
DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE

Recollida d’acreditacions.  

Inauguració i benvinguda. Oblit baseiria, llibretera Casa Anita

Taller Power of Pictures. Un exemple d’èxit a l’Educació Primària: com 
desenvolupar la creativitat dels nens i fomentar l’alfabetització gràcies 
als àlbums. ed Vere, escriptor i il·lustrador d’àlbums, ha rebut nombrosos 
guardons. Desenvolupa el programa Power of Pictures amb The Arts 
Council England.
Brindis i acomiadament, Oblit baseiria, llibretera Casa Anita

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE

Benvinguda, cafès.

Cuando te presento al mundo. Álbum ilustrado y autismo. Una 
experiencia lectora. Autismo, lectura y otras necesidades especiales. 
CarOlina lesa brOwn, especialista en literatura infantil. Treballa en el 
sector editorial i docent, amb assesorament a docents i terapeutes. 

Como si fuera una cereza. Poesía y escuela. Cómo y en qué medida 
habita la infancia lo poético. Vínculo entre infancia y poesía, también en 
la escuela. Diferencias entre lenguaje poético y narrativo.  
Mar benegas, escriptora i poeta. Formadora i especialista en LIJ i poesia 
infantil. Directora de Jaleo, jornades d’animació a la lectura a València.  
 
Mirar, llegir i parlar d’àlbums amb els joves. Com apropar l’àlbum 
als joves per trencar amb la idea de que és un llibre infantil. A partir 
d’una experiència amb alumnes de 3rd’ESO. CarMe PardO, bibliotecària 
escolar, col·laboradora en l’assignatura Mirem, llegim i parlem de llibres. 
Ha participat en el Seminari de Literatura Infantil i Juvenil de Rosa Sensat  
i en el Grup d’Anàlisi d’Àlbums Cadireta Blava.

La filosofia del cuento. Los álbumes como disparadores de diálogo 
y reflexión en el aula. ellen duthie, escriptora, editora i formadora de 
professorat en literatura infantil, lectura en veu alta i l’ús del diàleg i la 
pregunta a l’aula. Ha estat professora al Regne Unit i Espanya.
Dinar

Les puces lectores. Un club de lectura de la llibrería l’Espolsada.  
Fe Fernández Villaret, glòria gOrChs i lara reyes. Taller pràctic basat  
en l’experiència a la llibreria l’Espolsada sobre la creació i animació  
d’un club de lectura adreçat a nens i nenes de 6 a 8 anys.

Las nuevas censuras en el álbum. Lo políticamente correcto ha 
llegado también a los álbumes. ¿Significa esto que todo es mejor?  
¿O nos estamos perdiendo algo por el camino? ana garralón, 
especialista en llibres per a nens. Responsable del blog anatarambana. 
Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2016.

Al socaire de las palabras: La lectura en voz alta en la infancia.  
El desarrollo de las habilidades expresivas orales se ha arrinconado en 
favor de lo escrito. La lectura en voz alta es una actividad fundamental  
en el aula para la mejora de la expresividad oral. Jesús ge, mestre d’escola 
i poeta. Coordinador de Jaleo, jornades d’animació a la lectura a València.
Tancament i comiat

II FÒRUM L’ÀlbUM a L’aUla
BARCELONA

9 i 10 DE NOVEMbRE
PaTI LlIMONa

Unes jornades adreçades 
a professionals del món de 
l’educació i del sector de la LIJ. 
Una oportunitat per descobrir 
tot allò que l’àlbum il·lustrat 
pot aportar en l’educació de la 
sensibilitat artística i literària així 
com en el foment de la lectura. 

INSCRIPCIONS OBERTES

Envia un correu a  
forum@webdelalbum.org
O consulta
http://webdelalbum.org/forum-aula

IMPORT INSCRIPCIÓ

95€ (dinar inclòs)

ACTIvITAT COORgANITzAdA  

AMB EL dEPARTAMENT  

d’ENSENyAMENT dE LA  

gENERALITAT

16:00 – 16:45    

17:00 – 17:30  

17:30 – 19:30

      
19:30

9:00 – 9:45   

10:00 – 11:00  

11:15 – 12:15    

12:30 – 13:30 

13:45 – 14:30   

14:30 – 16:00

16:00 – 18:00

18:15 – 19:15

19:15 – 20:15

20:15


