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,
T agrada escriure?
,
Sí? Doncs t esperem al taller!
,
No? Doncs t esperem al taller per
demostrar-te que et pot agradar!
En el taller “Escriure per riure” realitzarem
,
,
a
un munt d exercicis d escriptura creativ
,hi
s
teu
dins
que
rir
cob
que et faran des
amaga un superescriptor ;-)

A càrrec de Joan de Boer,
escriptor i especialista en activitats
de dinamització lectora.
Treballa habitualment en biblioteques
i centres culturals realitzant activitats
de narració oral, clubs de lectura i
tallers d’escriptura així com cursos
de formació, conferències i projectes
de promoció lectora.

el taller

El taller d,escriptura creativa infantil
“Escriure per riure”
vol apropar l,escriptura creativa als més petits.
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Tallers d’escriptura
conte.
taller d’edició d’un
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.
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En finalitzar
s exercicis realitzats.
d’escriptura creativa amb el

fitxa tecnica
Nom

Escriure per Riure
Tipologia

Taller d’Escriptura Creativa Infantil
Edats

Infantil (9-12 anys)
Durada

1 sessió / 60 m.
Assistència

Màx. 15 (biblioteques)
Màx. 25 (escoles)
Dinamitzador

Joan de Boer
Material necessari per persona

-1 bolígraf
-3 fulls DINA4

album de fotografies

Taller “Escriure per Riure”
Biblioteca de Figueres, setembre 2013

Figueres

Taller d’escriptura “Escriure per Riure”
Biblioteca de Santa Susanna, març 2018

Santa Susanna

Taller “Escriptura Jove”
Caixaforum Barcelona, gener 2017

Barcelona

Taller d’escriptura “Escriure per Riure”
CEIP Puig d´Arques
Cassà de la Selva, abril 2018

Cassà de la Selva
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