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Informació per a 

ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ 
 

Escola d'Escriptura (Ateneu Barcelonès) 
 

CURSOS d’HIVERN 2015 (gener 2015) 
 

 
 

L’Escola d’Escriptura ofereix més de 60 cursos 
trimestrals presencials i els cursos Narrativa  

i Redacció i estil (presencials o virtuals) 

Períodes de matriculació cursos d’hivern 2015 (presencials i virtuals) 

Matrícula oberta: 
- Cursos presencials: fins al 8 de gener de 2015. 
Inici dels cursos presencials: a partir del dilluns 12 de gener de 2015. 
 

- Cursos virtuals Narrativa i Redacció i estil: fins al 23 de gener de 2015. 
 
Inici del curs virtual Narrativa i Redacció i estil: dilluns 26 de gener de 2015. 
 
L'Escola d'Escriptura romandrà tancada del 24 de desembre de 2014 a l'1 de gener de 2015 (ambdós inclosos). 
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L’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès ofereix una nova edició dels 
CURSOS d’HIVERN 2015. 

 
L’Escola ofereix un ventall de més de 60 cursos presencials, d'entre els quals hi 
ha força novetats en els blocs d'escriptura i de literatura i humanitats. 
 
Així mateix, l’Escola d’Escriptura ha programat una nova edició del curs 
Narrativa -en format presencial o virtual- (narrativa.campusdescriptura.com) i 
també del curs virtual Redacció i estil (redaccio.campusdescriptura.com). 
 

Tota la informació actualitzada a : hivern.campusdescriptura.com 
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Per a les persones associades a 
 

 
 
 

10% de descompte en el preu dels cursos virtuals 
i  

5% de descompte en el preu dels cursos presencials 
 

................................................................................................................................... 

Les hores lectives del curso presencial i virtual Narrativa són les mateixes (90 h). Es pot 
passar, d’un any a l’altre, de curs virtual a presencial i viceversa.  

................................................................................................................................... 

La majoria dels cursos de l’Escola d’Escriptura estan reconeguts pel Departament 
d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya) com a activitats de formació permanent 
del professorat.   

(Informeu-vos-en a la secretaria de l’Escola). 
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