MEMÒRIA ACTIVITATS 2018

INTRODUCCIÓ
CATÀLEG DE SERVEIS, RECURSOS I ACTIVITATS D’ANIMACIÓ A LA LECTURA I
FOMENT LECTOR
El Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector és una
eina virtual i dinàmica de consulta i contractació. Reuneix propostes de serveis i experiències
d’animació lectora per a facilitar el treball de bibliotecaris, educadors, programadors, gestors i
dinamitzadors dels sector del llibre i el foment lector.
És un projecte de FULL–Fundació pel Llibre i la Lectura qui, fidel al seu objectiu de promoure la
lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, ha creat el Catàleg de
Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector. A més, aquest projecte compta
amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana i forma
part del Pla Valencià de Foment del Llibre e la Lectura 2017-2021.

El Catàleg recull una àmplia oferta de professionals que despleguen la seua activitat al voltant
del llibre, el fet lector i que proposen activitats per a incentivar i fomentar la lectura. Com també
pretén ser un canal que done visibilitat als projectes i serveis dels professionals i que facilite la
trobada i comunicació entre aquests i els tècnics programadors. A més, vol reconéixer i donar
visibilitat a aquelles experiències d’animació lectora i foment de la lectura realitzades per centres
escolars, biblioteques, fundacions, associacions, centres culturals o entitats. El Catàleg està obert
i s’amplia i renova constantment.
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OBJECTIUS
✔✔ Recopilar tant l’oferta professional com les experiències dutes a terme en la dinamització
i el foment de la lectura i del llibre.
✔✔ Ampliar l’oferta de professionals que desenvolupen la seua activitat al voltant de la
lectura, el llibre, el fet lector i que proposen activitats per a incentivar, dinamitzar i
fomentar la lectura.
✔✔ Ampliar l’oferta d’experiències i recursos per a incentivar, dinamitzar i fomentar la
lectura.
✔✔ Visibilitzar i dinamitzar aquesta xarxa que dona cabuda a les diverses propostes
dels professionals culturals establint vincles entre els professionals de les diverses
Comunitats Autònomes i potenciar l’intercanvi d’experiències a la vegada que es facilita
la contractació de productes culturals, afavorint els circuits professionals culturals entre
les Comunitats Autònomes
✔✔ Seguir apostant per la tecnologia i treballar perquè el Catàleg siga un espai virtual viu
que es caracteritze pel dinamisme, que possibilite a l’actualització i/o renovació constant
dels projectes i dels professionals.
✔✔ Afavorir la visibilitat i les expectatives de treball i, per tant, la professionalització de les
empreses i treballadors culturals i apostar pels criteris de qualitat dels seus projectes
incrementant la capacitats de generar i donar estabilitat al treball dels treballadors
culturals.
✔✔ Dotar d’una ferramenta fonamental de treball a programadors i gestors culturals,
bibliotecaris, professors i mediadors culturals que facilite el contacte entre aquests i els
professionals que desenvolupen la seua labor creativa al voltant de l’animació a la lectura
i que cree una xarxa dinàmica i activa entre els professionals del sector cultural.
✔✔ Facilitar la programació d’espectacles, programes i projectes culturals que fomenten i
posen en valor la riquesa literària del territori i que afavorisquen i potencien el turisme
cultural.
✔✔ Reconéixer i donar visibilitat a aquelles experiències d’animació lectora i foment de la
lectura realitzades per centres escolars, biblioteques, fundacions, associacions, centres
culturals o entitats i establir un canal de comunicació entre mediadors amb la finalitat de
posar en comú i compartir treballs i experiències.
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CONTINGUTS
El Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector està conformat
per tres categories de propostes: SERVEIS PROFESSIONALS, EXPERIÈNCIES i RECURSOS. Les
propostes que s’inclouen en el Catàleg estan relacionades directament amb el món de la lectura i
el llibre i tenen com a objectiu l’animació a la lectura i el foment lector.

SERVEIS
Dins d’aquest bloc s’arrepleguen els projectes de les empreses i professionals constituïdes
legalment. S’ofereixen serveis en nou categories diferenciades:
✔✔ Contacontes
✔✔ Exposicions
✔✔ Gestió de projectes
✔✔ Recital/Concert
✔✔ Rutes literàries
✔✔ Tallers
✔✔ Teatre/Titelles
✔✔ Trobada amb autor
✔✔ Xarrades
S’ofereix informació sobre l’activitat especificant la modalitat de la mateixa i altres dades
d’interés com ara: destinataris, durada, idioma, preu orientatiu, requisits tècnics, currículum del
professional, dades de contacte, imatges o enllaços.

