Presentació:

La Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu organitza habitualment
activitats que puguen ser útils al
món educatiu a la nostra tasca
comuna de promoure el
coneixement de la literatura i de
la cultura escrita.

Coordinació:

Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu.

Destinataris:

Grups concertats prèvia reserva de:

Enguany la nostra oferta inclou
recitals en homenatge a Joan
Fuster, gran autor de les
Lletres Valencianes del qual
commemorem els 100 anys del
seu naixement.
Aquest recital anirà a càrrec de
Vicent Camps i compta amb
dues sessions per grup, a triar:
els dies 16 de novembre o 17 de
novembre de 2022.

-ESO i Cicles Formatius.
-Batxillerat.
-Escoles d’Adults.
-Associacions culturals.
-Clubs de lectura.
Places:

El nombre màxim d’alumnes
recomanat per centre és de 60.

Caràcter:

Gratuït, prèvia reserva.

Duració:

Tres hores (incloent la visita guiada).

El recital pot ser precedit,
opcionalment, per visites guiades Lloc:
al Monestir de Sant Miquel dels
Reis
Dates:

Programa:

Monestir de Sant Miquel dels Reis,
Av. de la Constitució, 284, València.
16 de novembre o 17 de novembre
de 2022.
10-11 h. Visita guiada
11-12 h. Temps lliure per a esmorzar.
12-13 h. Recital

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/

• 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.
• Data de la seva elecció: 16 o 17 de novembre de 2022.

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

La inscripció es pot fer fins al 30 de setembre de 2022.

El llistat de centres seleccionats per activitat es farà públic al
portal web de la Biblioteca Valenciana, abans del 9 d'octubre
de 2022 i es comunicarà per correu electrònic. Si després
d'aquesta data, algun recital no estigués complet, la
inscripció a aquest recital romandrà oberta mentre hi hagi
places lliures.

Per la seua banda, els particulars podran assistir a estos
recitals sense necessitat de reserva.

Más información: remita un correo a <bvdifusion@gva.es>.

Ahora también en:

