Matinal
de
biblioteca escolar
-SaiforesDissabte 15 de març de 2014

Presentació
Dins del marc de l’activitat formativa Seminari Marta Mata: la biblioteca
escolar i la lectura al Baix Penedès, cada dos anys s’organitza una matinal
de biblioteques escolars, que és patrocinada per la Fundació Marta Mata
Garriga, entitat a la qual pertany el seminari. En aquesta ocasió s’han escollit
dos temes: l’estat actual de la biblioteca escolar i el conte El Petit Príncep.
La primera part consta d’una taula rodona en què es parlarà obertament de
les dificultats, avantatges i inconvenients amb què es troben els professionals
en la seva tasca diària en les biblioteques escolars.
La segona part està dedicada al conte El Petit Príncep. I és que aquest any
2014 es compleix el 70è aniversari de la mort d’Antoine de Saint-Exupéry, i
l’any passat va fer 70 anys de la publicació d’aquesta famosa obra que
transmet uns valors tant o més vàlids avui dia que quan es va publicar.
Els objectius d’aquesta matinal són, per una banda, esbrinar el futur de les
biblioteques escolars i, per l’altra, donar a conèixer propostes didàctiques de
centres educatius que tinguin com a eix la figura i l’obra d'aquest intel·lectual
europeu i humanista, per facilitar eines i recursos als i a les docents.

Programa
9:30

Recepció dels participants i tomb per les experiències exposades.

9:45

Benvinguda a càrrec de M. Assumpta Baig -presidenta de la
Fundació Marta Mata Garriga-, i presentació de la Matinal.

10:00

Taula rodona: Les Biblioteques Escolars tenen Futur?
- Àlex Cosials
Bibliotecari i professor al màster sobre biblioteques escolars i
promoció a la lectura de la UAB/UB.
- Jordi Dolcet
Tècnic del CRP Baix Llobregat VI (Sant Vicenç dels Horts).
Col·laborador del Programa de Biblioteques Escolars Puntedu.
- Foix Ortiz
Mestra responsable de la biblioteca de l’escola Mas i Parera, de
Vilafranca del Penedès.
- Montserrat Chaparro
Mestra d’educació especial i responsable de la biblioteca de
l’escola Marta Mata, del Vendrell.
Modera:
- Josep Borrut, mestre de l’escola Pau Casals, del Vendrell, i
administrador del bloc del Seminari de Biblioteca Escolar Marta
Mata.

11:30

Pausa, cafè i alguna cosa més.

12:00

Projecte interdisciplinari al cicle inicial sobre l’obra El Petit
Príncep, a càrrec de Trànsit Rodríguez i Cori Prats de l’escola
Rubió i Ors de Reus.

12:30

El Petit Príncep a Saifores -amb motiu del centenari del
naixement de l’autor l’any 2000-, a càrrec de M. Rosa Heras de
la Fundació Marta Mata Garriga.

13:00

Lectura col·lectiva de fragments del conte El Petit Príncep
portada a terme per alumnes de les escoles que participen en el
Seminari Marta Mata: la biblioteca escolar i la lectura al Baix
Penedès.
Acompanyament acústic a càrrec de joves estudiants
d’instruments musicals.
Cloenda

13:30

Persones destinatàries
Professorat d’educació infantil, primària i secundària, bibliotecaris/es, i
tothom a qui pugui interessar.

Inscripcions
La inscripció és gratuïta
Formulari d’inscripció a:
http://bit.ly/1k5micm
Termini: fins al dijous 13 de març

Lloc
Cal Mata
C/ de Dalt, 6
Saifores
a/e: biblcurto@fundaciomartamata.org
www.fundaciomartamata.org

Organitza

Hi col·labora

