Presentació:

ANIMACIÓ LECTORA
2020-2021

Encontres

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
2017-2021 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:

Acadèmia
Valenciana
de
Llengua i Edicions Bromera

Destinataris:

Grups concertats prèvia reserva
(segons programa) de:
-Primària.
-ESO i Cicles Formatius.
-Batxillerat.
-Escoles d’Adults.
-Associacions culturals.
-Clubs de lectura.

Places:

El nombre màxim d’alumnes és de
60

Caràcter:

Gratuït, prèvia reserva.

Gravació:

Lloc:

Valenciana

Nicolau
la

Les trobades seran gravades i
difoses. Els centres admesos
hauran de disposar dels permisos
necessaris per si els assistents
ixen en els enregistraments.
Monestir de Sant Miquel dels Reis,
Av. de la Constitució, 284,
València.
COVID19: En funció a la situació
sanitària, algunes trobades podrien
realitzar-se en modalidad en línia

Horari:

Entre febrer i maig de 2021, de 10
a
13.15
hores.
L’encontre
pròpiament dit comença a les 12
hores.

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

DATA

AUTOR(A)

DESTINATARIS

OBRES SUGGERIDES *

3-II-2021

MÁXIMO HUERTA

Batxillerat
Adults




Con el amor bastará
La noche soñada

10-II-2021

VICENT USÓ

2º cicle d’ESO
Batxillerat
Adults




El paradís a les fosques
No sabràs el teu nom

17-II-2021

CRISTINA DURÁN / MIGUEL
ÁNGEL GINER

ESO - Cicles Formatius
Batxillerat
Adults




El día 3
Una posibilidad

24-II-2021

ALFRED SALA

ESO - Cicles Formatius




Expedició al Congo. Bwana Nyani
Una hora al cretaci

3-III-2021

NANDO LÓPEZ

ESO - Cicles Formatius
Batxillerat




En las redes del miedo
La versión de Eric

10-III-2021

MARTA MENEU

2 cicle d’ESO
Batxillerat



El senyal

24-III-2021

ANGELS GREGORI

Batxillerat
Adults




Quan els grans arbres cauen
New York, Nabokov & Bicicletes

31-III-2021

CÉSAR MALLORQUÍ
(ENCONTRE VIRTUAL)

2 cicle d’ESO
Batxillerat




La isla de Bowen

La estrategia del parásito

14-IV-2021

IVAN CARBONELL

ESO - Cicles Formatius




El traficant de nits
Shinobi. El senyor de la guerra

28-IV-2021

VICENT BORRÀS

ESO - Cicles Formatius
Batxillerat
Adults




Què saps de Vidal Palau?
El iaio a Nova York

PAULA BONET

2 cicle d’ESO
Batxillerat
Adults




La sed
Qué hacer cuando en la pantalla
aparece The End
Roedores. Cuerpo de embarazada
sin embrión

5-V-2021



* 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 2020
El llistat de centres seleccionats per activitat es farà públic al
portal web de la Biblioteca Valenciana i es comunicarà per
correu electrònic.

Imatge de Miguel Calatayud

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>.

