
RAQUEL PICOLO: TALLERS D'ESCRIPTURA  (12 anys)   

 

1         curs 2014-2015  www.raquelpicolo.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació 

 

Els cursos que ofereixo se centren en l’experiència de la lectura i l‘escriptura. A partir d’elements 

teòrics bàsics, ens dediquem principalment a escriure, llegir i comentar textos; perquè a escriure se 

n’aprèn llegint i escrivint. El format és de taller i són un espai per explorar, crear i compartir, on tots 

aprenem de tots. 

 

Tal com passa als dojos, on s’ensenyen arts marcials, que els cinturons de tots els colors entrenen 

junts i aprenen els uns dels altres, als meus cursos d’escriptura creativa aprenem tant dels encerts i 

les ensopegades dels companys com del treball personal. Tothom aprèn de tothom i cadascú 

avança al seu ritme i en la seva direcció particular. 

 

La interacció amb un grup de treball és molt beneficiosa. Els altres actuen com els primers lectors 

del text, de manera que l'autor pugui experimentar què han entès realment. A través de la 

discussió i el debat, s'assimilen millor els continguts tractats. 

 

Procuro acompanyar sense imposar cap visió en particular per tal que cadascú desenvolupi les 

seves tendències i interessos particulars.  

http://raquelpicolo.wordpress.com/club-de-lectura/
http://raquelpicolo.wordpress.com/2014/02/24/elogi-als-tallers-descriptura-creativa/
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ESCRIPTURA CREATIVA 

 

Primer hem d'aprendre a escriure respirant, relaxats, jugant amb les paraules, 
escoltant-les, mossegant-les. Primer la creativitat i, després, l'ofici d'escriptor, 
les tècniques narratives bàsiques i l’ús del  llenguatge.   
     

Farem exercicis de creativitat i escriptura. Valorarem les idees i veurem quina 
forma volem donar a la història? Ens preguntarem qui la contarà i des d’on? I 
més coses.  

 

Objectius: 

 Potenciar la creativitat i una escriptura més lúdica i relaxada. 
 Familiaritzar-nos amb els principals conceptes narratius i les tècniques narratives bàsiques. 
 Assenyalar camins narratius per a que cadascú trobi la seva pròpia resposta. 

 

Temari: 

 La ment de l'escriptor.  

 Creativitat i escriptura. 

 Els gèneres narratius. 

 El llenguatge i l’estil. 

 Preguntes creatives.  

 El punt de vista.  

 El narrador. 

 Creació del personatge. 

 Les veus dels personatges. 

 L'espai. 

 El temps. 

 Els nivells de realitat. 

 El flux de la consciència. 
 
Curs trimestral o anual 
20/25 h. 10 sessions. 1 sessió dues hores setmanals (trimestral) 
60/75 h. 30 sessions. 1 sessió dues hores setmanals (anual) 
Raquel Picolo           
+ informació: raquelpicolo3@gmail.coM 

 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
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ELS SECRETS DE LA NARRACIÓ 

 

Treballarem les tècniques narratives bàsiques i posarem un èmfasi 
especial en l’ús literari del llenguatge, un dels principals secrets de la 
literatura. 

Quina forma donarem a la història que volem contar? Qui contarà la 
història i des d’on? Com estructurarem el relat? Quina atmosfera 
embolcallà i impregnarà la història? I el rellotge de la narració? Com 
mostrarem els personatges? 

 

Objectius: 

 Familiaritzar-se amb els principals conceptes narratius. 
 Aprendre les tècniques narratives bàsiques. 
 Assenyalar camins narratius per a que cadascú trobi la seva pròpia resposta. 

 

Programa: 

 Els gèneres narratius. 

 El llenguatge i l’estil. 

 El punt de vista espacial.  

 El punt de vista temporal. 

 El narrador I. 

 El narrador II . 

 El monòleg interior i l’estil indirecte lliure. 

 El nivell de realitat. 
 

 

Curs trimestral o anual 
20/25 h. 10 sessions. 1 sessió dues hores setmanals (trimestral) 
60/75 h. 30 sessions. 1 sessió dues hores setmanals (anual) 
 

Raquel Picolo           
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

 

 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
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L'ART D'INVENTAR HISTÒRIES 
 

 

Un taller d’escriptura creativa que ens ajudarà a perdre la por al full 

en blanc i a superar el bloqueig, i ens facilitarà la creació de textos 

més espontanis i originals. 

