Presentació:

Des de la seua instal·lació a Sant Miquel
dels Reis, la Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu ha prestat especial atenció a la
realització d'activitats encaminades a
promoure la lectura. Tallers, recitals,
lectures dramatitzades, trobades amb
autors i publicacions específiques sobre
didàctica de la lectura compten en l'haver
de la nostra institució en aquest afany.
Unes iniciatives que han cobrat nou impuls
en el marc del Pla Valencià de Foment de
la Lectura que promou la Generalitat.

Segurament, la més important d'aquestes
iniciatives és el cicle Escriptors en la
Biblioteca Valenciana que pretén acostar
la lectura a tot tipus de públic,
especialment als més joves. Un cicle pel
qual han passat ja més de 60.000
persones i en el qual la col·laboració amb
el món educatiu és primordial.
En este sentit, els encontres són la
culminació d'un treball que comença a les
aules amb l'estudi de l'obra d'un escriptor o
escriptora i que culminen amb una xarrada
amena i interactiva entre l'autor i els seus
(nous) lectors.

Coordinació:
Biblioteca
Primitiu
Col·laboren:
Destinataris:

Valenciana

Nicolau

Acadèmia Valenciana de la Llengua
i edicions Bromera.
Grups concertats prèvia
(segons programa) de:
-Primària.
-ESO i Cicles Formatius.
-Batxillerat.
-Escoles d’Adults.
-Associacions culturals.
-Clubs de lectura.

reserva

Places:

El nombre màxim d’alumnes és de
60

Caràcter:

Gratuït, prèvia reserva.

Gravació:

Les trobades seran gravades i
difoses. Els centres admesos
hauran de disposar dels permisos
necessaris per si els assistents
ixen en els enregistraments.

Lloc:

Monestir de Sant Miquel dels Reis,
Av. de la Constitució, 284,
València.

Horari:

Entre febrer i maig de 2023, de 10
a
13.15
hores.
L’encontre
pròpiament dit comença a les 12
hores.

Visites guiades: Els encontres van precedits d’una
visita guiada opcional al Monestir
de Sant Miquel dels Reis.

DATA

AUTOR(A)

8-II-2023

15-II-2023

22-II-2023

8-III-2023

22-III-2023

29-III-2023

5-IV-2023

DESTINATARIS

DOLORES REDONDO

Bachillerato
Adultos

JOVI LOZANO

2.º Ciclo de ESO
Bachillerato
Adultos

ELVIRA CAMBRILS

2.º Ciclo de ESO
Bachillerato
Adultos

LOLA MASCARELL

2.º Ciclo de ESO
Bachillerato
Adultos

OBRES RECOMANADES *
• Trilogí
• a del Baztán
• La cara norte del corazón
Esperando al diluvio
• Pedres que han de ser remogudes
• Efectes secundaris
• Després de maig, abans de l’estiu
•
•

Ariadna adormida
A la platja de Camus
• Tot el que tinc per ballar amb tu
• Nosotras ya no estaremos
• Un vaso de agua
Mecánica del prodigio

ESO - Ciclos Formativos
Bachillerato

• Sis ninots en busca d’una falla
• Un viatge al pais dels cocodrils
• Peter Pan i la desaparició del foc

BEATRIZ GIMÉNEZ DE ORY

ESO - Ciclos Formativos
Bachillerato

• Un hilo me liga a vos
• Voy a contaros la nieve

GRÀCIA JIMÉNEZ

Primària
ESO - Ciclos Formativos
Bachillerato

• Sango Tani
• Un mosaic d’aigua
• Entre les rodes màgics

JOSEP A. FLUIXÀ

19-IV-2023

20-IV-2023
(sesión vespertina)

26-IV-2023

3-V-2023

PABLO AULADELL

ESO - Ciclos Formativos
Bachillerato

CURRO CAÑETE

Bachillerato
Adultos

MARCOS GIRALT TORRENTE

Bachillerato
Adultos

BEN CLARK

Bachillerato
Adultos

• El paraiso perdido
• La torre blanca
• Las aventuras de Tom Sawyer
•
•

No tengas miedo a nada
El poder de confiar en ti
Ahora te toca ser feliz

• Fu Mudar la piel
• Tiempo de vida
•
•
•

Los últimos perros de Shackleton
Armisticio
La policía celestial

* Nota: els docents poden triar aquella obra de l’autor que consideren més adequada. Les obres recomanades són sols alguns
suggeriments.

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 los Reyes
Avinguda de la Constitució, 284
46019, València

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

Tel.: 963 874 000
Fax: 963 874 037
Web: <http://bv.gva.es>
Autobusos: 11 i 16; tramvia T-6.
Altres servicis: aparcament públic, cafeteria.
Ara també en:

La inscripció es pot fer fins el 31 d'octubre de 2022.
El llistat de centres seleccionats per activitat es farà públic al
portal web de la Biblioteca Valenciana i es comunicarà per
correu electrònic.
Si després d'aquesta data, algun encontre no estigués
complet, la inscripció a este encontre romandrà oberta
mentre hi haja places lliures.
Per la seua banda, els particulars podran assistir a estos
encontres sense necessitat de reserva.

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

