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• Storytelling para comunicadores culturales. Curs on line. 
Escuela de Patrimonio y TEC. Inici: 19 de maig. 

• Escriptura creativa: el llenguatge literari. Llibreria Índex. 15 
de juny.

• Escriptura creativa: literatura i paisatge. Hotel Babot. 
Andorra. 27-29 de juny.

• Escriptura creativa. Casa Elizalde (Barcelona). 3-22 juliol.

• L'escriptura creativa: una eina terapèutica. Artteràpia 
Granollers. 8 i 15 juliol.

• Escriptura creativa: escriu el teu viatge. Hotel Trainera. 
Esterri d'Àneu. 11-13 de juliol.

www.raquelpicolo.net



Maig-juliol 20014     

STORYTELLING PARA COMUNICADORES CULTURALES

Curs on line

    

19 - 29 maig de 2014

Professora: Raquel Picolo

Escriptora, guionista, professora d'escriptura creativa i comunicació escrita, conductora de clubs de
lectura.

Lloc: Escuela de Patrimoni y TIC

Inscripció i informació:  Escuela de Patrimoni y TIC 

HTTP://WWW.ESCUELA.DIFUCOM.ORG/STORYTELLING-PARA-
COMUNICADORES-CULTURALES/

www.raquelpicolo.net

http://www.raquelpicolo.net/
http://www.escuela.difucom.org/storytelling-para-comunicadores-culturales/
http://www.escuela.difucom.org/storytelling-para-comunicadores-culturales/
http://www.escuela.difucom.org/
http://www.escuela.difucom.org/
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TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA: EL LLEGUATGE 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.

Llibres:
• Erri de Luca. Montedidio.
• Clarice Lispector. La passió segons G.H.
• Wislawa Szymborska. Instante.

15 de juny de 2014, 3 hores (10-13.15 h)

Professora: Raquel Picolo

Escriptora, guionista, professora d'escriptura creativa i comunicació escrita, conductora de clubs de
lectura.

Preu: 30 euros.

Inscripció i informació : Llibreria   Í  ndex  . C/ Miquel Borotau, 8. Vilassar de Mar. Tel.: 937590833
Nombre participants: mínim 8, màxim 12.
+ informació: raquelpicolo3@gmail.com

www.raquelpicolo.net

http://www.llibreria-index.cat/
http://www.llibreria-index.cat/
http://www.llibreria-index.cat/
http://www.raquelpicolo.net/
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27-29 de juny de 2014

Professora: Raquel Picolo

Escriptora, guionista, professora d'escriptura creativa i comunicació escrita, conductora de clubs de
lectura.
Temari: l'espai literari, l'atmosfera i l'escena.
Preu: curs 12 hores + dos dies de pensió completa: 220 euros.
Lloc: Hotel Babot, Ordino (Andorra).

Inscripció i informació : raquelpicolo3@gmailcom 

www.raquelpicolo.net

mailto:raquelpicolo3@gmailcom
http://www.hotelbabotandorra.com/
http://www.raquelpicolo.net/
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TALLER D'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. 
- El llenguatge i l’estil.
- Preguntes creatives. 
- El punt de vista. 
- Les veus dels personatges.
- Presentació de treballs.

3-22 de juliol

Professora: Raquel Picolo

Escriptora, guionista, professora d'escriptura creativa i comunicació escrita, conductora de clubs 
de lectura.

Horari: Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 h. 6 sessions. 

Lloc: Casa Elizalde (Barcelona)

Inscripcions i informació:  Casa Elizalde.                     

www.raquelpicolo.net

http://www.casaelizalde.com/
http://www.casaelizalde.com/
http://www.raquelpicolo.net/
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L'ESCRIPTURA CREATIVA: UNA EINA TERAPÈUTICA                 

8 i 16 de juliol de 2014

Professora: Raquel Picolo

Escriptora, guionista, professora d'escriptura creativa i comunicació escrita, conductora de clubs de
lectura.

Lloc: Artteràpia Granollers

Inscripció i informació : Artteràpia Granollers

http://raquelpicolo.wordpress.com/cursos/escriptura-terapeutica/

    

www.raquelpicolo.net

http://artterapiagranollers.blogspot.com.es/
http://raquelpicolo.wordpress.com/cursos/escriptura-terapeutica/
http://artterapiagranollers.blogspot.com.es/
http://www.raquelpicolo.net/
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11-13 de juliol de 2014

Professora: Raquel Picolo

Escriptora, guionista, professora d'escriptura creativa i comunicació escrita, conductora de clubs de
lectura.
Temari: l'espai literari, l'atmosfera i l'escena.
Preu: curs 12 hores + dos dies a mitja pensió: 199 euros.
Lloc: Hotel Trainera. Esterri d'Àneu.
Inscripció i informació : raquelpicolo3@gmailcom 

www.raquelpicolo.net

mailto:raquelpicolo3@gmailcom
http://www.hoteltrainera.com/
http://www.raquelpicolo.net/
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