Les històries són la matèria prima de la ficció i, també, el recurs més 

poderós que tenim per atrapar el lector i seduir-lo. Treballarem amb 

les tècniques de guionatge per aprendre a generar i desenvolupar 

bones històries, i farem servir l’storytelling per aprendre a utilitzar-

les amb una finalitat pràctica. 
 
 

Objectius: 
 

 Estimular la creativitat i la imaginació.  

 Aprendre a crear i desenvolupar històries. 

 Saber trobar bones històries per a cada missatge. 
 
 

Programa: 
 

 L’escriptura automàtica.   

 Llenguatge i creativitat. 

 El joc textual. 

 Amb tots els sentits.  

 Presentació de textos.  

 Del personatge a la història 

 Les hipòtesis fantàstiques. 

 De l’emoció a la història. 

 Storytelling. 
 
 

Curs trimestral o anual 
20/25 h. 10 sessions. 1 sessió dues hores setmanals (trimestral) 
60/75 h. 30 sessions. 1 sessió dues hores setmanals (anual) 
Raquel Picolo           
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
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EL CONTE LITERARI 

 

Què és un conte? Quines peces i mecanismes composen el conte? Què hem 
de tenir en compte en el procés de creació?  

I les qüestions d'estil, per tal que el nostre relat adquireixi una dimensió 
literària.  

Llegirem alguns dels grans autors del gènere: des de Poe i  Txékhov a 
Rodoreda, Carver, Munro o Pollock, entre d'altres. Llegir és una manera d'aprendre a escriure. 

 

Objectius: 

 Aplicar les tècniques narratives a la creació de contes. 

 Madurar el propi estil per a l’elaboració de contes. 

 Conèixer els autors més importants del gènere. 
 

Programa: 

  L'univers específic del conte literari. De la tradició oral al conte literari. 

  De la idea a la història i a la narració del conte. Punts de partida: la imatge generadora i 
l'element motivador. 

  El tema i l'argument. L'esquema narratiu. Tipus de trama. 

  Començar amb bon peu.  La importància d'un bon final. 

  El personatge. Caracterització. Tipologia. 

 La figura del narrador. Punt de vista, veus narratives i persones gramaticals.  

  El tractament de la realitat. Tipus de contes. 

  L'estructura del conte i del recull de contes. 

  Els espais del conte. El temps.  

 Transgressions de les lleis del conte. 

 Poe, Quiroga, Txékhov, Pardo Bazán, Rodoreda, Maupassant, E. Anderson, Les mil i una nits, Carver, Rulfo, 

Monzó,  Fernández Cubas, Munro, S. Pàmies, D.R.Pollock, Atxaga i d'altres. 

 

Curs trimestral o anual 
20/25 h. 10 sessions. 1 sessió dues hores setmanals (trimestral) 
60/75 h. 30 sessions. 1 sessió dues hores setmanals (anual) 
Raquel Picolo       
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com     

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
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ESCRIURE LES EMOCIONS 

 

L'escriptura emocional contribueix significativament al nostre benestar físic i 

psicològic. Amb la paraula escrita podem transformar les emocions negatives i 

alliberar-ne d'ocultes. D'altra banda, és una pràctica molt interessant en el 

treball de creació literària, per la importància de les emocions com a material 

literari i perquè estimula la nostra sensibilitat a la poesia de la vida. 

 

Objectius: 

 

 Adquirir una tècnica d’escriptura que ens permeti passar de la vivència 

de l’emoció al text.  

 Millorar el nostre coneixement del món emocional. 

 Constatar els beneficis personals d'escriure les emocions. 

 Aprendre a extreure materials literaris del textos emocionals.  

 

Programa: 
 

 L'escriptura automàtica. 

 La importància del que s'escriu. 

 La càrrega emocional dels objectes. 

 Les imatges de l'ombra. 

 Els records. 

 Les veus internes. 

 Les versions d'un mateix, 

 El silenci. 

 Els monstres. 
 Què sents quan escrius? 

