
 

La UVic, en col·laboració amb 
l’Abadia de Montserrat, obre 
la Tercera Escola d’Estiu sobre 
Literatura Infantil i Juvenil adreçada 
a persones que, des de l’àmbit de 
l’ensenyament, la biblioteca infantil, 
la recerca o la motivació personal 
tinguin interès en l’aprofundiment 
d’aspectes del llibre infantil i 
juvenil. Aquesta edició se centra en 
la creació de mons, entesos com un 
element fonamental en la creació 
de l’imaginari col·lectiu dels infants 
i joves de totes les èpoques.

Jornades sobre els Mons 
Imaginats en la Literatura Infantil 

AbAdIA de MontserrAt - UnIversItAt de vIc

Monestir de Montserrat: 
2, 3 i 4 de juliol de 2012

tercerA

escoLA d’estIU 
de LIterAtUrA 
InfAntIL I JUvenIL 

ADREÇAT A

Mestres i professorat d’Educació 
Infantil, Primària i Secundària, 
professionals de la biblioteconomia, 
estudiants dels àmbits educatiu, 
documentalista i d’humanitats, 
i persones interessades en la 
temàtica. 

LLOC DE REALITZACIÓ 

Monestir de Montserrat. 
Sala de l’Hostatgeria i Sala Argeric

COORDINACIÓ

Maria Carme Bernal i Creus 
(directora del Departament de 
Filologia i Didàctica de la Llengua 
i la Literatura de la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes de la UVic) (mcarme.
bernal@uvic.cat)

Carme Rubio i Larramona 
(professora col·laboradora 
del Departament de Filologia 
i Didàctica de la Llengua i la 
Literatura de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes de la 
UVic) (carme.rubio@uvic.cat)

Ramon Pinyol i Torrents (director 
de la Càtedra Verdaguer d’Estudis 
Literaris de la UVic) (ramon.
pinyol@uvic.cat)

Tel. 93 881 61 64

CERTIFICACIÓ 

. Certificat d’assistència.

.  Certificat d’aprofitament prèvia 
presentació d’un treball sobre 
el tema. Els estudiants de la 
Universitat de Vic poden optar al 
reconeixement de 3 crèdits UVic 
de lliure elecció o 1 crèdit ECTS.

Activitat inclosa dins el Pla 
de Formació Permanent del 
Departament d’Ensenyament de
 la Generalitat de Catalunya. 

INFORMACIÓ I MATRÍCULES

Preu: 135 ¤

Abacus obsequiarà a cadascun 
dels participants amb una 
targeta de regal de material
per valor de 20¤ i un lot 
de llibres.

Matrícula on-line i presencial
www.uvic.cat/uev

Secretaria de Formació
Continuada de 
la Universitat de Vic
Campus Miramarges. 
Edifici F. 
Sagrada Família, 7. 
08500 Vic 
De 10 a 13h. i de 16 a 19 h. 
(divendres fins a les 18 h.)
Tel. 93 881 55 16 – 
93 886 12 22
sfc@uvic.cat
www.uvic.cat/uev 
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Dilluns 2 de juliol de 2012

10.00-10.30 h 

Lliurament de documentació

10.30-11.00 h 

Inauguració de les Jornades

11.00-12.00 h 

L’art al Monestir de Montserrat. Conferència inaugural a 
càrrec de Josep Massot, monjo de Montserrat i director de les 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

12.00-13.00 h 

Visita guiada a diversos llocs poc coneguts de la basílica de 
Montserrat, especialment a la sagristia, amb pintures murals de 
Josep Obiols, i a la cripta, amb escultures de Joan Rebull. Espais 
habitualment fora del circuit de visites.

13.00-14.00 h 

Activitat voluntària: Salve i Virolai de l’Escolania.

14.30-15.30 h  Dinar lliure

15.30-16.00 h

Fem Escola d’Estiu... Cafè i conversa. Presentació i resum de les 
dues Escoles d’Estiu anteriors.

16.00-18.00 h

De Harry Potter als gòtics vampirs: una passejada per les modes 
literàries de la novel·la juvenil. A càrrec de Glòria Gorchs, 
bibliotecària de l’àrea infantil i juvenil de la Biblioteca Roca 
Umbert de Granollers.

