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Llicenciada en Periodisme. Col·labora en
diversos mitjans de premsa i ràdio, així com
també en tasques de difusió cultural, i participa en les principals tertúlies mediàtiques
catalanes. És autora de llibres d’identitat
catalana, de política, història i novel·la. Experta en clubs de lectura.

“El curs busca l’aprenentatge de l’escriptura partir de la lectura de textos contemporanis i la pràctica constant dels
alumnes. Primer, ens exercitarem en l’escriptura a través de diferents formats, intencions, procediments, tècniques, registres… (carta, bloc, contem article, tuit…).
S’analitzaran en detall els elements de la
narració: inici, diàleg, descripció, personatges, nus, cops d’efecte, desenllaç…
Després, els alumnes hauran de desenvolupar un projecte propi.
L’aprenentatge es basa en l’estudi de les
tècniques aplicades per autors catalans
contemporanis a partir dels quals es faran les pràctiques; d’aquesta manera es
coneixerà millor el nostre patrimoni literari.

TEMARI
Cada sessió dedicarà una hora al debat de textos d’autors catalans dels segles XX i
XXI, prèviament proposats, i una hora d’estudi i pràctica dels textos creats pels mateixos alumnes. Per tal de millorar la capacitat expressiva, es treballaran les nocions
bàsiques de textos de ficció i de no ficció, els recursos estilístics, les veus narratives,
els registres...

Descripció. Persones, paisatges, situacions

Recursos d’intensificació

Acció

L’humor i el drama

Diàleg

Seqüència de la narració

Adjectivació, adverbis i
verbs

Veu narrativa

La primera meitat de la classe és d’anàlisi
de la lectura triada i la segona, de pràctica de l’alumne sobre el mateix exemple
(redacció d’un cas similar, imitació i correcció de l’estil…).”

CURS:

CREACIÓ: LLEGIR I ESCRIURE.
NARRATIVA I

Per a més informació:
Grup del Llibre
93 219 75 71
info@grupdelllibre.cat

En finalitzar el curs

ESCOLA
del

llibre
l

Cada alumne obtindrà un diploma acreditatiu.
Els tres millors treballs es publicaran al diari
digital de cultura en català www.nuvol.com