 
 

 
Curs trimestral, anual, curt 
20/25 h. 10 sessions. 1 sessió dues hores setmanals (trimestral) 
60/75 h. 30 sessions. 1 sessió dues hores setmanals (anual) 
12 hores (cap de setmana) 
3 hores (matí o tarda) 
Raquel Picolo           
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com


RAQUEL PICOLO: TALLERS D'ESCRIPTURA  (12 anys)   

 

8         curs 2014-2015  www.raquelpicolo.net 
 

LA VEU LITERÀRIA                  

 
 
De la mateixa manera que els cantants han de fer exercicis de respiració 
per posar el cos (l'instrument) a punt i cantar, els escriptors també hem de 
recuperar la primera veu, la que està en harmonia amb el cos, amb el cor i 
la respiració. Els escriptors hem de cantar, perquè alliberant la veu del 
cantant també alliberem la de l'escriptor. L'ànima d'un text, l'essència de 
l'autor, es troba a la veu. 
 

Objectius:  
 

 Reconèixer i desenvolupar la teva veu literària.  

 Aprendre a anar de la veu natural a la veu de la història. 

 Aprendre a enganxar la veu a la imaginació. 
 

Programa:  
 La música dels textos. 
 La veu interna.  
 Escriure en caiguda lliure. 
 El llenguatge que flueix.  
 Provocar accidents. 
 La veu natural dins de la narració.  

 
 

Curs curt:  
3 hores (matí o tarda). 
12 hores (cap de setmana). 
Raquel Picolo 
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
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EL PERSONATGE  

 
 
Els personatges són una peça clau de l'edifici de la ficció, un resum de 
molts elements agafats de la realitat. Els personatges habiten les 
narracions i són els que donen vida als nostres territoris de ficció. 
 

Objectius: 
 

 Buscar personatges o deixar que apareguin. 

 Com fer perquè no siguin personatges de cartró. 

 La caricatura, un recurs potent. 
 

Programa:  
 

 Tipologia dels personatges.  

 Inventant personatges.  

 La caracterització dels personatges.  

 Mostrar els personatges.  
 
 
 

Curs curt:  
3 hores (matí o tarda) 
12 hores (cap de setmana) 
Raquel Picolo 
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

 

 

 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
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EL LLENGUATGE LITERARI 

 
En què es diferencia un text literari d'un que no ho és? El llenguatge 
literari, a banda de la funció comunicativa, té una funció estètica i està 
obert a la creativitat i la imaginació. Neix de l'ús personal que fa l'escriptor 
de la llengua i busca totes les possibilitats expressives. Quan juguem amb 
les paraules i diem les coses d'una manera diferent, estem fent un ús 
literari del llenguatge. 
 

Objectius: 
 

 Augmentar la consciència lingüística. Potenciar la reflexió literària sobre els propis textos, 
els textos dels companys i els d'altres autors. 

 Analitzar el pes de les frases i les paraules.  

 Començar a descobrir i potenciar el propi estil literari. 
 

Contingut: 
 La ment i el llenguatge. 

 Llegir i escriure. 

 La paraula encertada. La frase brillant. 
 El plagi creatiu. 

 

 
 

Curs curt:  
3 hores (matí o tarda) 
12 hores (cap de setmana) 
Raquel Picolo 
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
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LITERATURA I PAISATGE 

 

Tots portem els llocs més rellevants de la nostra vida marcats al cor. 
El paisatge és un element determinant de l’ànima dels pobles i dels 
artistes, inclosos els escriptors. Que d’una banda el paisatge actua 
com a element inspirador i matèria artística i, d’una altra, la 
literatura i les altres arts converteixen el paisatge en referent 
símbòlic i identitari. 

 

Objectius: 
 

 Fer-se conscient del  propis paisatges interior. 

 Desenvolupar la capacitat d’observar el paisatge, de captar detalls i matisos. 

 Practicar l’escriptura sensorial. 
 

Programa: 
 

 El mapa literari. Principals paisatges. 

 El paisatge com a espai literari. 

 La descripció. 

 El paisatge i l’atmosfera. 

 El paisatge romàntic i simbòlic: Joaquim Ruyra, Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Catalina 
Albert. 
 

 

 
Curs curt o trimestral:  
3 hores (matí o tarda) 
12 hores:  (cap de setmana) 
20-25 h. 10 sessions setmanals. 
Raquel Picolo 
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
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ESCRIU EL TEU VIATGE 
 

Descobrir nous paisatges i cultures és una manera d’enriquir 
l’esperit, per això gran part de la literatura de viatges es pot 
entendre com autobiografia en moviment. Aquest curs procurarà 
proporcionar als alumnes les perspectives literàries i els instruments 
narratius per poder descriure tan els viatges interiors com els 
exteriors. 
 

Objectius: 

 Aprendre a mirar el món abans de descriure’l. 

 Trobar una veu pròpia per expressar l’univers interior. 