La sessió tractarà les millors novel·les juvenils de la darrera 
dècada per temàtiques per constatar que, ara més que mai, 
dins la novel·la juvenil no hi ha temes tabú. Entre les pàgines 
d’un llibre els joves poden volar sobre dracs, enamorar-se 
d’un vampir i fins i tot participar en uns jocs on el premi és 
sobreviure.

18.30 h 

Recital de poesia, a càrrec de l’actriu Dolors Rusiñol.

Dimarts 3 de juliol de 2012

9.30-11.30 h 
Els més petits de tots: nous herois, noves propostes d’edició 
d’àlbums il·lustrats. A càrrec de Nati Calvo, especialista 
en literatura infantil i juvenil i bibliotecària de la Biblioteca 
Montbau-Albert Pérez Baró de Barcelona.
Al llarg de la sessió s’abordarà una selecció de l’obra de petits 
editors d’àlbums il·lustrats dels darrers anys adreçada als 
infants. S’explorarà quins mons imaginaris s’estan obrint. També 
es parlarà d’alguns dels referents literaris que els nostres petits 
i grans estan incorporant a les seves lectures i es valorarà quina 
empremta creativa i artística estan deixant en el panorama 
actual de la literatura infantil i juvenil.

11.30-12.00 h  Pausa

12.00-13.30 h  
El Petit Príncep i altres mons imaginats. A càrrec de Pep Paré i 
Enric Martín, crítics de literatura i professors de l’Institut Jaume 
Callís de Vic.
El vol constitueix un trop literari universal. En el gènere infantil 
i juvenil, sovint dibuixa una ascensió. Simbòlica: la ingravidesa 
significa sostreure’s a la realitat, renegar de l’empobrida 
existència adulta. Així, Peter Pan posa el pilot automàtic fins a 
Mai Més o, a La història interminable de Michael Ende, Bastian 
es tanca a les golfes només per sortir-ne, directe al regne de 
Fantasia, cavalcant un drac volador. En canvi, el Petit Príncep 
inverteix l’esquema: protagonitza una caiguda de dalt d’un 
asteroide estant.

13.30-15.30 h  Dinar lliure

15.30-16.00 h 

Fem Escola d’Estiu... Cafè i conversa. Presentació de l’àlbum 
Xamae, de Susanna Peix i Romina Martí. Premi Mercè Llimona 
2011.

16.00-18.00 h 
Projectes de biblioteca escolar a l’escola Sant Josep el Pi de 
l’Hospitalet. A càrrec de Jaume Centelles, mestre bibliotecari i 
membre del grup Passió per la lectura de Rosa Sensat.
La sessió girarà a l’entorn de la presentació de diferents 
projectes de lectura duts a terme a la Biblioteca Escolar Joaquim 
Carbó de l’escola Sant Josep El Pi de l’Hospitalet. Alguns 
d’aquests projectes han estat reconeguts amb premis d’àmbit 
estatal, tant per la qualitat com per l’originalitat.

18.30 h  

Espectacle de titelles, a càrrec de la companyia Pea Green Boat.

Dimecres 4 de juliol de 2012

9.30-14.00 h 
Ruta botanicoliterària per l’interior del massís de Montserrat. 
A càrrec de Jaume Jorba, biòleg, i Ramon Pinyol, director de la 
Càtedra Jacint Verdaguer de la Universitat de Vic.

Excursió de matí i migdia, fent una ruta de dificultat senzilla 
per l’interior del massís de Montserrat, que permetrà conèixer 
algunes de les plantes més característiques, amb especial 
atenció a les medicinals i al seu ús i coneixement històric. Es 
relacionaran aquestes plantes amb poemes que els han dedicat 
autors catalans dels segles XIX i XX. Els poemes es llegiran i 
comentaran al llarg del trajecte.

14.00-16.00 h  Dinar lliure

16.00-17.00 h 
Acte d’homenatge a la figura i l’obra de l’escriptor Joaquim 
Carbó: Els mons representats en l’obra de Joaquim Carbó. 
A càrrec de M. Carme Bernal i Carme Rubio, professores de 
Literatura Infantil i Juvenil a la Universitat de Vic.

17.00-18.00 h 
Trobada amb l’escriptor Joaquim Carbó. Presentació de l’autor 
a càrrec de Vanesa Amat, professora de la Universitat de Vic. 
Col·loqui i lectures de textos de l’autor.

18.00-18.15 h 
Valoració i cloenda de la Tercera Escola d’Estiu.

18.15 h 
Espectacle musical, a càrrec de Sebastià Bardolet i Jaume Ayats.


