
#SeminariEntreLínies4

per a professionals del món de les
biblioteques, les llibreries i la docència

Divendres 10 de febrer
Espai ADEIT

(Plaça Mare de Déu de la Pau, 3. València)

Inscripció gratuïta
www.clubdelecturaenvalencia.org

(apartat «Activitats»)

Certificació
Els professionals de les biblioteques rebran

per correu-e un certificat del COBDCV.

Organitza:

Amb el suport de:

Jornada formativa sobre clubs de lectura



Programa d’activitats

«Clubs de lectura: espais de ciutadania»

10.00 h Inauguració.

Cristina Novoa ha dedicat la seua vida 
a la docència en educació infantil i 
primària. Des de setembre de 2003 
fins a la seua jubilació, l’any 2020, ha 
coordinat l’Assessoria de Bibliote-
ques Escolars de la Xunta de Galícia.

10.15 h Conferència sobre tipologies, requisits
i possibilitats.

Presenta: Rosa Mengual, directora FBFL.

11.30 h Pausa-café.

Piu Martínez ha treballat com a bi-
bliotecària, llibrera i comunicadora. 
En l’actualitat, imparteix formació en 
mediació lectora i àlbums il·lustrats, 
i col·labora amb diverses editorials 
com a editora i prescriptora.

12.00 h

13.30 h

Taller a partir d’una selecció d’àlbums
il·lustrats per a clubs de lectura.

Taula redona d’intercanvi d’experiències.

Presenta: Míriam Salvador, responsable de 
comunicació FBFL.

Presenta: Emma Tomàs, periodista.

«Llibres dispars per a lectors diversos»

«Més enllà dels clubs de lectura»

Mercè Pérez exerceix d’editora a Sem-
bra Llibres. Organitza diferents activi-
tats de promoció de la lectura, com el 
Grup de lectura «Llegim Autores en 
Català» de la llibreria La Repartidora, 
i col·labora en diversos mitjans. 

Pepa González és la directora de la 
BPM San Fermín de la Xarxa de Bi-
blioteques Públiques Municipals de 
Madrid. Abans d’arribar al món de les 
biblioteques, ha treballat com a do-
cent i educadora social.

Pau Banyó dirigeix la BPM de Beniar-
beig. També s’ha encarregat de les 
àrees de Cultura i Comunicació del 
consistori beniarbegí. És membre del 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Docu-
mentalistes CV.

Carme Navarro es dedica a la media-
ció en lectura i, des de 1999, és sòcia 
de Sénia Projectes Educatius. Ac-
tualment, està centrada en la gestió 
i dinamització de clubs de lectura, la 
prescripció literària i la formació.


