CERTIFICACIÓ

Mestres i professorat
d’Educació Infantil, Primària i
Secundària, professionals de la
biblioteconomia, estudiants dels
àmbits educatiu, documentalista
i d’humanitats, i persones
interessades en la temàtica.

. Certificat d’assistència.
. Certificat d’aprofitament prèvia
presentació d’un treball sobre
el tema. Els estudiants de la
Universitat de Vic poden optar
al reconeixement de 3 crèdits de
lliure elecció o 1 ECTS.
Activitat reconeguda pel
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
a través del Centre d’Innovació i
Formació en Educació (CIFE) de
la UVic.

LLOC DE REALITZACIÓ
Monestir de Montserrat.
Sala de l’Hostatgeria
i Sala Argeric
COORDINACIÓ

INFORMACIÓ I MATRÍCULES

Maria Carme Bernal i Creus
(directora del Departament de
Filologia i Didàctica de la Llengua
i la Literatura de la Facultat
d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes de la UVic) (mcarme.
bernal@uvic.cat)

Preu: 135 ¤
Abacus obsequiarà a cadascun
dels participants amb una
targeta de regal de material
per valor de 20¤

Carme Rubio i Larramona
(professora col·laboradora
del Departament de Filologia
i Didàctica de la Llengua i
la Literatura de la Facultat
d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes de la UVic) (carme.
rubio@uvic.cat)
Ramon Pinyol i Torrents (director
de la Càtedra Verdaguer d’Estudis
Literaris de la UVic) (ramon.
pinyol@uvic.cat)
Tel. 93 881 61 64

Col·laboració:

ESCOLA D’ESTIU
DE LITERATURA
INFANTIL I JUVENIL

ABADIA DE MONTSERRAT - UNIVERSITAT DE VIC

Monestir de Montserrat:
2, 3 i 4 de juliol de 2013

Matrícula on-line i presencial
www.uvic.cat/activitat/455

Durada: 30 hores

Secretaria de Formació
Continuada de
la Universitat de Vic
Campus Miramarges.
Edifici F.
Sagrada Família, 7.
08500 Vic
De 10 a 13h. i de 16 a 19 h.
(divendres fins a les 18 h.)
Tel. 93 881 55 16 –
93 886 12 22
sfc@uvic.cat
www.uvic.cat/uev

Jornades sobre Grans llibres,
grans obres de la Literatura
Infantil i Juvenil.

ALLOTJAMENT
Central de Reserves Montserrat
Tel. 93 877 77 01
F. 93 877 77 24
reserves@larsa-montserrat.com
www.montserratvisita.com
Organització:

QUARTA

Disseny: Eumogràfic

La UVic, en col·laboració amb
l’Abadia de Montserrat, obre la IV
Escola d’Estiu sobre Literatura Infantil
i Juvenil adreçada a persones que,
des de l’àmbit de l’ensenyament,
la biblioteca infantil, la recerca o la
motivació personal tinguin interès
en l’aprofundiment d’aspectes del
llibre infantil i juvenil. Aquesta quarta
edició se centra en la temàtica Grans
llibres, grans obres de la Literatura
Infantil i Juvenil que permetrà
aprofundir en peces literàries de
caràcter universal.

ADREÇAT A

Dimarts 2 de juliol de 2013

Dimecres 3 de juliol de 2013

Dijous 4 de juliol de 2013

10.00-10.30 h
Lliurament de documentació

9.30-11.00 h
Joana Raspall, la veu poètica més veterana. A càrrec
de Josep Maria Aloy, mestre, crític i estudiós de la Literatura
Infantil i Juvenil.
L’obra poètica de Joana Raspall ofereix una visió personal
i candorosa sobre moments i fets de la vida i del món que
ens envolta. La seva obra desprèn plenitud vital i passió
pels mots. La sessió permetrà conèixer amb profunditat la
trajectòria d’aquesta escriptora, ja clàssica, de llibres de
poesia per a infants.

