Quina és
la pregunta?

IV JLL

IV Jornades de Laboratoris de Lectura

1 i 2 de juliol de 2016 Biblioteca Roca Umbert de Granollers

Quina és
la pregunta?
El diàleg a les
dinàmiques lectores
Per generar converses significatives al voltant
dels llibres ens cal un mediador capaç de conduir
un diàleg ric, que exerciti la reflexió crítica, l’escolta
i la capacitat d’argumentació i expressió.

Divendres 1 de juliol,
de 9 h a 18.45 h

Dissabte 2 de juliol,
de 9.30 h a 14 h

9.15 h

Acreditacions

9.30 h

9.30 h

Inauguració de les Jornades

9.45 h

Quina és la pregunta?, presentació a càrrec
de Glòria Gorchs, Biblioteca Roca Umbert
de Granollers

Volem posar l’accent en el paper del professional
que dinamitza els laboratoris i donar-li les eines
perquè pugui trobar, en cada ocasió, quina és la
millor pregunta.
Jornades adreçades a bibliotecaris, educadors
i dinamitzadors culturals especialistes en literatura
infantil i juvenil.
Informació de les jornades a
wp.granollers.cat/lablletresimatges

El diàleg literari

9.45 h

Discutir literatura; discutir el món,
xerrada a càrrec de Lara Reyes-López,
mestra de l’Escola Francesc Aldea i membre
del grup GRETEL (UAB). Doctora en Didàctica
de la Llengua i la Literatura

11 h

Pausa i cafè

El diàleg filosòfic

10 h

Contar y pensar. El diálogo filosófico con
niños a partir de la literatura infantil, xerrada
a càrrec d’Ellen Duthie, autora, editora
i docent. Creadora del bloc Lo leemos así i del
projecte Wonder Ponder, de filosofia visual per
a infants

10.45 h Què és Filosofia 3/18? a càrrec de Fèlix
de Castro, formador del Grup IREF
11.30 h Pausa i cafè
12 h

Experiències

Benvinguda

11.30 h Xerrada oberta amb el públic, a càrrec
d’Stel·la (El Petit Tresor), mestra,
especialista en literatura infantil, bloguera
i llibretera; i Marta Roig, de Lectura, Infància
i Biblioteques
13.30 h Conclusions, a càrrec de Nati Calvo, 		
directora de la Biblioteca Sant Ildefons 		
de Cornellà

Recursos per dinamitzar el diàleg filosòfic,
taller a càrrec de Fèlix de Castro

#brulab16

Veo veo, ¿qué piensas? Taller práctico
sobre como conducir diálogos filosófico
con libros ilustrados o tarjetas de Wonder
Ponder, taller a càrrec d’Ellen Duthie
14 h

Dinar

El diàleg artístic

Organitza

15.30 h Experiències

Biblioteca Roca Umbert
Prat de la Riba, 77, 08401 Granollers
tel. 93 860 44 50
bru@ajuntament.granollers.cat
Horaris
Matí: dimecres i divendres, de 10 h a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres, de 15 h a 20 h
Dissabte, de 15.30 h a 20 h

Segueix-nos a:
facebook.com/bibliotequesdegranollers
@bibliotequesgr
issuu.com/bibliotequesdegranollers
Biblioteques de Granollers
Biblioteques de Granollers

Lápiz, papel, tijeras... y disolvente,
fotocopias, plancha, taller a càrrec d’Alba
Marina Rivera, il·lustradora
Experiències des de l’art, a càrrec d’Anna
Font, membre d’Experimentem amb l’Art
18.30 h L’interrogant, acció de tancament
a càrrec de @Librosfera

Col·labora

