Organitzen:

VI Jornada
de Biblioteques
Escolars
12 de novembre de 2016
Museu de Lleida
Diocesà i Comarcal
C/del Sant Crist, 1 ,25002, LLEIDA

Inscripció a la Jornada

Inscripció als tallers

Programa de la Jornada

VI Jornada de les Biblioteques
Escolars de les Terres de Lleida

9h15’

Dissabte 12 de novembre de 2016

9h30’

Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
C/del Sant Crist, 1

-

25002 Lleida
10h00’

Pinotxo ens fa somiar

Rebuda (full de signatures)
Presentació de la Jornada
Pinotxo en blanc i negre, alumnes de 5è EP. Col·legi Santa Anna (Ombres xineses)
Conferència inaugural a càrrec d’Estela D’Angelo
(Doctora en Ciències de l’Educació per la Unitat Complutense de Madrid i professora i investigadora en la mateixa universitat)
Leer y escribir en comunidad

11h00’

Recordeu la silueta d’aquell Pinotxo que
llegíem de menuts? A casa deien que
calia tractar bé aquells contes perquè
no es trenquessin, avui tornen a estar a
la venda malgrat que tenim Pinotxos en
cartró dur, amb fantàstiques il·lustracions i en llibre digital. Els formats han
canviat però hi ha coses que segueixen igual: la il·lusió dels infants que els
llegeixen, la picardia dels adolescents que
comprenen el titella i les seves entremaliadures i l’interès dels docents perquè
viatgin a través de les lletres cap a altres
mons.
Un any més en aquesta VI Jornada, us
convidem des de la Xarxa a somiar tots
plegats acompanyats de la literatura.
Veureu com la lectura ens ajuda a entrar en el món de l’escriptura i també
podreu participar i gaudir dels diversos
tallers.

Pausa

11h30’

Primera Franja de Tallers
Sala d’Actes

Aula Didàctica

Sala de Juntes

Pinotxo i l’artesà de la
fusta
Escribir como lectores
La nena que volia ser
(Itinerari pel Museu de
(Prácticas de escritura
la Lluna. (Tallers per a
Lleida)
intertextual)
les escoles)
Mariona Huguet
Estela D’Angelo
Jordi Villacampa
Gerard Dago
INS Templers
12h15’

Sala Cine
Descobrim Pinotxo
jugant
Escoles Bressol Municipals
INS Ronda

Segona Franja de Tallers
Sala d’Actes

Aula Didàctica

Pinotxo: de la fantasia
Ens coneixem. Ens
a la realitat (Projecte
escrivim
d’escola)
Lourdes Flotats (INS
Montse Serrano
Templers)
COL Santa Anna
Nelyda Perpinyà
(Lleida)

Sala de Juntes
Les aventures de Pinotxo a Corbins
Pepi Maza, Montse
Ricard i Sara Rosell
ESC Sol Ixent
(Corbins)

Sala Cine
Pinotxos xerraires
Anna Teixidó i David
González
ESC El Sitjar
(Linyola)

Podeu visitar l’exposició dels treballs que han elaborat diferents Centres Educatiu de les nostres
comarques i maletes de lectura a l’entorn del projecte.

Us hi esperem!!!
.

