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Il·lustració portada de Paco Giménez publicada en: Bloc. Revista internacional de arte y literatura infantil, 2009

Màster d’Assessorament Lingüístic i

Llegir des de l’escoles... a través de la web 2.0
CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE LLEGIR, DEL 31 DE MAIG AL 3 DE JUNY

PRESENTACIÓ
Conferències dirigides a pares i mestres sobre com docents
i autors s’acosten a la lectura a través de la web 2.0.

PROGRAMA
DIMARTS 31 MAIG
DE 18:00 A 19:30 H

Los foros y el Twiter para compartir la creación

Una mostra de com un autor parla amb els lectors,

Laura Gallego, escriptora www.lauragallego.com

dues bones pràctiques de promoció de la lectura de les aules
dels centres docents valencians que utilitzen la web 2.0
com a eina de treball de la lectura i de l’escriptura i
una panoràmica de les possibilitats de les xarxes socials
per a promocionar la lectura.

DIMECRES 1 JUNY
DE 18:00 A 19:30 H

Llegim des de la wiki i els relats digitals
Antoni de la Torre, docent laparaulavola.blogspot.com

Les intervencions tenen com a tema central descriure
als pares i als docents activitats models de foment de la
lectura per a infants i joves que utilitzen plataformes com les
wikis, els fòrums o les xarxes socials amb instruments com,
per exemple, els relats digitals.

DIJOUS 2 JUNY
DE 18:00 A 19:30 H

Un blog per compartir i promocionar la lectura canònica
Enric Iborra, docent laserpblanca.blogspot.com

Pares i professors podran conèixer com es promociona
la lectura des de les escoles i a través de la pantalla,
quines activitats virtuals realitzen els fills i els estudiants,
com utilitzen les xarxes socials per promocionar ell llibres
que lligen, etc.

DIVENDRES 3 JUNY
DE 18:00 A 19:30 H

La promoció de la lectura a la web 2.0
Dolors Reig, consultora i docent www.elcaparazon.net

