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QUI SOM?
La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre que compta
amb una trajectòria cultural avalada per nombroses entitats i
institucions públiques i privades.

OBJECTIUS
 Promoure i potenciar l’ús del valencià.
 Fomentar activitats sobre el llibre i la literatura.
 Formar mediadors: personal de biblioteques, docents, estudiants, etc.

A QUI ENS ADRECEM?
 A gestors culturals i mediadors, és a dir, tècnics culturals,
docents, bibliotecaris i llibreters, entre altres.
 A famílies.
 A lectors.
A continuació us detallem sessions de formació dirigides a
professorat, bibliotecaris, llibreters, tècnics culturals, estudiants
universitaris i altres mediadors, així com les activitats que us
oferim des de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.
Si voleu més informació, concretar aquestes activitats o consultar-ne les condicions, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

CURS DE FORMACIÓ

LA LECTURA ÉS UN PLAER
INFANTIL - PRIMÀRIA - PÚBLIC FAMILIAR
Preu
100 € / sessió*
Durada
10 hores
Periodicitat
1 sessió de 2 hores a la setmana
Horari
Preferiblement a les 17.30 h o en
horari de formació de professorat
Es poden contractar sessions per
separat
Com s’elabora
un pla lector

1

Panorama general de les tasques de planificació del foment de
la lectura a partir de la creació d’un pla lector i un marc general
que ens servirà per a situar la perspectiva de cada docent.

Idees infal·libles
per a fer-se lector

2

Llegir un llibre és alguna cosa més que fer-ne una fitxa. A
partir de l’experiència, ens explicaran aquelles estratègies
innovadores per a acomboiar els alumnes en el món de la
lectura des de la diversió.

Llegim amb els
cinc sentits

3

S’ha de promoure la lectura abans que coneguen les lletres.
En la sessió es presenten estratègies perquè el llibre estiga
present i siga un objecte desitjat pels més menuts.

La poesia: recursos
i estratègies

Posem a l’abast una relació d’activitats lúdiques per a incorporar la poesia a les aules i obrir camí a la resta de lectures.

Webs i blogs per a
fomentar la lectura

4
5

Fomentar la lectura
en família

6

Sovint els pares i les mares no saben com fer que els fills agafen un llibre per plaer. Durant la sessió, s’oferiran consells pràctics perquè els llibres i la lectura formen part del seu dia a dia.

En aquest taller s’oferirà una completa guia de recerca de
recursos literaris i de foment lector en la xarxa digital, criteris
de selecció de pàgines web i blogs literaris o sobre literatura.

PROMOCIÓ
El curs inclou de regal materials didàctics i pedagògics per als assistents
* Despeses de transport i dietes no incloses

DEMANA
INFORMACIÓ

CURS DE FORMACIÓ

FOMENT LECTOR I EDUCACIÓ LITERÀRIA
SECUNDÀRIA - BATXILLERAT - ESTUDIANTS - PÚBLIC FAMILIAR

Preu
100 € / sessió*
Durada
10 hores
Periodicitat
1 sessió de 2 hores a la setmana
Horari
A concretar
Es poden contractar sessions per separat
La literatura infantil
i juvenil

1

Durant la sessió, es donaran una sèrie de pautes als professors per tal d’aconseguir que la lectura siga un plat de gust
dins i fora de l’aula.

Rondalles i llegendes
valencianes

2
3

Es tracta d’una sessió didàctica, lúdica, participativa, entretinguda i orientada al foment de la lectura en valencià.

La poesia infantil
i juvenil

4

Posem a l’abast una relació d’activitats lúdiques per a incorporar la poesia a les aules i obrir camí a la resta de lectures.
Recursos i estratègies per a fomentar la lectura a través de
la poesia.

Ensenyament
i aprenentatge en
l’era digital

5

En aquest taller s’oferirà una completa guia de recerca de
recursos literaris i de foment lector en la xarxa digital, criteris
de selecció de pàgines web i blogs literaris o sobre literatura
i un catàleg de recursos.

Com explicar contes

Els contes inicien els xiquets en el món de l’art i la bellesa i,
a més, reforcen qualitats tan importants com saber escoltar
i la creativitat.

