PROPOSTES 2019/20
PER A MEDIADORS I MEDIADORES

CLUB DE LECTURA semipresencial
Una proposta per compartir la lectura
dels llibres seleccionats
pels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove
amb especialistes de les comissions de selecció

Descripció
Voleu participar d'un club de lectura amb altres docents, bibliotecaris, llibreters i famílies, que
s'hagin apuntat als premis? Els clubs s'iniciaran a l’octubre a través d'una plataforma virtual i
estaran dinamitzats per membres de les comissions d'experts que escullen les lectures candidates.

Dades bàsiques:
Dia d’inici: 30 De setembre
Dia de finalització: 31 de desembre
Trobada presencial (opcional): al gener (dia i
lloc pendent de concretar)
Plataforma: pendent de confirmar
Places: mínim 20 persones per categoria

Cost: 30€
PACK Club de lectura + Taller sobre conversa
literària= 70€
Inscripcions:
https://forms.gle/JK1G2dZtCVQh9pR26

TALLER DE FORMACIÓ
Endinsar-se en el bosc
La conversa literària com a recurs
per a l’acompanyament de les lectures
dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove

Descripció
Llegir, assegurava Chambers (2007), és saber parlar d’allò que s’ha llegit. Però, com aprenem a
parlar de llibres amb infants o joves? Doncs, parlant, clar... I tot i que sembli senzill ajudar els
infants a parlar de llibres i aprendre a guiar converses literàries no és una cosa senzilla, ni
s'aconsegueixi en pocs dies. Sabem que aprenem a parlar bé de llibres com aprenem a fer moltes
altres de les accions quotidianes: veient com ho fa la gent que ja sap fer-ho i fent-lo amb ells.
Aquesta jornada es proposa com una proposta pràctica i metodològica que vol donar eines per
aprendre a guiar converses literàries en el context dels clubs de lectura o les sessions de discussió
que organitzen totes les biblioteques, centres educatius i llibreries que participen als premis
Atrapallibres i Protagonista jove. Com treballar els textos prèviament a la conversa, com elaborar
un guió de conversa, alguns consells per a guiar-la, seran els elements sobre els quals treballarem.

Objectius
Reflexionar sobre la importància de la lectura en veu alta i de la relectura
Aprendre a centrar l'atenció sobre els aspectes literaris i estètics de les obres
Aprendre a elaborar esquemes literaris de les obres
Aprendre a elaborar guions de conversa literària
Aprendre a guiar i a parlar de llibres

Programa
Matí
•

La importància de la lectura en veu alta, la relectura i la conversa literària

•

Criteris de tria i aspectes literaris. Com elaborar un esquema?

•

Taller pràctic sobre elaboració d’esquemes basats en aspectes literaris

Tarda
• De l’esquema al guió. Com construir preguntes que obrin camins?
• Taller pràctic d'elaboració de guions de conversa.

Personal docent:
Anna Juan
Doctora en Antropologia Social i Cultural i Màster en Llibres i literatura infantil.
Treballa com a docent i investigadora en el camp de la didàctica de la literatura. Actualment
assessora a escoles en temes d’educació literària i biblioteca escolar, dissenya i porta a terme
formacions i tallers de lectura literària per a mediadors, famílies i infants, en diferents contextos. És
responsable de la seu catalana de l'editorial Wonder Ponder, Filosofia visual per a nens.

Dades bàsiques:
Dia: Dissabte 14 de setembre
Horari: de 10 a 14 i de 15 a 17 h
Lloc: pendent de confirmar
Places: limitades a 25 persones
Cost: 60€

PACK Club de lectura + Taller sobre conversa
literària= 70€
Inscripcions:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdZuIAx2ELF5pIabVy2d3Ryk93IwL0KsrgAuKK
TNfHuag67UQ/viewform?usp=sf_link

