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2018-2019

Tallers

La Biblioteca Valenciana Nicolau Coordinació:
Primitiu
organitza
habitualment
activitats que puguen ser útils al món
educatiu en la nostra tasca comuna Destinataris:
de promoure el coneixement de la
literatura i de la cultura escrita.
Entre aquestes accions es troba la
nostra oferta de tallers per a grups on
prestem especial atenció a la creació
literària. Per això, hem organitzat
tallers perquè infants, joves, adults i
grans puguen desenvolupar la seua Places:
creativitat. Estos tallers abasten tot
tipus de gèneres: Còmic, Narrativa,
Poesia.
Enguany hem inclòs també altres Caràcter:
gèneres com són el Teatre, la
Lectura digital o la Fotografia, en Duració:
este últim cas coincidint amb una gran
exposició sobre fons fotogràfics que Lloc:
està organitzant la nostra institució
per a finals de 2018.
Així mateix, la Biblioteca Valenciana
es fa ressò en aquesta programació Horari:
d'efemèrides de clàssics universals
com Frankenstein de Mary Shelley, o
de figures de les Lletres Valencianes
com Vicent A. Estellés, autor aquest
últim al qual la Biblioteca Valenciana
dedicarà una exposició amb ocasió
Visites
dels 25 anys de la seua mort
guiades:

Biblioteca
Primitiu.

Valenciana

Nicolau

Grups concertats prèvia reserva
(segons programa) de:
-Primària.
-ESO i Cicles Formatius.
-Batxillerat.
-Escoles d'Adults.
-associacions culturals.
-Clubs de lectura
El nombre màxim d’alumnes
recomanats per sessió és de 35.
Gratuït, prèvia reserva.
Dos hores (incloent la visita si hi
ha).
Monestir de Sant Miquel dels
Reis, Av. de la Constitució, 284,
València.
Entre octubre de 2018 i maig de
2019. Habitualment, dijous i
divendres de 10 a 12 o de 12 a 14
hores si bé es poden estudiar
altres alternatives de comú acord
amb la Biblioteca Valenciana.
La majoria de tallers inclouen
visites guiades al Monestir de
Sant Miquel dels Reis i a la
Biblioteca Valenciana.

PROGRAMA DE TALLERS PER A GRUPS 2018-2019
GÈNERE

TÍTOL

DESTINATARIS

DATES

REALITZACIÓ

OBSERVACIONS

NARRATIVA

Frankenstein, molt
més que un monstre

Primària
ESO-Cicles Formatius
Batxillerat
Adults

Octubre

María Flores, et al.

Inclou visita guiada

POESIAPERIODISME

Vicent A. Estellés

ESO-Cicles Formatius
Batxillerat
Adults

Novembre

FOTOGRAFIA

Primeres tècniques

Primària
ESO-Cicles Formatius
Batxillerat
Adults

Desembre

Primària
ESO-Ciclos Formatius
Batxillerat
Adults

Gener

CÒMIC

Del fanzine autoeditat al còmic
professional

valencià/castellà

Isabel Anyó

Inclou visita guiada
valencià

Esther Algarra, et al.

Inclou visita guiada
valencià/castellà

Javier Gay Lorente
Gabriela Stoykowski

Inclou visita guiada
valencià/castellà

LECTURA DIGITAL

TEATRE

Introducció al llibre
electrònic

Batxillerat
Adults

Febrer

La Biblioteca
Valenciana a escena

ESO-Cicles Formatius
Batxillerat
Adults

Març

Primària
ESO-Cicles Formatius
Batxillerat
Adults

Abril
Maig

BIBLIOTECONOMIA El misteri de les
Lletres

Clarió Recursos
Educativos

Inclou visita guiada

Rebombori Cultural

Inclou visita guiada
especial

valencià/castellà

valencià/castellà

Didartis

Inclou visita guiada
valencià/castellà

La reserva de places per als grups s'efectua completant el
formulari d'inscripció disponible al portal web de la Biblioteca
Valenciana (<http://bv.gva.es>).

Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Monestir de Sant Miquel dels Reis
Avinguda de la Constitució, 284
46019, València

En fer la reserva, s'han de proporcionar les informacions
següents:

Tel.: 963 874 000
Fax: 963 874 037
Web: <http://bv.gva.es>

• Taller escollit, amb un màxim de dues sol·licituds per
centre.
• Nom del centre i localitat.
• Nom del professor o de la professora responsable, adreça
de correu electrònic i telèfon de contacte.
• Nombre d'alumnes i de professors que desitgen assistir a
l'acte.
• Idioma (valencià o castellà).
La inscripció es pot fer fins al 30 de setembre de 2018.

Autobusos: 11 i 16; tramvia T-6.
Altres servicis: aparcament públic, cafeteria.

Ara també en:

Imatge de Miguel Calatayud

El llistat de centres seleccionats per activitat es farà públic al
portal web de la Biblioteca Valenciana, abans del 9 d'octubre
de 2018 i es comunicarà per correu electrònic.
Si després d'aquesta data, algun taller no estigués complet,
la inscripció al taller romandrà oberta mentre hi haja places
lliures.

Més informació: remeta un correu a <bvdifusion@gva.es>.

