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- ÍNDEX - 



 

 Escriptura  Creativa a l´Aula és un curs exprés de formació 

que vol oferir a mestres i professors les eines bàsiques que els 

permetran treballar l´escriptura creativa a clase. 

 Exercicis d´escriptura creativa, com classificar-los,  crear-ne 

de nous, intercanvi d´experiències i una interessant bibliografia 

bàsica per a confeccionar les nostres pròpies eines de treball. 

 L´escriptura creativa és una forma senzilla i divertida de 

posar en pràctica els coneixements adquirits a classe. Ens aporta 

una visió més vivencial del fet literari i potencia la crativitat dels 

nostres alumnes. 

 

 

A càrrec de: 

Joan de Boer, escriptor i especialista en activitats de 

dinamització lectora. Llicenciat en Filologia Catalana 

i Màster en Promoció de la Lectura, és un dels pocs 

professionals de la dinamització lectora a casa nos-

tra. Realitza sessions de narració oral, clubs de lectura i tallers 

d´escriptura així com cursos de formació i conferències. 

www.joandeboer.cat 
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Nom:  

Escriptura Crea�va a l´Aula  

 

Descripció:  

-Realització de múl�ples exercicis d´escriptura crea�va 

-Classificació i creació dels exercicis 

-Aplicació en el currículum escolar 

 

Objec�us:  

-U�lització de l’escriptura crea�va com a eina didàc�ca 

-Aproximació a la literatura a través de l ´escriptura 

-Posada en pràc�ca dels elements teòrics de les classes de 

llengua i literatura 

 

Durada: 

3 h. 

 

Alumnes: 

Màx. 15  

 

 

- FITXA TÈCNICA- 



 

  

 

  

 1-Presentació 

 2-Crea�vitat 

 3-Escriptura 

 4-Escriptura crea�va a l áula  

 5-Classificació exercicis 

 6-Creació d éxercicis 

 7-Creació de tallers d éscriptura 

 8-Bibliografia 

 9-Intercanvi d éxperiències 

 10-Torn de preguntes 

 

 

 

 

- CONTINGUTS- 
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- IMATGES - 

L´Art d´Explicar Contes, a la biblioteca 
de La Seu d´Urgell (2017) 

“Escriptura Creativa a l´Aula” 
CAREI, Saragossa (2015) 

“Escriptura Creativa a l´Aula” Escola 
d´estiu del Moviment de Renovació Pe-

dagògica de l´Alt Empordà, Figueres 
(2016) 

Curs “Eines de Dinamització Lec-
tora” Laboratori de Lletres, Barce-

lona (2019) 



 

 
 

COACHING ESCRIPTORS 

-Bulat, Sergio "Coaching para escribir" Paidós 

-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  

 

EDUCACIÓ 

-Bona, César "La Nueva educación" Plaza&Janés 

-Robinson, Ken "Escuelas creativas" Grijalbo 

 

ESCRIPTURA 

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

-Pagès, Vicenç "Un tramvia anomenat text" Empúries 

 

ESCRIPTURA-INFANTIL 

-Díaz, Raquel "Laboratorio portátil de escritura" Tres Tigres Tristes 

-Santos, Care "El taller de la imaginació" Alba 

 

ESCRIPTURA-JUVENIL 

-Berbel, Esmeralda "Taller de escritura creativa para niños y adolescentes" Alba 

-Kohan, Silvia Adela "Consignas para un joven escritor" Octaedro 

 

FICCIÓ 

-Balló, Jordi "La llavor immortal" Empúries 

-Balló, Jordi "Jo ja he estat aquí" Empúries 

 

LECTURA 

-Bayard, Pierre “Com parlar dels llibres que no hem llegit” Empúries 

-Blay, Antonio “Lectura rápida” Iberia 

 

TALLER D´ESCRIPTURA 

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

-Tona, Montserrat "Taller d´escriptura creativa" Educaula  

 
TALLER D´ESCRIPTURA-EXERCICIS 

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

-Rodari, Gianni "Gramàtica de la fantasia" Proa 

 
 

 

- BIBLIOGRAFIA - 
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Joan de Boer 
 

626 780 132 – 93 485 67 77  
 

jjbowi@yahoo.es  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació a: 

www. joandeboer.cat  
 
 