PROMOCIÓ
El curs inclou de regal materials didàctics i pedagògics per als assistents
* Despeses de transport i dietes no incloses

DEMANA
INFORMACIÓ

EXPOSICIÓ

COM ES FA UN LLIBRE
PRIMÀRIA - SECUNDÀRIA - PÚBLIC FAMILIAR
Durada
15 dies
Cost del lloguer
300 €
Característiques físiques
16 panells enrotllables
(100 × 200 cm) de fàcil
muntatge i transport.
Transport
A càrrec de l’entitat
sol·licitant.
Taller didàctic
Cost de cada sessió
100 €*
Durada
45 minuts
Màxim de xiquets per
sessió
50

Quan llegim un llibre, només fixem l’atenció en la història
que ens explica, en els dibuixos i en poca cosa més. És lògic.
Però qui ha fet aquell llibre? Què ocorre des que l’autor tecleja a l’ordinador l’última frase del llibre fins que l’obra arriba
a les mans dels lectors completament editada? L’exposició
«Com es fa un llibre» explica com és el procés d’edició i presenta la gent que hi participa.

PROMOCIÓ
L’exposició inclou de regal 50 quaderns didàctics per als xiquets
* Despeses de transport i dietes no incloses

RESERVA
L’EXPOSICIÓ

RECURS DIDÀCTIC

LES MALETES
VIATGERES
INFANTIL - PRIMÀRIA
Durada
4 setmanes lectives
Cost del lloguer
100 € per maleta
Transport
A càrrec de l’entitat sol·licitant.
Es poden contractar sessions
d’animació lectora per a quan
arriben les maletes al centre.
Animació lectora a
càrrec del Mussol
Nicanor
Cost de l’animació
100 €*
Durada
45 minuts
Màxim de xiquets
per sessió
50

Les «Maletes viatgeres» són biblioteques ambulants classificades per edats que van plenes de llibres i àlbums il·lustrats
en valencià. La finalitat principal d’aquest recurs didàctic és
facilitar l’accés als llibres i donar a conéixer novetats, escriptors i il·lustradors.
Hi ha dues maletes per cicle, per tant, hi ha la possibilitat de
demanar les maletes per a un cicle en concret o demanar-les
totes i implicar tots els nivells educatius del centre.
Les maletes són un recurs fantàstic
per a viatjar pel món dels llibres,
la fantasia i la màgia de la lectura. De segur que quedareu fascinats.

PROMOCIÓ
El cost del lloguer serà més barat si demaneu totes les maletes
*Despeses de transport i dietes no incloses

RESERVA
LES MALETES

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

 Assessorament personalitzat per a organitzar al teu propi
centre cursos o sessions de formació sobre:
– Tertúlies literàries.
– Estratègies per a introduir el teatre a les aules.
– Tècniques per a fomentar la creativitat literària.
– L’ofici de l’escriptor i l’il·lustrador.
 Assistència a congressos, jornades, ponències i seminaris
sobre lectura, literatura infantil i juvenil i foment de la
lectura que organitza la Fundació Bromera o en els quals
col·labora.
 Recepció al centre de guies, cartells i propostes d’activitats
per a celebrar commemoracions literàries o festes relacionades amb la literatura.
 Sessions d’animació lectora adreçades directament als lectors.

SÍ, M’INTERESSA

APUNTA’T AL CLUB
El Club d’Amics de la Lectura, impulsat per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura,
vol ser un punt de trobada per a totes aquelles persones sensibilitzades amb el món del
llibre, l’ensenyament i la lectura. Si en vols formar part i fer-nos partícips dels teus projectes
i idees al voltant de l’animació lectora, envia’ns les teues dades personals (nom i cognoms,
adreça i població, número de telèfon i correu electrònic) a lectura@fundaciobromera.org.

EL NOSTRE EQUIP
Rosa Mengual
Coordinadora d’activitats
lectura@fundaciobromera.org

Elena Cívico
Projectes de formació
elena@fundaciobromera.org

Míriam Salvador
Comunicació
miriam@fundaciobromera.org

Tel. 962 459 704
lectura@fundaciobromera.org
www.fundaciobromera.org
@fundaciobromera
facebook.com/fundaciobromera
instagram.com/fundacio-bromera