 Aplicar les tècniques narratives a la narració de viatges. 

 Analitzar diferents textos de literatura de viatges. 

 

Programa: 
 

 El viatge i els diferents gèneres narratius. 

 Seleccionar la informació. 

 Estructura i fils argumentals. 

 La construcció dels personatges. 

 La recreació de l'espai. 

 Escriure amb els cinc sentits. 
 
 

 

Curs curt o trimestral:  
3 hores (matí o tarda) 
12 hores (cap de setmana) 
20-25hores. 10 sessions setmanals . 
Raquel Picolo 
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

 

 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
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AUTOBIOGRAFIA I DIARI ÍNTIM 

                     
Els nostres records són únics i els podem transformar en material 
literari. Es tracta de recordar, reviure i rescatar bocins de la vida, 
d’escriure’ls per convertir-los en literatura. Els textos dels alumnes es 
compaginen amb lectures de clàssics del gènere autobiogràfic, per 
aprendre com ho han fet els autors per trobar el camí que porta de la 
vida a la literatura.  

 

Objectius: 

 Explorar el diari íntim a com gènere literari i com a taula d'entrenament de l'escriptor.  
 Aprendre un mètode per abordat l'escriptura de l'autobiografia. 

 Explorar les possibilitats de les literatures del jo. 

 

Programa: 

 La memòria com a eina literària.  
 Conceptes: diari íntim, autobiografia, memòries, novel·la autobiogràfica, article 

d’opinió. 

 Escriptura automàtica. 

 El diari personal.  Una entrada, un tema. 

 Autobiografia creativa. Resum autobiogràfic. 

 Autobiografia creativa. Llistats. 

 Autobiografia creativa. Esborrany. 

 Autobiografia creativa. Reescriptura. 

 

 

 

Curs monogràfic o trimestral:  
3 hores (matí o tarda) 
12 hores: Divendres. 19h -Diumenge 13 h. (cap de setmana) 
20/25 hores. 10 sessions (una sessió a la setmana). 
Raquel Picolo 
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
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ESCRIPTURA TESTIMONIAL 

              
L’escriptura testimonial abraça diferents gèneres: la narrativa, el 
periodisme, el teatre, la poesia, el cinema i els discurs polític; i constitueix 
uns debat molt important tant en els mitjans culturals com socials. 
 
D’altra banda, tots hem estat testimonis de fets o d’històries que volem  
contar.  
 
 Entre la narrativa i el periodisme, entre el jo i el nosaltres o el vosaltres o 
els demés. 
 

Objectius: 
 

 Apropar les tècniques narratives i de construcció de la història a l’escriptura testimonial. 

 Estimular la creativitat per tal d’afavorir una escriptura més viva i imaginativa. 

 Analitzar alguns exemples coneguts d’escriptura testimonial. 
 

Programa: 
 

 Tipologia de la literatura testimonial. 

 El full en blanc. Arrencar. 

 Explorant l’experiència. 

 La veritat de la mentida. 

 Trobar els detalls singular. 

 La construcció de la història. 

 L’escriptura: la documentació. 

 L’escriptura: les tècniques narratives. 

 El blog com a instrument d’escriptura testimonial. 
 

 
Curs monogràfic o trimestral:  
3 hores (matí o tarda) 
12 hores: Divendres. 19h -Diumenge 13 h. (cap de setmana) 
20/25 hores. 10 sessions (una sessió a la setmana). 
Raquel Picolo 
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
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ESCRIPTURA TERAPÈUTICA 

              
Podem escriure senzillament per viure millor. L'escriptura ens pot ajudar a 
ser més feliços. Les paraules poden obrir portes i les nostres fantasies 
interiors es poden convertir en aliats de vida. Quines són les claus, quins són 
els camins?  En aquest curs farem un tast i cadascú podrà treure les seves 
pròpies conclusions. Els fantasmes escrits molesten menys i les emocions es 
col·loquen al seu lloc. Escriure és un goig terapèutic. 

 

Objectius: 

 Escriure per imaginar camins. 

 Escriure per desprendre'ns de les imatges doloroses. 

 Escriure per refugiar-se. 

 Escriure per transformar la por. 

 Escriure per trobar respostes. 

 Escriure per explorar la nostra ment. 

 Escriure per transcendir. 

 Aprendre a “llegir-se” en la pròpia escriptura. 

 

Programa: 
 

 La pàgina en blanc. L'escriptura automàtica. 

 La importància del que s'escriu. 

