
Per tercer any consecutiu, els Serveis Educa-
tius del Baix Camp i la Biblioteca Central 
Xavier Amorós de Reus organitzen conjunta-
ment una jornada de debat i intercanvi entre 
l’escola i la biblioteca pública.
L’edició d’enguany vol posar èmfasi a 
l’esperit de col·laboració que escola i biblio-
teca hem de mantenir en la promoció de la 
lectura i en la cerca de la informació.  Per 
això té com a principals protagonistes 
aquells espais on el treball el fem conjunta-
ment mestres i bibliotecaris i també la des-
coberta d’una metodologia de converses 
literàries.

Activitat PFZ 7020811702 

3a Jornada
biblioteca pública -
biblioteca escolar

 27 de juny de 2013, 
de 9 a 14 hores del matí, 

a la Sala d’Estudi de la BCR

Programa
09:00 h Benvinguda

09:15 h Obertura a càrrec del Sr. Joaquim Sorio, regidor 
de Cultura i Joventut  
Sra. M. Dolors Sardà Lozano, regidora delegada de l'Àrea 
d'Ensenyament i Política Lingüística
Sra. Montserrat Duch Cartañà, regidora delegada de 
Formació per la Integració

09:30 h Presentació dels seminaris de biblioteca escolar 
de l’Alt Camp, Baix Camp i Conca de Barberà amb Mònica 
Badia i Cristina Garreta

10:00 h Presentació de l’oferta d’activitats de la Bibliote-
ca Salvador Estrem i Fa de Falset, a càrrec de Montse 
Bartolomé

10:30 h Pausa cafè

11:00 h Presentació de les novetats de l’oferta 
d’activitats de la BCR i el CRP, amb la col·laboració de 
l’escola General Prim, de Reus

11:30 h Taula d'experiències "Innovació i lectura: com 
arribar a nous lectors?"
- Mònica Badia, mestra de l'Escola Mare de Déu del 
Remei, d'Alcover
- Lara Reyes, professora de la Facultat de Ciències de 
l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
- Teresa Bernat, bibliotecària de la Central de Bibliote-
ques de Lleida
- Àlex Cosials, coordinador tècnic del programa LECXIT-
Lectura per a l'èxit educatiu

13:00 h Presentació del Festival EVA, de Pradell de la 
Teixeta

13:15 h “Tertúlia literària? Fem-ne!”, amb Lara Reyes, 
mestra i membre del grup GRETEL, de la UAB

14:00 h Dinar tertúlia (qui vulgui continuar l’intercanvi)

Inscripcions: 
Biblioteca Central Xavier Amorós

977 010 025  (sala infantil)
Carrer de l’Escorxador, 1, 43202 REUS
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