Jornada formativa
«Com potenciar la lectura
en un entorn digitalitzat»
València, 11 de maig de 2019
Saló d’Actes de l’IES Benlliure
(Carrer del Convent dels Carmelites, 13)

Programa d’activitats

9.15 h. Acte de presentació de les jornades per part
de Josep A. Fluixà, director de la Fundació Bromera per al
Foment de la Lectura (FBFL), i dels representants de les entitats
col·laboradores.

«TIC i educació: On estem? On anem?»
9.30 h. Ponència inaugural a càrrec de Jordi Adell.
Presenta: Isabel Olmos, subdirectora del diari Levante-EMV.
Jordi Adell (Castelló, 1960). Doctor en Ciències de
l’Educació per la Universitat de València i professor
titular de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar
de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. La seua
activitat docent i investigadora se centra en la tecnologia educativa. Dirigeix el Centre d’Educació i
Noves Tecnologies (CENT) de l’UJI, una unitat dedicada a promoure la innovació didàctica amb les TIC en
l’educació universitària.

10.30–11.00 h. Pausa-café.

«Aventura’t amb la lectura: llibres i tecnologia a l’aula»
11.00 h. Taller didàctic per a treballar la literatura i les
TIC a classe, a càrrec de Pilar Garcia i Alícia Martí.
Modera: Elena Cívico, responsable de comunicació
de la FBFL.
Pilar Garcia (Benissanó, 1962). Doctora en Didàctica
de la Llengua i la Literatura. Professora de Secundària
i associada de la Universitat de València (UV). Membre
del Grup d’Investigació, Interacció i Ensenyament de
Llengües (GIEL) i d’Un Entre Tants.

Alícia Martí (Benifaió, 1978). Professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la
UV. Forma part de la comissió d’educació d’Escola
Valenciana i és membre de la Unitat d’Educació Multilingüe (UEM), del GIEL i d’Un Entre Tants.

«Entendre el que es llig»
12.15 h. Taller didàctic sobre treball cooperatiu i lectura
comprensiva amb Luis Illueca.
Presenta: Cristina Marqués, professora de llengua
de l’IES Álvaro Falomir d’Almassora.
Luis Illueca (València, 1960). Professor del Departament de Ciències de l’Educació de la Universitat
Cardenal Herrera. Ha impartit formació en més de
150 centres educatius sobre l’aprenentatge cooperatiu
com a metodologia activa, social i inclusiva.

13.30-15.00 h. Descans.

«Lectura: dels jeroglífics als emojis»
15.00 h. Ponència de Jaume Centelles sobre com els
dispositius digitals poden afavorir l’aprenentatge.
Presenta: Rosa Mengual, coordinadora d’activitats
de la FBFL.
Jaume Centelles (l’Hospitalet de Llobregat, 1954).
Ha treballat de mestre durant 40 anys. Actualment
gestiona el seu blog (jaumecentelles.cat) i col·labora amb la revista Guix i el programa de ràdio L’ofici
d’educar. Va rebre el Premi de Pedagogia Rosa Sensat
l’any 2004.

«Fem booktubes a l’aula. Llegir, parlar i compartir»
16.15 h. Taller didàctic sobre les possibilitats educatives
de YouTube i altres aplicacions, a càrrec de Sandra Capsir.
Presenta: Míriam Salvador, responsable de comunicació
de la FBFL.
Sandra Capsir (Castelló de la Ribera, 1983). Periodista, ha treballat tant a la ràdio com a la premsa escrita. És coautora del llibre Dones valencianes que han
fet història, actualment treballa a Bromera i coordina
el projecte Emociona’t amb la lectura.

17.30 h. Cloenda.

Certificació
Activitat homologada per la Resolució del 22 de febrer de 2019, de la
Secretaria Autonòmica d’Educació i
Investigació, de la Conselleria d’Educació, Cultura, Investigació i Esport.
Inscripció
• Totes les persones interessades
hauran d’abonar la quantitat de 12
euros en concepte de matrícula.
• L’alumnat universitari estarà
exempt d’abonar la matrícula.
• El pagament es farà mitjançant
ingrés o transferència:
–Titular del compte: Fundació
Bromera
–Número de compte IBAN: Bankia
ES60 2038 6013 95 6000074386
–Emissor/a: nom i cognoms de la
persona que s’inscriu a la jornada
–Concepte de l’ingrés o
transferència: jornada lectura

• Cal que empleneu la butlleta
d’inscripció de l’apartat
«Inscripcions» al web www.
trobadaprofessorat.org i que
envieu una còpia de l’ingrés o de
la transferència (foto o document
escanejat) a l’adreça electrònica
trobada@fundaciobromera.org.
• Termini d’inscripció fins al 30
d’abril de 2019, inclòs.
Admissió
Es realitzarà en aquest ordre de
preferència:
• Professorat no universitari en actiu
o en borsa de treball.
• Alumnat matriculat en algun grau
de la Universitat de València.
• Altres (consulteu l’organització).
* L’organització enviarà per correu electrònic un
certificat d’assistència de la Fundació Bromera
per el Foment de la Lectura a qui participe en
la jornada.

Organitza:

Amb el suport de:

REGIDORIA DE PATRIMONI CULTURAL
I RECURSOS CULTURALS