9.30-14.00 h
Visita literària a la Cova del Salnitre.
A càrrec de Ramon Pinyol, director de la Càtedra Verdaguer
d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic.
Un passeig per la literatura que han generat les grutes
de Montserrat, tot visitant les Coves del Salnitre, a tocar de
Collbató, les més importants del massís de Montserrat.

11.00-11.30 h
Pausa

16.00-17.00 h
Acte d’homenatge a la figura i l’obra de la il·lustradora
Carme Solé Vendrell. A càrrec de M. Carme Bernal
i Carme Rubio, professores de Literatura Infantil i Juvenil
a la Universitat de Vic.

10.30-11.00 h
Inauguració de les Jornades
11.00-12.00 h
Introducció a les llegendes de Montserrat. Conferència
inaugural a càrrec de Josep Massot, monjo de Montserrat
i director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2012.
12.00-13.30 h
Visita guiada a l’exposició “Les llegendes de Montserrat”,
instal·lada a la Biblioteca del Monestir de Montserrat.
13.30-15.30 h
Dinar lliure
15.30-16.00 h
Fem Escola d’Estiu... Cafè i conversa. Presentació dels
participants i petit resum de les tres Escoles d’Estiu anteriors.
16.00-17.30 h
La repercussió dels relats dels germans Grimm en la
Literatura Infantil. L’exemple de La Ventafocs. A càrrec
de Gemma Lluch, professora de Literatura a la Universitat
de València.
La sessió contindrà dues parts. A la primera s’analitzaran
les rondalles recopilades pels germans Grimm i que més
influència han tingut en la Literatura Infantil i Juvenil actual.
La segona part se centrarà en la presentació i estudi de les
diferents versions de La Ventafocs.
17.30-18.30 h
Hi havia una vegada els contes. Performance a càrrec de
l’il·lustrador Joma.
Presentació de vuit llibres-poema, seguint el conte popular
La Caputxeta Vermella, dels germans Grimm, que expliquen
què són i què han estat els llibres abans de la irrupció de
la lectura a les pantalles i dels llibres electrònics.
18.45-19.30 h
Apropa’t a la màgia, a càrrec del m.GT.

11.30-13.30 h
Transgressió i moralització. Les aventures d’en Pinotxo,
de Carlo Collodi i Sis Joans, de Carles Riba. A càrrec de
Carme Alcoverro, escriptora i especialista en Didàctica de
la Literatura.
Anàlisi dels personatges protagonistes de dues obres
clàssiques de la literatura infantil que han sobreviscut al llarg
del temps gràcies a la seva qualitat literària. Herois exemplars
o rebels? Presentació d’una experiència.
13.30-15.30 h
Dinar lliure
15.30-16.00 h
Fem Escola d’Estiu... Cafè i conversa. Parlem d’un llibre... amb
Jaume Centelles.
16.00-18.15 h
Lectura rima amb aventura. Sessió aconduïda per Jaume
Centelles, mestre i bibliotecari de l’Escola Sant Josep el Pi
de l’Hospitalet de Llobregat i membre del grup Passió per la
lectura de Rosa Sensat. Amb la participació d’Albert Correa,
de l’Escola Natzaret de Badalona i de Susanna López, de
l’Escola Drassanes de Barcelona.
La sessió permetrà conèixer experiències lectores que neixen
a la biblioteca escolar. Tres centres educatius ens explicaran
com organitzen algunes accions de foment de la lectura a
partir dels llibres (objectius, organització, suports econòmics
i humans, etc.).
18.30-19.30 h
Un racó al Cafè de la Granota, lectura dramatitzada basada
en textos de l’escriptor Jesús Moncada. Espectacle dirigit per
Xicu Masó.

14.00-16.00 h
Dinar lliure

17.00-18.00 h
Trobada amb la il·lustradora Carme Solé Vendrell.
Presentació de l’autora a càrrec de Vanesa Amat, professora
de la Universitat de Vic.
18.00-18.15 h
Valoració i cloenda de la Quarta Escola d’Estiu.

