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Informació i matrícula: 
 

Del 24 de gener al 18 de febrer de 2011, 

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 

www.escoladelletres.cat 
 

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

taller es beneficiaran d’un 20% de descompte en el segon taller. 
 

 
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, Ramon Sanz, 

Elisabet Pérez, Ingrid Ventura, Albert Ventura, 
Alba Tomàs, Adrià Targa i Àngels Sánchez. 

 
Organitza: 

 

 
Amb el suport de: 

 

            

 

 
I la col·laboració de: 

 
 
 

 

        
 

www.escoladelletres.cat 

info@escoladelletres.cat 

OFERTA 
DE CURSOS 

 
Segon mòdul: 
del 21 de febrer 

al 22 de juny 

La Sala Maria Aurèlia Capmany és un 

espai polivalent de petit format, capaç 

d’acollir presentacions de llibres, lectures 

públiques, exposicions de fotografia o 

pintura, petites representacions teatrals... 
 

Consulteu la nostra programació d’actes 

al web www.tarragonaliteraria.cat. 

Si ets creador novell i busques un espai on exposar, 

on presentar el teu disc... posa’t en contacte amb 

nosaltres: info@tarragonaliteraria.cat. 



 
 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 19 a 21 h. 

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, Albert Ventura i Adrià Targa. 

Edat: a partir de 16 anys. 

Nombre màxim d’assistents: 20 alumnes. 

Dies i horari en què s’impartirà el curs: dissabtes de 19 a 21 h. 

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 21 a 23 h. 

Punt de trobada: Escola de Lletres de Tarragona (C/Sant Llorenç, 3). 

Preu: 70 euros / mòdul. 

 

 
 
Taller estable I 

La literatura i la creativitat sense límits 
 

Professora: Elisabet Pérez. 

Edat: a partir de 18 anys. 

Nombre màxim d’assistents: 20 alumnes. 

Dies i horari en què s’impartirà el curs: dimecres de 19 a 21 h. 

Lloc: Espai aula-taller de l’Escola de Lletres 

de Tarragona (C/Sant Llorenç, 3). 

Preu: 70 euros / mòdul. 

 
Taller estable II 

Anàlisi i experimentació literàries: 

ironia, sàtira i paròdia 
 

Professor: Ramon Sanz. 

Edat: a partir de 18 anys. 

Nombre màxim d’assistents: 20 alumnes. 

Dies i horari en què s’impartirà el curs: divendres de 19 a 21 h. 

Lloc: Llibreria La Rambla (Rambla Nova, 99). 

Preu: 70 euros / mòdul. 

 
 TUTORIES LITERÀRIES 

 
Taller d’atenció individualitzada 
 

Vols que t’orientin i et comentin 

els textos que escrius? 
 

Tutors: professorat de l'Escola de Lletres de Tarragona. 

Edat: totes les edats. 

Dies i horari en què s’impartiran les tutories: 

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 LECTURA PÚBLICAI 

 
Tècniques d’expressió orall 

aplicades als textos literaris_______
 

Taller per aprendre a llegir en públic 
 

Quan llegim en públic, ens podem trobar amb 

obstacles que no ens deixin ni gaudir del mo-

ment ni transmetre el significat d’allò que 

estem llegint. En aquest taller treballarem 

paraula, veu i cos, i aprendrem tècniques 

d'expressió amb un text a la mà. 
 

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: 

divendres de 17 a 19 h. 

Lloc: Sala Maria Aurèlia Capmany (C/Sant Llorenç, 3). 

Preu: 80 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Més informació i inscripcions on-line a: 

www.escoladelletres.cat 
 


