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L’Escola de lletres de Tarragona és una 

escola de formació permanent orientada 
a l’aprenentatge de coneixements tant 
pràctics com teòrics de les lletres cata-
lanes, estructurada en tres àrees temà-

tiques: dir, llegir i escriure; amb mòduls-
tallers i mòduls-aula, aquests darrers de 

conversa, debat o estudi teòric

Professorat: Lurdes Malgrat, Ramón Sanz,  

Ingrid Ventura, Alba Tomàs, Albert Ventura i 

Àngels Sánchez.

Contacte:
E-mail: info@escolalletres.cat

Telèfon: 977 253 602

 
   

 

     
OFERTA 

DE CURSOS

Primer mòdul
del 18 d’octubre

al 30 de gener

Organitza:

Amb el suport de:

I amb la col·laboració de:

Informació i matrícula

Període de matrícula del 13 de setembre al 15 

d’octubre de 2010.

Horari d’atenció de dilluns a divendres de 19h a 21h.

Escola de Lletres de Tarragona

C/ Sant Llorenç, 3 (baixos)

43003 Tarragona

977 253 602

info@escoladelletres.cat

http://www.escoladelletres.cat

Descomptes: Les persones que es vulguin matricular en més d’un 

taller de l’Escola de Lletres es beneficiaran d’un 20% de descompte.

Excepte en els cursos on s’indica un altre lloc d’inscripció
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SALA MAC (Maria Aurèlia Capmany)

L’Escola de Lletres t’obre les seves portes*
L’Escola de Lletres de Tarragona 
estrena aquest nou curs obrint les 
seves portes a tots els artistes de 
la ciutat.

Oferim la Sala MAC (Maria Aurèlia 
Capmany) per realitzar presen-
tacions de llibres, exposcions de 
fotografia, pintura, escultura, re-
presentacions teatrals de petit 
format o qualsevol acte que ens 
proposeu.

Per més informació contacteu 
amb l’administració de l’Escola de 
Lletres de Tarragona.



Taller estable I

La literatura i la creativitat sense límits

Professor: Lurdes Malgrat.
Edat: Totes les edats.
Nombre màxim d’assistents: 20 alumnes.
Dies i horari en què s’impartirà el curs: Dimecres de 19h 
a 21h.
Lloc: Espai aula-taller de l’Escola de lletres
de Tarragona (C/Sant Llorenç, 3).
Preu: 70 euros / mòdul.

Taller estable II

Ironia, sàtira i paròdia

Professor: Ramón Sanz.
Edat: Totes les edats.
Nombre màxim d’assistents: 20 alumnes.
Dies i horari en què s’impartirà el curs: Divendres de 
19h a 21h.
Lloc: Llibreria La Rambla (Rambla Nova, 99).
Preu: 70 euros / mòdul.

Tutories literàries

Vols que t’orientin i et comentin els textos que escrius?

Tutors: Professorat de l’Escola de lletres.
Edat: Totes les edats.
Nombre màxim d’assistents: Taller d’atenció individua-
litzada.
Dies i horari en què s’impartiran: A convenir amb el 
tutor/a.
Lloc: Espai aula-taller de l’Escola de lletres
de Tarragona (C/Sant Llorenç, 3).
Preu: 45 euros / tutoria (2 hores).

TALLERS DE CREACIÓ LITERÀRIA

Taller d’escriptura jove I

Els joves fan literatura

Professora: Ingrid Ventura.
Edat: de 12 a 16 anys.
Nombre màxim d’assistents: 20 alumnes.
Dies i horari en què s’impartirà el curs: Divendres de 
19h a 21h.
Lloc: Espai aula-taller de l’Escola de lletres
de Tarragona (C/Sant Llorenç, 3).

Preu: 65 euros / mòdul.

Taller d’escriptura jove II

Recerca literària de la mà de joves escriptors

Professors: Alba Tomàs i Albert Ventura.
Edat: a partir de 16 anys.
Nombre màxim d’assistents: 20 alumnes.
Dies i horari en què s’impartirà el curs: Dissabte de 19h 
a 21h.
Lloc: Espai aula-taller de l’Escola de lletres
de Tarragona (C/Sant Llorenç, 3).

Preu: 65 euros / mòdul.

Taller d’escriptura itinerant

La literatura als carrers de la ciutat

A la recerca de la màgia de les paraules

Passejant pels carrers de Tarragona posaràs 

en pràctica les teves habilitats literàries…

Professora: Lurdes Malgrat.
Edat: a partir de 18 anys.
Nombre màxim d’assistents: 20 alumnes.
Dies i horari en què s’impartirà el curs: Dilluns de 21h a 
23h.
Punt de trobada: Escola de lletres de Tarragona (C/Sant 
Llorenç, 3).

Preu: 70 euros / mòdul.

* DRAMATÚRGIA

Paraula, veu i cos. Taller per aprendre a llegir en 

públic. 

Professora: Àngels Sánchez (actriu)

Edat: a partir de 18 anys.

Nombre màxim d’assistents: 15 alumnes.

Dies i horari en què s’impartirà el curs: dilluns 

18.30 a 20.30h.

Preu: 80 euros.

Lloc: Sala Maria Aurèlia Capmany.

*
Taller de lectura pública

Sessió Oberta és un espai obert que es focalitza en el 
treball d’orientació i/o perfeccionament de l’obra escrita, 
en aquest cas: CURTS teatrals.

S’adreça als amants del teatre que vulguin adentrar-se 
en el camp de l’escriptura teatral amb peces breus que 
després conduïts per membres del col·lectiu TeclaSmit 
seran duts a escena. 

A la finalització d’aquest taller es durà a terme de la mà 
del col·lectiu TeclaSmit un talleret de posada en escena-
direcció-recursos escènics. 

Edat: a partir de 18 anys.

Dia i horari: Dissabtes matí de 10 a 12h.

Data d’inici i acabamanet: Des de dissabte 16 

d’octubre de 2010 fins a l’11 de desembre de 2010.

Preu: 55 euros.

Lloc: Sala Maria Aurèlia Capmany.

Coorganitzen: 

TeclaSmit, Col·lectiu de teatre popular i l’Escola de Lle-
tres de Tarragona.

SESSIÓ OBERTA
   Taller d’escriptura teatral

Novetat!


