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09,30 h. Recollida de documentación.
10,00 h. Inauguración da xornada.
10,15 h. Escribir para a xente nova.
Eliacer Cansino. Profesor de Filosofía
no IES Mateo Alemán de Sevilla. Escritor.
Premio Lazarillo (1997) e Premio Nacional
de Literatura Infantil e Xuvenil (2010).
11,45 h. Pausa - Café.
12,15 h. Mesa: A experiencia lectora a través
dun club.
Con representación de profesorado,
alumnado e pais/nais.
13,15 h. ¿Qué estás lendo? Rede de blogs
de lectores de 12 a 15 anos.
Iniciativa da OEI (Organización de Estados
Iberoamericanos).
Inés Miret. Consultora especializada en
proxectos dixitais relacionados coa lectura,
o libro e as bibliotecas.
14,00 h. Pausa - Comida.
16,00 h. O club de lectura como fórmula para
construírmonos como lectores.
Reunións dos perfís:
- Coordinadores/as dos clubs por eixos
temáticos (roteiros literarios, colaboracións
entre clubs, lecturas compartidas/lecturas
públicas, os clubs como células de
dinamización cultural no centro).
- Alumnado (dous/tres grupos, por nivel
de idade).
- Pais e nais participantes en clubs de
lectura.
17,30 h. Espazos de socializazión, territorio
dos afectos.
Víctor Freixanes. Escritor, editor,
profesor da Facultade de Ciencias da
Comunicación de Santiago de Compostela.
Membro da Real Academia Galega, así
como do Consello da Cultura Galega.
18,30 h. Algunhas conclusións. Clausura da
xornada.

V Xornad a
dos Clubs
de Lectura

9 de xuño 2012
Santiago de Compostela
(Palacio de Congresos)

OBRADOIROS ALUMNADO
de 10,15 horas a 11,45 horas
nas salas do 1º andar
consultar díptico informativo

CHARO PITA (narración)
A autoestopista fantasma e outras estradas
perigosas.
CARLOS NEGRO (poesía)
Poesía por un tubo: versos para todos os
públicos.
GARCÍA MC (rap)
Hip Hop: a xuntanza das artes.
PINTO DE HERBÓN E LUÍS
“O CARUNCHO” (regueifas)
Obradoiro didáctico de improvisación en
verso.
JACOBO FERNÁNDEZ SERRANO
(cómic)
Que é a banda deseñada?
Os espazos colectivos de lectura sacan da
súa soidade a cada un, fano comprender que
os seus sufrimentos son compartidos non só
polos que están ao seu carón, senón tamén
polos personaxes que atopa nas páxinas
lidas ou por quen as escribiron.
Michèle Petit

