
 

 Escola Pla de les Vinyes - Sta. Coloma de Cervelló 
Ompliu aquest  FORMULARI per confirmar la vostra assistència.

CONEIXEMENT El gaudi de la lectura dins els projectes 
lectors d’etapa. Propostes didàctiques i marc d’actuació.  A càrrec de  
Glòria Durban, Oscar Cabo i Elisenda Suarez.  Equip  de  biblioteca   
de  Jesuïtes el Clot de Barcelona. EINES digitals per a facilitar la  
gestió de la biblioteca escolar a càrrec de Carlos Ortiz, bibliotecari 
dels Instituts Menéndez Pelayo i Teresa Pàmies de Barcelona 

MÀGIA de Brossa a càrrec de l’Eva Morell, bibliotecària de 
l’escola Folch i Torres d’Esplugues del Llobregat. LLEGIR  
DeBat a Bat a l’escola. Després del després a càrrec de  
Mónica Mellado, bibliotecària de la Biblioteca Pilarín Bayés de Santa 
Coloma de Cervelló CREACIÓ de Minimons a càrrec de la  
Núria Vouillamoz, bibliotecària de l’escola Gerbert d’Orlhac de 
Sant Cugat i membre de l’Institut d’Infància. DISCUSSIÓ 
Taula-rodona: La lectura entre els joves amb mirada positiva 
moderada  per Joan Portell, mestre, escriptor i expert en mediació amb 
la presència d’alumnes de les escoles Jesuïtes del Clot i Joan Pelegrí. 
Us hi esperem!

Trobada Bibliomèdia
7 de març 2020

https://docs.google.com/forms/d/1uizHmW2g3niZld_S8XpMJbvYModDNOWsafOcEizwfJc/prefill


 

09:00 Acreditació. Benvinguda.Visita a la biblioteca escolar Valentí Gubianas.

09:45 Presentació de la jornada i de BBM.

10:00 Exposició El gaudi de la lectura dins els projectes lectors d’etapa   
 a l’escola del Clot. Propostes didàctiques i marc d’actuació. a càrrec  
 de Glòria Durban, Oscar Cabo i Elisenda Suarez.  
 Equip de biblioteca de Jesuïtes el Clot de Barcelona.

10:45 Pausa-Esmorzar   

11:15 Tallers simultanis:

   - Eines digitals per a facilitar la gestió de la biblioteca escolar a  
   càrrec  de Carlos Ortiz, bibliotecari dels Instituts Menéndez Pelayo i  
   Teresa Pàmies de Barcelona. Per a tots els nivells.

            - La màgia de Brossa a càrrec de l’Eva Morell, bibliotecària de  
   l’escola Folch i Torres d’Esplugues del Llobregat. Impartit a alumnes  
   des de 4rt de primària fins a 2n d’ESO.

  - Debat a bat  a l’escola. Després del després a càrrec de Mónica  
   Mellado (bibliotecària de la Biblioteca Pilarín Bayés de Santa Coloma  
   de Cervelló). Primària.

   - La Creació de Minimons  a càrrec de la Núria Vouillamoz  
   bibliotecària de l’escola Gerbert d’Orlhac  de Sant Cugat’’ i membre  
   de l’Institut d’Infància. Educació infantil i cicle inicial.

12:30 Taula-rodona: La lectura entre els joves amb mirada positiva moderada 
 per Joan Portell, mestre, escriptor i expert en lectura. Comptarà amb la  
 presència d’alumnes de l’escola Jesuïtes del Clot i de l’escola Joan Pelegrí.

13:30 Cloenda i dinar optatiu.
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Escola Pla de les Vinyes  
Avinguda de la Pau, 2   

Sta. Coloma de Cervelló 

Ferrocarrils Catalans R6  
Parada: Sta. Coloma de Cervelló 

Facilitat d’aparcament per a cotxes   


