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 “Petits Grans Escriptors” és un projecte educatiu que 

uneix escriptura i creativitat i té l´objectiu de convertir a 

nens i nenes de primària en futurs escriptors! 

Treballarem la creativitat , la recerca d´idees i l´escriptura 

de contes, i tot això a través de divertits exercicis pràctics. 

Només hi ha una manera d´ensenyar a escriure: escrivint. 

I si és d´una forma divertida molt millor! 

 

 

 

 

A càrrec de: 

Joan de Boer, escriptor i especialista en activitats de 

dinamització lectora.  

Treballa habitualment en biblioteques, centres edu-

catius i espais culturals realitzant activitats de narra-

ció oral, clubs de lectura i tallers d´escriptura així com cursos de for-

mació, conferències i projectes de promoció de la lectora. 

Membre de l´Associació de Professionals de les Activitats de Dina-

mització Lectora de Catalunya (DILECAT) 

 

www.joandeboer.cat 
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 El projecte “Petits Grans Escriptors” 

vol apropar l´escriptura als més petits. 

D´on sorgeixen les idees? Què és la 

creativitat? Com s´escriuen les 

històries? Com es fan els llibres… 

Una aproximació pràctica i divertida al 

món dels llibres i l´escriptura. 

 

El projecte es desenvoluparà en tres 

sessions (versió breu): 

 

1-Creativitat. 

2-Com s´escriu una història. 

3-Escriu la teva història. 

 

O cinc sessions (versió llarga): 

 

1-Taller d´Escriptura Creativa de pre-

sentació 

2-Creativitat. 

3-Com s´escriu una història. 

4-Escriu la teva història. 

5-Fes el teu llibre! 

 

 

 

- EL PROJECTE - 
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Els alumnes disposaran d´una petita lli-

breta amb una breu explicació teòrica i 

els apartats on podran realitzar els 

exercicis pràctics. 

 

En finalitzar l´itinerari de tallers els 

nens i nenes que hagin participat en el 

projecte tindran una idea clara i 

pràctica de com utilizar la seva creati-

vitat en l´escriptura, les parts més im-

portants que cal treballar per escriure 

un text literari. 
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1-Creativitat 

Sessió de treball dedicada a la creativitat 

i naixement de les idees. A través de dife-

rents exercicis d´escriptura creativa ens 

endinsarem en els secrets de la creativitat 

i la creació d´idees per a la posterior ela-

boració del text literari. 

 

2-Com s´escriu una història 

Sessió de treball dedicada a les parts més 

importants d´una història. 

A través de diferents exercicis d´escriptura 

creativa treballarem algunes de les parts 

més importants de la història: inici, es-

tructura, descripció i diàleg. 

 

3-Escriu la teva història 

Sessió de treball que connecta les dues ses-

sions anteriors. 

A partir de la creativitat i les parts de la 

història, cada alumne crearà el seu propi 

relat. 

El text està molt pautat i els alumnes només 

hauran e fer la tria dels diferents elements 

de la narració i desenvolupar-los. 

En finalitzar tindran un breu relat. 

 

 

 

- 3 SESSIONS - 
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1-Taller d´Escriptura Creativa de pre-

sentació 

Taller d´escriptura creativa que servirà per 

a presentar-nos, trencar el gel i explorar 

la creativitat que tots tenim. 

 

2-Creativitat 

Sessió de treball dedicada a la creativitat 

i naixement de les idees.  

 

3-Com s´escriu una història 

Sessió de treball dedicada a les parts més 

importants d´una història. 

 

4-Escriu la teva història 

Sessió de treball que connecta les dues ses-

sions anteriors. 

A partir de la creativitat i les parts de la 

història, cada alumne crearà el seu propi 

relat. 

 

5-Fes el teu llibre! 

Taller de creació de llibres a partir de ma-

terials molt accessibles. 

Una forma fàcil i divertida d´introduir-se 

en l´art d´editar llibres. 
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· Lerning by doing, aprendre experimentant. 

 

· Descobrir l´escriptura i els seus procesos bàsics. 

 

· Gaudir de l´escriptura a través d´un treball lúdic 

i pràctic. 

 

· Descobrir la creativitat i el procés de generació 

d´idees. 

 

· Apropar a nens i nenes a la lectura a través de 

l´escriptura. 

 

 

 

 

 

- OBJECTIUS - 
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Nom: 

Petits Grans Escriptors 

 

Tipologia: 

Projecte d´Escriptura Infantil 

 

Edats: 

Infantil (9-12 anys) 

Cursos (Quart, Cinquè i Sisè de Primària) 

 

Durada : 

Opció A) 3 sessions de 60 m. 

Opció B) 5 sessions de 60 m. 

 

Periodicitat: 

Anual: 1 sessió/any  

Trimestral: 1 sessió/trimestre 

Mensual: 1 sessió/setmanal 

 

Assistència 

Màx. 15 nens, biblioteques / Màx. 25 nens, escoles 

 

Material necessari per nen: 

-1 bolígraf 

-6 fulls DINA4 

 

- FITXA TÈCNICA - 
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- IMATGES - 

Projecte “Petits Grans Escriptors”, Biblioteca de Pi-
neda de Mar, Nov-Des (2022) 

 
 
 

 

Projecte “Petits Grans Escriptors”, Biblioteca Caldes 
de Malavella, Estiu (2022) 

 

Projecte “Petits Grans Escriptors”, Biblioteca Vila-
Seca, Nov-Feb(20 

22) 

 

Projecte “Petits Grans Escriptors”, Biblioteca Munici-
pal i CEIP Llagut de Sant Pere Pescador (2022) 
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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 

 


