Objectius

Informació

JALEO'16 aspira a convertir-se en un referent quant a lectura,
cultura, art i infància.

Palau de Pineda

Vol ser una finestra que duga a València els diferents models
actuacionals que estan funcionant en unes altres latituds.
Exemples vius que servisquen per a encoratjar el pensament
crític i per a crear una plataforma d’aprenentatge actiu, amb
propostes pràctiques que puguen ser portades als entorns
apropiats: aula, biblioteca, casa, etc.
Per a dur a terme aquest objectiu comptarem amb ponents
d’una gran solvència professional i amb una experiència
contrastada en el seu àmbit d’actuació. Les jornades es
desenvoluparan en les següents línies (troncals i bàsiques):
- La lectura en l’escola (biblioteca escolar, vincle entre
família i escola en el foment de la lectura).
- Poesia en l’escola: llegir-la, escriure-la, viure-la (el
perquè i el com).
- Propostes i pràctiques amb el llibre àlbum il.lustrat
en entorns potencialment lectors.

Plaça del Carme, 4
46003 València
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horari de secretaria d’alumnes:
De 09:30 a 14:00 h

La matrícula dóna dret a
l’obtenció d’un diploma
d’assistència sempre que
s’acredite que aquesta supera
el 80 % de les sessions.

II Jornades d’Animació a la Lectura,
Escriptura i Observació
(JALEO'16)

Possibilitat de matrícula per Internet.
Preus:
- 36 euros (16 euros taxes acadèmiques
més 20 euros de taxes de secretaria) per
estudiants universitaris matriculats
en el curs 2015 - 16 en las
universitats espanyoles.

Directora:

- 40euros per a la resta d'alumnes
(20 euros de taxes acadèmiques més
20 euros de taxes de secretaria).

Mar Benegas

Secretari:
Jesús González

- Llibres informatius com a eines per a aprehendre el
món.
- Llibre il.lustrat: compendi d’art i literatura o xicotet
museu portàtil?

Codi: 635M
www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

- Narrativa: del conte a la novel•la.
- Lectura i escriptura amb joves.
- L’edició: passat i present de la literatura infantil i juvenil.
- Primeres literatures: llegir abans de llegir.
- Contes de tradició popular: origen. Quan i per què
contar-los.

www.uimp.es

Aquest programa formatiu engloba tots els àmbits de
l’educació lectora d’una persona.
Les jornades naixen, en definitiva, amb vocació de convertirse en un espai en què s’actualitzen i revisen els conceptes,
l’avantguarda i la memòria del món de la infància i dels llibres.
La lectura i la creativitat com a eines fonamentals en l’educació
dels xiquets i xiquetes, però també de la societat i, sobretot,
de les persones adultes com a mediadores culturals i
educatives.

València

Del 20 al 22 de juliol de 2016
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Seminari

II Jornades d’Animació a la Lectura, Escriptura
i Observació
(JALEO'16)

Dijous, 21 de juliol

Divendres, 22 de juliol

09:00h

RUTAS DE LECTURA. Prácticas de uso y animación
lectora del libro álbum
Lara Meana
Formadora, llibretera i mediadora de lectura
Beatriz Sanjuán
Filòloga, formadora i mediadora de lectura

09:00h

EL LIBRO MÁS ALLA DEL LIBRO. Creatividad en la
edición y en la escuela
Ramón Besora
Mestre i editor

10:45h

Descans

10:45h

Descans

11:00h

11:00h

LEER ANTES DE LEER. Primeras literaturas
Federico Martín Nebras
Doctor en Literatura Infantil, animador i formador.
Mestre

EL BAÚL VOLADOR. Leer y escribir con jóvenes
Esperanza Ortega
Escriptora, poeta, editora i crítica. Premi Giner de
los Ríos d’Assaig

12:45h

Descans

12:45h

Descans

13:00h

13:00h

LO QUE CUENTA LA IMAGEN. El álbum ilustrado
en la infancia
Arianna Squilloni
Editora de A Buen Paso, formadora i escriptora

LA NIÑA, LA BRUJA, EL BOSQUE. El cuento
tradicional en la infancia y la adolescencia
Antonio Rodríguez Almodóvar
Escriptor, professor i folklorista. Premi Nacional de
Literatura Infantil i Juvenil (2005)

Directora:
Mar Benegas
Escriptora i formadora

Secretari:
Jesús González
Mestre i poeta

>

Del 20 al 22 de juliol de 2016

Dimecres, 20 de juliol
08:30h

Acreditació i lliurament de documentació

09:00h

Inauguració de les jornades

09:15h

RITMAR EL TIEMPO. Poesía e infancia: cómo y
porqué
Juan Kruz Igerabide
Poeta, assagista i professor de la Universitat del País
Basc

16:30h

18:30h

LEER JUNTOS. La Biblioteca Escolar. Familia, escuela
y lectura.
Carmen Carramiñana
Mestra i coordinadora del projecte "Leer Juntos"
TAULA REDONA: “PASSAT I PRESENT DE L’EDICIÓ
DE LIJ A ESPANYA”

-------------------ACTIVITATS CULTURALS (entrada lliure)
Dimarts, 19 de juliol
Biblioteca Valenciana
Monestir de Sant Miquel dels Reis
Av. Constitució, 284. València
18:30h

Inauguració de JALEO'16 i de l’exposició
"IMAGINARI", homenatge a Miguel Calatayud;
acompanya: Vicente Ferrer

19:00h

Conferència inaugural: “Abrir un libro”
Gustavo Martín Garzo
Escriptor, psicòleg i assagista. Premi Nacional de
Narrativa (1994) i de Literatura Infantil i Juvenil (2004)

Juanjo Oller
Editorial Milimbo

20:30h

Descans

Arianna Squilloni
Editora de A Buen Paso, formadora i escriptora

21:00h

Espectacle de titelles per a adults. El titellaire
Horacio Peralta

10:45h

Descans

Moderadora:
Mar Benegas

11:00h

De la A a la Z: fundamentos del libro informativo
actual
Ana G. Lartitegui
Il.lustradora i investigadora. Coordinadora del grup
Círculo Hexágono i de la revista Fuera {de} Margen

Participants:
Miguel Calatayud
Il.lustrador. Premi Nacional d’Il•lustració (1989, 1992,
2008) i candidat al premi Hans Christian Andersen
(2000)

12:45h

Descans

13:00h

DEL CUENTO A LA NOVELA. Un itineario lector
Rosa Tabernero
Directora del màster propi en lectura, llibres i lectors
infantils i juvenils de la Universitat de Saragossa

Vicente Ferrer
Editorial Media Vaca
Begoña Lobo
Editorial Media Vaca

SEGUEIX-NOS EN

Twitter:

twitter.com/uimpvalencia

Facebook: www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web: www.uimp.es/blogs/valencia

