
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informació i matrícula: 
 

Període de matrícula: de l’1 al 31 de març 
 

Presencialment: 
Escola de Lletres de Tarragona 

C/ Sant Llorenç, 3. Baixos 

43003 Tarragona 
Tel.: 977 253 602 

A/e: info@escoladelletres.cat 

Horari d'atenció: de dilluns a divendres 

de 19 a 21 h. 
 

Per internet: 

www.escoladelletres.cat/11122 

 

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

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

 

Nota: l’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol 

taller si no s’arriba a un nombre mínim d’inscrits. 

 

Consulteu el calendari de sessions dels cursos. 

 
 
 

 
Escola de 
Lletres 
de Tarragona 

L'Escola de Lletres de Tarragona és una escola 
de formació permanent orientada a l’aprenen-

tatge de coneixements tant pràctics com teòrics 
de les lletres catalanes, estructurada en tres 
àrees temàtiques: 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, Francesc Valls, Ingrid Ventura, Jordi 
Vinyals, Albert Ventura, Alba Tomàs. 

 
 Organitza: 

 

  
 Amb el suport de: 

 

 
            

 
 

I la col·laboració de: 
 

            

 
Escola de Lletres de Tarragona 
C/ Sant Llorenç, 3. Baixos. 43003 Tarragona 
Tel.: 977 253 602. A/e: info@escoladelletres.cat 
 

www.escoladelletres.cat 

 
Oferta de cursos 
 
 
2n. mòdul: 
del 5 de març 
al 29 de juny 
 



 
 TALLERS D’ESCRIPTURA CREATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivell I 

Els joves fan literatura 
 

Professors: Ingrid Ventura i Jordi Vinyals. 

Edat: a partir de 12 anys. 

Dies en què s’impartirà el curs: divendres, quinzenalment, 

del 16 de març al 29 de juny de 2012. 

Horari: de 19 a 21 h. 

Lloc: Òmnium Tarragonès (Rambla Nova, 12; 1r 2a). 

Preu: 55 euros. 

 
Nivell II 

Recerca literària de la mà de joves escriptors 
 

Professors: Alba Tomàs i Albert Ventura. 

Edat: a partir de 16 anys. 

Dies en què s’impartirà el curs: dissabtes, quinzenalment, 

del 10 de març al 22 de juny de 2012. 

Horari: de 19 a 21 h. 

Lloc: Òmnium Tarragonès (Rambla Nova, 12; 1r 2a). 

Preu: 55 euros. 

 
També és possible inscriure’s al taller sencer (nivells I + II); en 

aquest cas, la periodicitat és setmanal i el preu és de 70 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivell I 

La literatura i la creativitat sense límits 
 

Professor: Francesc Valls. 

Edat: a partir de 18 anys. 

Dies en què s’impartirà el curs: dimecres, quinzenalment, 

del 14 de març al 27 de juny de 2012. 

Horari: de 19 a 21 h. 

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

Preu: 60 euros. 

 
Nivell II 

Anàlisi i experimentació literàries 
 

Professor: Ramon Sanz. 

Edat: a partir de 18 anys. 

Dies en què s’impartirà el curs: divendres, quinzenalment, 

del 9 de març al 22 de juny de 2012. 

Horari: de 19 a 21 h. 

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

Preu: 60 euros. 

 
També és possible inscriure’s al taller sencer (nivells I + II); en 

aquest cas, la periodicitat és setmanal i el preu és de 75 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

Dies en què s’impartirà el curs: dilluns, setmanalment, 

del 5 de març al 25 de juny de 2012. 

Horari: de 21 a 23 h. 

Punt de trobada: Plaça del Fòrum. 

Preu: 75 euros. 

 
 TUTORIES LITERÀRIES 

 
Taller d’atenció individualitzada 
 

Vols que t’orientin i et comentin els textos 

que escrius? 
 

Tutors: professorat de l’Escola de Lletres. 

Dies, horari i lloc en què s’impartiran les tutories: 

a convenir amb el/la tutor/a. 

Preu: 55 euros / sessió (2 hores). 

 

Taller·· 
d’escriptura jove ·

Taller·estable        · Taller· 
d’escriptura· 
itinerant 