EXPERIÈNCIES
Dins d’aquest bloc es troben els projectes de professionals, centres escolars, biblioteques,
fundacions, associacions, centres culturals i entitats que hagen dut a terme una experiència
d’animació lectora o projecte de foment de la lectura. S’ofereix informació sobre l’activitat
especificant el docent o equip docent que l’ha dissenyat i el lloc on s’ha dut a terme, dades de
contacte, imatges o enllaços d’interés.

RECURSOS
En aquest apartat del web es troba el material i publicacions al voltant del foment lector i
l’animació a la lectura. Reuneix el material de diversos projectes que es poden compartir i estan a
l’abast de tots els usuaris.
Tots els serveis, experiències i recursos rebuts són avaluats per l’equip tècnic que determina la
seua idoneïtat per a la publicació en el Catàleg i es van incloent de manera progressiva al Catàleg.
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ACCIONS REALITZADES EN 2018
El Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector pretén recollir
l’oferta professional i les experiències dutes a terme en la dinamització i el foment de la lectura
i del llibre. A més, s’ha creat amb l’objectiu de consolidar una font de recursos que faciliten el
treball de programadors i gestors culturals, bibliotecaris, professorat i mediadors culturals.
Al Catàleg poden presentar-se propostes de serveis d’empreses i professionals, i experiències
realitzades per col·lectius i entitats, sempre amb l’objectiu de dinamitzar i fomentar la lectura. El
Catàleg està obert i s’amplia i renova constantment. És per aquesta raó que durant el transcurs
d’aquest any s’han realitzat diferents treballs destinats a incorporar noves propostes al Catàleg,
nous professionals i, a més, per a donar a conéixer el Catàleg als organitzador d’activitats i a
diverses entitats del sector del llibre i el foment lector d’arreu del país. A continuació desglossem
les tasques realitzades.

INCORPORACIÓ DE PROPOSTES I PROFESSIONALS AL CATÀLEG
El manteniment, constant actualització i incorporació de les propostes al Catàleg de Recursos i
Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector ha requerit la realització de diferents tasques:
✔✔ Recopilació d’informació
o
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Gestió i manteniment de la bases de dades

o

Atenció telefònica i via correu electrònic a les empreses/professionals inscrits
en el Catàleg en referència als Serveis, Experiències o Recursos presentats

o

Recepció de propostes de projectes


Revisió, avaluació i acceptació de projectes



Catalogació i gestió de la informació



Requeriments als participants d’esmenes en la informació o material
sol·licitat pendent d’enviament

ACCIONS REALITZADES EN 2018 - ACCIONS PER A LA DIFUSIÓ DEL CATÀLEG

✔✔ Manteniment web
o
o
o
o
o

Adaptació i traducció de textos
Adaptació del material fotogràfic
Revisió i pujada de la informació
Actualització de dades sol·licitat per les empreses/professionals
Manteniment del canal de notícies

✔✔ Seguiment i avaluació
o

Elaboració i anàlisi d’enquesta de qualitat i funcionalitat

ACCIONS PER A LA DIFUSIÓ DEL CATÀLEG
Edició de materials informatius
Com a suport informatiu per a les diverses presentacions públiques i campanyes de difusió del
Catàleg, s’han realitzat:
✔✔ Cartells en suports rígids per a la seua exposició en les presentacions
✔✔ Imatges per a utilitzar-les en campanyes publicitàries i en les xarxes socials
✔✔ Fullets informatius impresos en paper per a repartir
✔✔ Presentacions en diferents formats utilitzant mitjans audiovisuals
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ACCIONS REALITZADES EN 2017 - CAMPANYA DE COMUNICACIÓ PER A DONAR A CONÉIXER EL CATÀLEG

Campanya de Comunicació per a donar a conéixer el Catàleg
A banda del manteniment i actualització dels continguts del Catàleg de Recursos i Activitats
d’Animació a la Lectura i Foment Lector, s’han realitzat, per diversos mitjans, campanyes per a
donar a conéixer el Catàleg i afavorir la seua utilització. Les accions realitzades han sigut:
✔✔ Manteniment i actualització de les xarxes socials

✔✔ Elaboració i difusió del butlletí de novetats i recomanacions trimestrals per a informar
de les novetats

✔✔ Manteniment i ampliació de les llistes i canals de difusió amb la incorporació constant de
nous subscriptors
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ACCIONS REALITZADES EN 2018 - CAMPANYA DE COMUNICACIÓ PER A DONAR A CONÉIXER EL CATÀLEG

✔✔ Enviament de cartes destinades a organismes i entitats que tinguen relació amb el sector
del foment de la lectura
o
o
o
o
o

Biblioteques i Agències de lectura
Llibreries
Centres educatius
Ajuntaments
Associacions del sector

✔✔ Presentació en reunions i mitjançant enviaments de correus electrònics a entitats de tot
l’estat espanyol
✔✔ Presentacions i presència en esdeveniments relacionats amb el foment lector i l’animació
a la lectura per a presentar el Catàleg:
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o

