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 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, Jordi Vinyals, Ana María
Caballero, Ingrid Ventura, Òscar Palazón, Adrià Targa.

Escola de

Lletres

de Tarragona

Organitza:

·Informació i matrícula:·
Període de matrícula: de l’11 al 28 de febrer
Presencialment:

Amb el suport de:

Escola de Lletres de Tarragona
Antic Ajuntament. C/ Major, 39
43003 – Tarragona
Tel.: 977 253 602

Oferta de cursos

A/e: info@escoladelletres.cat
Horari d'atenció: de dimarts a divendres
de 18 a 20 h.
Per internet:

I la col·laboració de:

www.escoladelletres.cat
Escola de Lletres
@escoladelletres

Escola de Lletres de Tarragona
El preu de la inscripció cobreix entre un 33 i un 50 % del cost total
de programar cada taller. La despesa restant es cobreix mitjançant
les aportacions econòmiques de les institucions públiques i entitats
privades que donen suport al projecte.

Antic Ajuntament. C/ Major, 39. 43003 – Tarragona
Tel.: 977 253 602. A/e: info@escoladelletres.cat
www.escoladelletres.cat

2n. mòdul:
del 25 de febrer
al 20 de juny

 TALLERS D’ESCRIPTURA CREATIVA

Taller··
Taller·estable
d’escriptura jove ·

Els joves fan literatura
Professors: Ingrid Ventura i Jordi Vinyals.

Grup de dimarts
La literatura i la creativitat sense límits

· 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

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

Professor: Adrià Targa.
Edat: a partir de 18 anys.

del 28 de febrer al 20 de juny de 2014.

en pràctica les teves habilitats literàries…

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

Edat: a partir de 12 anys.

Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Òmnium Tarragonès (Rambla Nova, 12. 1r 2a).
Preu: 70 euros.

del 25 de febrer al 17 de juny de 2014.
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: "El Seminari", Centre Tarraconense (C/ Sant Pau, 4).
Preu: 70 euros (18-29 anys) / 75 euros (+30 anys).

 TALLERS MONOGRÀFICS
Noves tecnologies en la creació literària
Introducció a les possibilitats dels EPUB
Professor: Jordi Vinyals.
Dies i horari: dissabtes 29 de març i 5 d'abril de 2014, de 18 a 20 h.
Lloc: Antic Ajuntament (C/ Major, 39). Preu: gratuït.

Grup de divendres

Professora: Lurdes Malgrat.
Edat: a partir de 18 anys.
Dies en què s’impartirà el curs: dimarts, setmanalment,
del 25 de febrer al 17 de juny de 2014.
Horari: de 21 a 23 h.
Lloc i punt de trobada: Antic Ajuntament (C/ Major, 39).
Preu: 70 euros (18-29 anys) / 75 euros (+30 anys).

Més enllà de les fronteres entre gèneres
Professor: Òscar Palazón.
Edat: a partir de 18 anys.
Dies en què s’impartirà el curs: divendres, setmanalment,
del 28 de febrer al 20 de juny de 2014.
Horari: de 19 a 21 h.

Periodisme i literatura

Lloc: Llibreria de la Rambla (Rambla Nova, 99).

Una altra manera d’explicar la realitat

Preu: 70 euros (18-29 anys) / 75 euros (+30 anys).

 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:

Professora: Ana María Caballero.
Dia i horari: dissabte 14 de juny de 2014, de 18 a 20 h.

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

a convenir amb el/la tutor/a.

Lloc: Antic Ajuntament (C/ Major, 39). Preu: gratuït.

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

Preu: 55 euros / sessió (2 hores).