 Els objectes com a símbols. 

 Les imatges de l'ombra. 

 Els records. 

 Les veus internes. 

 Les versions d'un mateix, 

 El silenci. 

 Els monstres. 

 Què sents quan escrius? 
 

Curs trimestral, anual 
20/25 h. 10 sessions. 1 sessió dues hores setmanals (trimestral) 
60/75 h. 30 sessions. 1 sessió dues hores setmanals (anual) 
Curs monogràfic:  
3 hores (matí o tarda) 
12 hores: Divendres. 19h -Diumenge 13 h. (cap de setmana) 
Raquel Picolo           
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com


RAQUEL PICOLO: TALLERS D'ESCRIPTURA  (12 anys)   

 

curs 20014-2015  www.raquelpicolo.net 

ESCRIPTURA EFICAÇ 

Aprendre a dissenyar estratègies comunicatives, a utilitzar les anècdotes 
per enganxar i persuadir, a trobar el to del text i la veu més adient, la 
paraula justa. Millorar tota mena de textos: cartes al diari, entrades al 
blog, informes, mails...  Escriure millor vol dir fer arribar el missatge al 
receptor amb més claredat i més  força, i això es pot aprendre.  

 

Objectius: 

 Aprendre a escriure amb claredat, concreció i bon ritme. 

 Aprendre a dissenyar el textos. 

 Aprendre a utilitzar l'storytelling. 

 Aprendre a analitzar el lector i jugar amb les veus de l'autor. 

 Augmentar la consciència textual i lingüística. 

 

 

Programa: 
 

 Què volem dir amb escriptura eficaç? La lectura analítica. 

 Les fases de l’escriptura I. La planificació. 

 L’storytelling,  

 L'anàlisi del receptor i les veus de l'autor.  

 Estructuració del discurs. 

 Les fases de l’escriptura II: la redacció. 

 Paràgrafs ben lligats, un discurs fluït i cohesionat. 

 Pensaments clars, frases i paraules precises.  

 La puntuació: sentit i claredat. 

 Les fases de l’escriptura III: la reescriptura. 
 

 
Curs trimestral:  
20/25 hores. 10 sessions (una sessió a la setmana). 
Raquel Picolo 
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com
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STORYTELLING: LA FORÇA D’UNA BONA 
HISTÒRIA  

 

  
Recordes l’última anècdota de la feina? Ara intenta recordar una 
estadística important que hagis vist darrerament. Si no ets un expert 
en estadístiques segurament tens més facilitat per recordar històries.  
 

 L’storytelling no és altra cosa que utilitzar les històries amb finalitat 
comunicativa i persuasiva. És una eina per establir una connexió 
emocional amb els lectors, els consumidors o els votants o els lectors.  

Programa: 

 Llenguatge narratiu i comunicació eficaç.  

 La idea, el tema i l’estructura de la història. El conflicte.  

 El personatge. Motivació i arc del personatge. El narrador. 

 El llenguatge del sentits i el llenguatge de les emocions. 

 L’escenari. L’espai i el temps.  

 Exemples d’aplicacions de l’storytelling. 

  

Curs monogràfic:  
5-12 hores. 
Raquel Picolo 
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com 

 

http://www.raquelpicolo.net/
mailto:raquelpicolo3@gmail.com


RAQUEL PICOLO: TALLERS D'ESCRIPTURA  (12 anys)   

 

curs 20014-2015  www.raquelpicolo.net 

GRUPS DE LECTURA 

 

 

Es pot ser molt lector i no voler ser escriptor, a l’inrevés és impossible. 

 

http://raquelpicolo.wordpress.com/club-de-lectura/ 

 

 

 

 

 

Clients: 

 
Biblioteca de Vilassar de Mar, Biblioteca de Vilassar de Dalt, Biblioteca de Premià de Mar, 
Biblioteca de Cabrils, Biblioteca Santa Cristina d’Aro, Biblioteca Sofia Barat, Biblioteca del Bon 
Pastor, Biblioteca de Les Corts, La Casa Elizalde, InforPress, Casa Golferichs, Escola 
d’Infermeria de l’Hospital de Sant Pau UAB, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Òmnium 
Cultural de Mataró, Serveis socials de Vilassar de Mar, Artteràpia Granollers, Llibreria 
NoLlegiu, Llibreria Índex, raquelpicolo.net. 

 

 

 

 

 

http://raquelpicolo.wordpress.com/club-de-lectura/

