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El Directori de la LIJ
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El directori de la LIJ és el nom d’una
ruta guiada per la ciutat de la Literatura
Infantil i Juvenil.
Si sou nous aquí o fa temps que hi heu
arribat però no heu tingut l’oportunitat
d’endinsar-vos en la vida intensa de la
seva gent, aquesta proposta pot
Públic:
professionals del món
de l’educació, la biblioteconomia o la
promoció de la lectura, en general.
Durada: 20 h.

interessar-vos.
La visita inclou trobades amb alguns
dels autors i personatges més famosos
de la ciutat i un passeig pels racons més
emblemàtics dels seus barris.
Tot està pensat perquè el visitant pugui
copsar la identitat d’aquesta ciutat tan
singular.

	
  

Objectius
• Conèixer alguns dels autors,
personatges, títols i editorials més
representatius de la literatura infantil
i juvenil contemporània.
• Fixar referents per a cadascuna de
les diverses tipologies d’obres que la
configuren.
• Descobrir algunes de les relacions
que poden establir-se entre els noms
propis descoberts.

Continguts
• Autors contemporanis que han deixat
petja.
• Un passeig pels estils.
• Personatges emblemàtics.
• Segells amb identitat.

• Presentacions d’obres,
editorials.
• Elaboració de materials.

autors

i

Requeriments
Ordinador.
Projector.
Taula per exposar el material.
Caixes de fruita petites (de fusta): de
cireres, maduixes...
• Papers de colors.
• Pega.
• Tisores.
•
•
•
•

Recomanacions
• Disposar les cadires dels assistents
en semicercle.
• No superar les 30 persones.

Metodologia
La sessió combinarà:
• Dinàmiques
i
jocs
d’anàlisi,
comparació, experimentació i creació.
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Informació sobre la conductora:
Diplomada en Biblioteconomia i
Documentació i Màster en Biblioteca
escolar i promoció de la lectura.
Imagina, crea i coordina projectes i
activitats. També forma i assessora
professionals, famílies, entitats i
empreses dels sectors cultural i
educatiu.

	
  

Forma part del grup de treball Bib. Botó
i de la Xarxa de Laboratoris de Lectura
i representa el Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya al Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil.
Podeu consultar la tarifa de la sessió a través
del correu electrònic: hola@martaroig.com
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