jornades formatives
per al professorat

«Com usar Internet
per a fomentar la lectura:
YouTube, Twitter,
Facebook, Instagram...»
13 i 14 d’abril de 2018
Sala d’Actes de la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació de la Universitat de València
Av. Blasco Ibáñez, 32, València

programa d’activitats
divendres 13 d’abril
17.30 h Inauguració de les jornades a càrrec de Josep A. Fluixà,

director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura (FBFL),
i dels representants de les entitats col·laboradores.

«Literatura i xarxes socials en alta definició»
17.45 h Diàleg entre Óscar López i Joan Borja, membre del consell

assessor de la FBFL i director de la Càtedra Enric Valor (UA).

Óscar López (Barcelona, 1961). Periodis
ta especialitzat en temes culturals. Ac
tualment és director i presentador del
programa literari Página Dos (RTVE). Ha
format part de l’equip que va fundar el
programa Continuará de La 2, va presen
tar la secció de llibres de La Columna de
Julia Otero a TV3 durant quatre anys i va
dirigir el projecte Més llibres de Barcelona
TV sobre l’Any del Llibre i la Lectura. Tam
bé ha col·laborat en programes de la Ca
dena Ser, Onda Cero, Ona Catalana, RAC 1
i COM Ràdio. I des de fa anys publica una
columna d’opinió a les pàgines de cultura
d’El Periódico.

«Per què és tan atractiu YouTube per als joves?»
18.45 h Tres experts analitzaran les possibilitats educatives que

tenen a l’abast els booktubers a partir dels seus propis canals i les
competències que es poden treballar amb els booktrailers.
Modera: Maria Àngels Francés, professora de Filologia Catalana (UA).

La prestatgeria de Marta
Marta Meneu-Borja (València, 1998). Estu
diant de Periodisme a la UV i booktuber.
Gestiona el seu propi canal de YouTube
sobre literatura.

Una habitació pròpia
Irene Rodrigo (València, 1990). Divulgado
ra literària i consultora. Actualment codi
rigeix i presenta un espai sobre llibres en
la ràdio d’À Punt Mèdia.

Els llibres de Sénia
Nèstor Costa (Beniparrell, 1996). Comu
nicador audiovisual, realitzador i coguio
nista del canal Els llibres de Sénia, un
programa a YouTube de Tresdeu.com.

20.00 h Tancament de la jornada.

programa d’activitats
dissabte 14 d’abril
«Llibres i noves tecnologies, un bon tàndem»
9.30 h Taller didàctic a càrrec de tres professionals en el qual

aprendrem a connectar lectura i noves tecnologies.
Modera: Elena Cívico, responsable de comunicació de la FBFL.

«L’escriptura creativa en línia»
Fani Grande (Massamagrell, 1966). Escrip
tora, presentadora, guionista, bloguera i
apassionada lectora. Ha col·laborat en di
aris i ha treballat en ràdio i televisió.

«La posada en escena»
Dídac Botella i Mestres (València, 1976).
Mestre, psicopedagog i escriptor. Ha es
tudiat interpretació i ha realitzat diversos
projectes d’escriptura a l’escola.

«La recomanació de llibres a través
de les xarxes»
Marta Meneu-Borja (València, 1998). A ban
da de gestionar La prestatgeria de Marta,
és columnista del Diari La Veu i formadora
del projecte «Emociona’t».

10.30 h - 11.00 h Pausa-café.

«Ensenyem a utilitzar Internet, també als docents»
11.15 h Conferències sobre com treballar amb les ferramentes que

la xarxa ens posa a l’abast per a fer la lectura atractiva a l’alumnat.
Modera: Gemma Lluch, doctora en Filologia i docent a la UV.

«Un passeig virtual amb
V. A. Estellés»
Lola Moreno (València, 1974). Professora
de Castellà, Valencià i Literatura Univer
sal en Secundària i Batxillerat. El seu in
terés per les TIC l’ha duta a obrir diverses
pàgines en les xarxes socials i a col·labo
rar en diversos mitjans.

«La promoció de la lectura i les TIC»
Maite Monar (València, 1978). Secretària
tècnica del Consell Escolar de la CV. Pro
fessora de Secundària i codirectora del Di
ploma de Cultura, Lectura i Literatura per
a Infants i Joves (UV). Doctora en Filologia
Catalana.

«Diàleg entre l’escriptor
i els lectors joves»
Carme Gregori (Almoines, 1961). Professo
ra al Departament de Filologia Catalana
(UV) i membre de l’Institut Interuniversi
tari de Filologia Valenciana. S’ha dedicat
a l’estudi i recerca de la literatura catala
na contemporània i actual.

programa d’activitats
dissabte 14 d’abril
«Recursos per a fomentar la lectura d’una manera
significativa i lúdica»
12.30 h Exposició didàctica sobre tres projectes presents en

Internet a càrrec dels seus responsables.
Modera: Míriam Salvador, responsable de comunicació de la FBFL.
«Llegim?», campanya per a
fomentar la lectura a casa
Rosa Mengual (Alzira, 1981). Coordinadora
d’activitats de la FBFL, parlarà sobre una
campanya que pretén que el fet de llegir
en valencià es convertisca en un hàbit.

Las Naves, centre d’innovació urbana
María Luisa Peydró (Berlanga, 1963). Ges
tora cultural i responsable de Connecta
Cultura en Las Naves. Explicarà en què
consisteixen les propostes d’aquesta en
titat pública que depén de l’Ajuntament
de València.

«Què llegeixes?», comunitat de
llibres a Internet
Ester F. Matalí (Terrassa, 1969). Gestora
cultural i coordinadora de Què Llegeixes?
Esgranarà els continguts d’aquest web, un
fòrum interactiu sobre les lletres i la lec
tura creat el 23 d’abril del 2008 per la ILC.

14.00 h Cloenda.

certificació
Activitat homologada per la Resolució del 2 de febrer de 2018, de la
Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, de la Conselleria
d’Educació, Cultura, Investigació i Esport.
inscripció
• Totes les persones interessades hauran d’abonar la quantitat de 12
euros en concepte de matrícula.
• El pagament es farà mitjançant ingrés o transferència:
–Titular del compte: Fundació Bromera
–Número de compte IBAN: Bankia ES60 2038 6013 95 6000074386
–Emissor: nom i cognoms de la persona que s’inscriu a les jornades
–Concepte de l’ingrés o transferència: Jornades Professorat
• Cal emplenar la butlleta d’inscripció que trobaràs en l’apartat
«Inscripcions» del web www.trobadaprofessorat.org i enviar una
còpia de l’ingrés o transferència (foto o document escanejat) a
l’adreça electrònica trobada@fundaciobromera.org.
• Termini d’inscripció: fins al 9 d’abril de 2018, inclòs.
• Places limitades.
admissió
Es realitzarà per ordre de preferència:
• Professorat en actiu o en borsa de treball.
• Alumnes universitaris de la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació (UV)
• Altres (consulteu l’organització).
• En cas d’igualtat de preferència, es tindrà en compte l’ordre
d’inscripció.

* La FBFL expedirà un certificat a totes les persones
inscrites.
* El Departament de Filologia Catalana certificarà
l’assistència dels seus alumnes.
* Els estudiants estaran exempts d’abonar la matrícula.

Organitza:

Amb la col·laboració de:

