SIMPOSI

«Educacio i lectura»
16-17 novembre 2018
Palau de les Arts
Aula Magistral

Inscripcions fins al 4 de
novembre:

DIVENDRES 16

DISSABTE 17

15.30-16.00 h

9.30-10.15 h

Recepció i lliurament de material

Exposició del grup d'investigació Educació lectora,
literària, cultura i societat.

16.00-16.15 h
Actuació de l’IES Clot del Moro de Sagunt

16.15-17.00 h
Presentació de les actuacions de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Presentació: Josep Ballester (Universitat de València)
Foment lector a través dels clàssics: la tradició
reinventada.
Jeroni Méndez (Florida Universitària)
Llegim literatura popular i la competència intercultural.

17.00-18.00 h

Anna Devís (Universitat de València)

Presentació de resultats del projecte d’investigació
Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la
lectura. Formulació d’indicadors per avaluar-ne la
qualitat i efectivitat.
FFI2015-69977-R (MINECO/FEDER)

Primeres lectures i diversitat afectivosexual.

Josep Maria Baldaquí (Universitat d’Alacant-IIFV)

Taula redona: al voltant de diferents grups
d'investigació que treballen la formació lectora.

Com usar l’eina virtual Twitter en la promoció de
la lectura. Experiències de dos perfils.

Llegir per a una ciutadania lliure.

Àngels Francés (Universitat d’Alacant-IIFV)

Consol Aguilar (Universitat Jaume I)

18.00-18.30 h

Requisitos del intertexto lecto-literario.

Com usar el blog en la promoció de la lectura.
L’exemple del blog del docent.

Miquel Oltra (Universitat de València)

10.15-11.30 h

Antonio Díez (Universitat d'Alacant)
Educació lectora i interculturalitat.

Anna Esteve (Universitat d’Alacant-IIFV)

Noelia Ibarra (Universitat de València)

18.30-19.00 h

Literaturització d'espais: de l'aula a la xarxa.

Models de bones pràctiques: La serp blanca i La
paraula vola.

Joan Marc Ramos (Universitat de Barcelona)
Els clubs de lectura: entre la presència i el món virtual.

L
Enric Iborra (catedràtic IES Lluís Vives) i Antoni de la
Torre (catedràtic IES Ferrer i Guàrdia)

Josep Maria Baldaquí (Universitat d'Alacant).

19.00-20.00 h

11.30-12.00 h Pausa café

Exposició del grup d'investigació Educació lectora,
literària, cultura i societat.

12.00-12.30 h

Projectes de treball per a la formació lectora i
literària.

Presentació de resultats del projecte d’investigació Els espais virtuals per a la promoció del llibre i
la lectura. Formulació d’indicadors per avaluar-ne
la qualitat i l’efectivitat.
FFI2015-69977-R (MINECO/FEDER)

Francesc Rodrigo (Florida Universitària)

Gemma Lluch (Universitat de València. ERI-Lectura)

Educación literaria y construcción crítica de las
identidades.

Com transformar un lloc web en una comunitat
de lectors.

Patricia Martínez (Universitat de València)

Gemma Lluch (Universitat de València. ERI-Lectura)

Presentació: Josep Ballester (Universitat de València)

Del taller literari al taller digital: de la lectura a
l'escriptura.
Josep V. Garcia Raffi (Universitat de València)

12.30-13.00 h
Fortaleses i debilitats dels llocs webs que promocionen la lectura. Estudi de casos.
Dari Escandell (Universitat d’Alacant)

Actuació de l’IES Clot del Moro de Sagunt

13.00-14.00 h
Experiències de biblioteques públiques.

14.00-15.30 h Dinar
15.30-16.30 h
Experiències de centres educatius al voltant de la
biblioteca escolar i l’animació lectora.

16.30-17.00 h
Conclusions estudis FULL: línies d’actuació i
programes del Pla de foment del llibre i la lectura.

17.00-17.30 h
Presentació dels programes de lectura d’À Punt:
«Una habitació pròpia» i «Plaerdemavida»

17.30-18.00 h
Cloenda de música i poesia

Organitza:

Col·laboren:

