Acompanyament
literari

Assessorament individual i a
distància per a projectes literaris.
Matrícula trimestral

L’acompanyament individual ofereix suport
literari i, si escau, emocional, durant el
procés d’escriptura d’una novel·la o llibre
de contes. És portat a terme pels escriptors Muriel Villanueva i Roger Coch, experts
en ensenyament de l’escriptura i en l’assessorament de processos creatius. Es
desenvolupa per trimestres: octubre-desembre, gener-març i abril-juny.

METODOLOGIA

Cada trimestre s’estructura en sis quinzenes, en cadascuna
de les quals l’aprenent pot: o bé lliurar un text que serà llegit i
valorat, o bé sol·licitar una sessió de consultoria.

El lliurament de textos:

1.

Es realitzarà per correu electrònic en les dates que s’assignaran en el moment de la matrícula:
dilluns alterns, amb excepció dels festius. Excepcionalment i previ avís, es pot posposar el lliurament fins no més tard de dimecres.

2. Per facilitar-ne la lectura, es requereix el següent format: arial 12, interlineat doble, fins
a 15 pàgines, en PDF.

3. Tot el text a valorar ha de formar part d’un únic document, encara que s’estructuri en diferents apartats o motius. Els aclariments o dubtes es poden expressar, millor que al
cos del correu, en una primera pàgina afegida dins del document lliurat.

4. El retorn es realitzarà per PDF i notes de veu.

Consultories:

1.

Les sessions de consultoria són converses
aprenent-acompanyant d’una hora de durada,
presencials o a distància, en què resoldre
dubtes, expressar neguits, treballar qüestions
estructurals, prendre decisions... o el que sorgeixi.

Al llarg del trimestre, es poden expressar i resoldre
dubtes per correu o missatgeria, de dilluns a divendres, d’11 a 18h.
Tarifes:
Modalitat de pagament mensual: 110€ mensuals, amb compromís trimestral.
Modalitat de pagament trimestral: 300€ a
l’avançada per tot el trimestre.
Consultories extres: 50€

Reserves
Reserva ja el nostre servei individual
d’acompanyament literari.
Posa’t en contacte amb nosaltres a
les adreces:
-muriel.villanueva@gmail.com
-rogercoch@gmail.com

Muriel Villanueva - https://murielvillanueva.com
Roger Coch - https://rogercoch.com