«I Jornades Professionals del Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats
d’Animació a la Lectura i Foment Lector» realitzades al Centre Cultural La Nau
de la universitat de València, el 26 de març de 2018

o

Fira del Llibre de València, celebrada del 26 d’abril al 6 de maig de 2018

o

«I Jornades CEFIRE DE FIRA DEL LLIBRE» jornades per a professionals de
l’ensenyament, celebrades del 2 al 4 de maig de 2018

o

Campanya d’animació a la Lectura «Caminos de tinta y papel», organitzada por
AGECEX. Extremadura, 2018

o

«I Trobada de Clubs de Lectura del Camp de Túria», celebrada a Marines, el 8 de
juny de 2018

o

«JALEO» Jornades d’àmbit nacional per a professionals de d’Animació a la
Lectura, celebrades en València del 17 al 20 de juliol de 2018

o

«VII Trobada de Clubs de Lectura de la Ribera Zona Llibre-Zona Lliure»,
celebrada a Sollana, el 29 de juny de 2018

o

CONTesCOLTES «X Mostra de Narració Oral», realitzada a Simat de la Valldigna,
el 19 d’octubre de 2018

o

«I Trobada de Ciutats Lectores», celebrada al Puig, el 20 d’octubre de 2018

o

«XII Encuentro CIJLES y Muestra Internacional de Experiencias de animación
lectora, bibliotecas y Artísticas», celebrat a Los Realejos, Tenerife, el 20
d’octubre de 2018

o

«IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas», celebrat a Logroño, del 19 al 21
de novembre de 2018

ACCIONS REALITZADES EN 2018 - I JORNADES PROFESSIONALS

I Jornades Professionals sobre animació a la Lectura i Foment Lector
S’han realitzat unes jornades de formació i intercanvi d’experiències a partir de l’eina virtual del
Catàleg, en col·laboració amb el CEFIRE València, el COBDCV i La Nau – Universitat de València.

Les jornades es realitzaren al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València el 26 de març
de 2018, de 9h a 20h.
Els objectius d’aquestes jornades foren:
✔✔ Donar a conéixer l’eina virtual «Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a
la Lectura i Foment Lector» als diferent professionals que treballen en el foment lector
✔✔ Mostrar el treball dels diversos professionals del Catàleg
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ACCIONS REALITZADES EN 2018 - I JORNADES PROFESSIONALS

✔✔ Establir un espai d’intercanvi d’experiències de foment lector

L’estructura de les jornades es va dividir en:
✔✔ Diàlegs professionals: es realitzaren tres taules al voltant de temes d’interés sobre
foment lector, tractats des de diferents perspectives: des d’institucions i entitats, en les
Biblioteques i en l’educació

✔✔ Zona d’exposició/mercat professional: on els professionals exposaren material gràfic i
audiovisual
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NOVES INSCRIPCIONS AL CATÀLEG
Les noves inscripcions al Catàleg s’han efectuat mitjançant el formulari de Google Drive accessible
des de la barra superior del web del Catàleg. A totes les empreses, professionals o col·lectius que
han inscrit els seus projectes se’ls ha requerit que adjunten un projecte didàctic de la proposta, el
currículum del professional i/o docent i material gràfic o audiovisual que documente el projecte.
Tots els projectes rebuts són avaluats per l’equip tècnic que determina la seua idoneïtat per a la
publicació en el Catàleg. El Catàleg està obert a noves propostes que van avaluant-se i incloent-se
de manera progressiva.
Mitjançant el formulari, s’han acceptat un total de 64 propostes professionals durant el 2018
que sumades a les inscrites en l’any anterior, conformen una oferta total de 362 serveis entre les
diferents categories anteriorment esmentades. Totes les categories del Catàleg han rebut algun
tipus de proposta en la seua majoria d’empreses i professionals de la Comunitat Valenciana (amb
participants de les tres províncies) però també es destaca la participació de professionals d’altres
comunitats com, per exemple, Aragó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Autònoma
d’Andalusia, Múrcia o Castella - La Manxa. Així trobem representants de les províncies de València,
Castelló, Alacant, Madrid, Barcelona, Girona, Saragossa, Valladolid, Sevilla, Múrcia, Guadalajara.
Aquest fet reforça un dels objectius del Catàleg que és el seu enfocament bidireccional i la seua
projecció estatal, ja que pretén, d’una banda, projectar als professionals valencians en tot el
territori espanyol, així com acostar propostes d’empreses i professionals d’altres comunitats.
També s’han rebut propostes d’experiències des de l’Argentina, fet que enceta la dimensió
internacional del projecte.
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www.fomentlector.es

info@fundaciofull.com • www.llibresvalencians.com

