Medina, Agustín “Ideas para tener ideas” Prentice Hall 

 

ESCRIPTURA 

-Cassany, Daniel "La cuina de l´escriptura" Empúries. 

-Pagès, Vicenç "Un tramvia anomenat text" Empúries. 

-Mittelmark, Howard i Newman, Sandra “Cómo no escribir una novela” Seix 

Barral 

 

ESCRIPTURA INFANTIL 

-King, P. i Thompson, R. “Com escriure…sobre coses que faig” Timun Mas 

-King, P. i Thompson, R. “Com escriure…històries d´aventures” Timun Mas 

-King, P. i Thompson, R. “Com escriure…històries sorprenents” Timun Mas 

 

TALLER D´ESCRIPTURA 

-Andruetto, María Teresa i Lardone, Lilia “La escritura en el  taller” Anaya 

-Montes, Felipe "1303 ejercicios de creación literaria" Berenice 

-Kohan, Silvia Adela  "Taller de escritura" Diseño Editorial 
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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 

 


