
 

 
TALLERS 
MONOGRÀFICS 
 

 
Explica la teva història en poques paraules. 
 

Professora: Carolina A. Crespo. 

Dies i horari en què s’impartirà el curs: 

dissabtes 1 i 8 d’abril de 2017, d’11 a 13 h. 

 

 
La narrativa d’Alessandro Baricco. 
 

Professora: Maria Roig. 

Dies i horari en què s’impartirà el curs: 

dissabtes 6 i 20 de maig de 2017, d’11 a 13 h. 

 

 
Com construir la realitat a través de les estratègies de ficció. 
 

Professora: Agnès Llorens. 

Dies i horari en què s’impartirà el curs: 

dissabtes 3 i 10 de juny de 2017, d’11 a 13 h. 
 

 

 
TUTORIES LITERÀRIES 
 
Servei d’atenció individualitzada. 
 

Tutors: professorat de l’Escola de Lletres. 

Dies en què s’impartiran les tutories: 

a demanda, durant tot l'any. 

Horari i lloc: a convenir amb el/la tutor/a. 

Preu: 55 euros / sessió (2 hores). 

 
 
 

 
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: Marcel Casas, Carolina A. Crespo, 
Agnès Llorens, Lurdes Malgrat, Albert Mestres, 

Núria Naval, Neus Penalba, Maria Roig, Laia Serret, 
Adrià Targa, Oriol Teixell i Ingrid Ventura. 

 
Organitza 

 

 
Amb el suport de 

 

            
 
 
 
 
 

I la col·laboració de 
 

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

www.escoladelletres.cat 
  

Escola de 
Lletres 
de Tarragona 
 
 
 
 
 
Oferta de cursos 
 
 
2n. mòdul: 
del 21 de febrer 
al 22 de juny 



 
TALLERS D’ESCRIP 
TURA CREATIVA 
 
Lletres en joc 

La literatura als carrers de la ciutat 

Deu dijous de versos 

Observatori Gramma 

Requisit:

Taller d'escriptura de conte infantil 

Taller d'escriptura teatral 

Un món per descobrir 

A la recerca dels mots perduts 

Informació i matrícula 
 

Presencialment 
Escola de Lletres de Tarragona 

Antic Ajuntament. C/ Major, 39. 43003 – Tarragona 

Tel.: 977 253 602. A/e: info@escoladelletres.cat 

Horari d'atenció: del 31 de gener al 28 de febrer de 2017, 

de dimarts a divendres de 18 a 20 h. 
 

Per internet 
www.escoladelletres.cat 
 

  Escola de Lletres 

  @escoladelletres 
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