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 TALLER D’ESCRIPTURA JOVE I 

 
 Taller d’escriptura creativa per a joves0 

 d'entre 14 i 18 anys0000000000000000000000000000000000

 

El Taller d’Escriptura Jove I (TEJ1) és un taller de creació literària i 

escriptura creativa, destinat als joves dels darrers cursos d’ESO i Bat-

xillerat que tenen inquietuds literàries o els agrada l’escriptura. 

 

L’objectiu del taller és doble: per una banda, detectar aquells nens i 

nenes amb aptituds o inquietuds literàries; i per l’altra, dotar aquests 

alumnes d’un espai, tant físic com de relació, on poder compartir i 

desenvolupar l’escriptura envoltats d’alumnes de la seva edat amb 

les mateixes inquietuds. 

 

El TEJ1 està pensat com un complement a les classes de llengua i 

literatura dels centres educatius, mai com un reforç, tot i que 

incideix en temes com l’ortografia i la cohesió. 

 

Les classes del TEJ1 s’imparteixen setmanalment i tenen una durada 

de dues hores. El curs acadèmic es divideix en dos mòduls 

(quadrimestres), que es poden cursar independentment o correlativa. 

Cada mòdul té una durada d’uns quatre mesos i una càrrega lectiva 

de 32 hores aproximadament (16 sessions de dues hores). 
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Continguts del taller 
 

El segon mòdul del curs 2010-11 té els següents continguts: 

 

 CREACIÓ D’IMATGES 
 

- Més enllà de la descripció, creem sensacions. Com 

podem transmetre una imatge sense descriure-la 

explícitament? 

- L’ús de les figures retòriques en la creació d’imatges: 

metàfora, comparació, hipèrbole, ironia i al·literació. 

 

 POESIA 
 

- Rima i mètrica. 

- Cas pràctic: cançons i alexandrins. 

- Alquímia i transmutació a l’Edat Mitjana. 

- Context històric i cultural de la França del s. XIX. 

- Obra: Les Flors del Mal, de Baudelaire. 

 

 OBJECTES, PERSONATGES I OBJECTES-PERSONATGES: 
 

- Característiques d’objectes i personatges. Intercanvi 

d’adjectius. 

- La relació entre l’objecte i el personatge. 

- Quan l’objecte esdevé personatge. 

- Multiòptica. 

 

 

 

 

 

 


