Jornada vivencial de Literatura Infan l.
Espais, Recursos i Inspiració per acompanyar els pe ts lectors.
Amposta. 29 de setembre

10:00h Entrega de documentació
10:10h Presentació ins tucional de la Jornada
10:20h Debat literari. Un debat intens que no us deixarà indiferents, i en el qual es lluitarà per oferir una
nova mirada a la Literatura Infan l i Juvenil a través de la presentació de bibliograﬁa i ac vitats que pretenen
proporcionar recursos ú ls per a aplicar a les aules. Serà un cara a cara entre Jaume Centelles, ﬁgura
llegendària i mí ca de la LIJ, tot un referent que ha navegat pels mars de la Literatura Infan l i Juvenil i que
ens oferirà la seva experiència de 40 anys treballant a l’escola Sant Josep–El Pi de l’Hospitalet, on ha
desenvolupat diverses tasques especialment a l’Educació Infan l i com a responsable de la biblioteca; i Núria
Vouillamoz, coordinadora del CreaLIJ de l’Ins tut de la infància, que entra amb força en el món de la LIJ des
de la seva tasca al capdavant de la biblioteca de l’escola Gerbert d’Orlhac de Sant Cugat del Vallès, i el seu
projecte de recerca doctoral al Departament d’Educació de la UAB.
12:15h Descans
12:30h “Espais i ambients inspiradors per vincular-se amb els libres” , a càrrec de Verònica Bronstein,
directora de l’Ins tut de la infància i impulsora del Fes val Pe ts!Grans!Llibres!, entre moltes inicia ves
innovadores en l’àmbit de la literatura infan l i l’acompanyament emocional.
13:40h Visita guiada als diferents espais de lectura del Fes val familiar que se celebrarà al llarg del dia a la
plaça davant de la Biblioteca, on podrem fer observació de materials tot descobrint les claus i la ﬁlosoﬁa de
l’Ins tut de la infància per a apropar els infants a la lectura.
14:00 Conclusions, valoracions i tancament de la jornada.
Observacions: La Jornada LIJ és de 10:00h a 14:00h i de 17:00h a 19:00h es podrà visitar el Fes val Pe ts!
Grans!Llibres! on els par cipants veuran de manera real i en viu, la ﬁlosoﬁa de vinculació emocional dels
infants i els adults a través dels libres i com es pot viure l’apropament a la lectura des de pe ts i a par r del
plaer.
Organitzen: Ajuntament d’Amposta, Biblioteca Comarcal Sebas à Juan Arbó d’Amposta i Ins tut de la
infància.
Preu: 5 €. Jornada subvencionada per l’Ajuntament d’Amposta. Els par cipants rebran una carpeta amb
material i Cer ﬁcat d’assistència.
Lloc: Biblioteca Comarcal Sebas à Juan Arbó, Amposta
Inscripcions: www.amposta.cat/vendaentrades
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