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Antecedents
La Fundació FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura, és un organisme sense ànim de lucre que té
com a objectiu desenvolupar projectes i accions que valoren el llibre i la lectura en la societat,
amb la finalitat d'augmentar el prestigi de la lectura, fomentar l'hàbit lector, enfortir el sector
editorial, potenciar les llibreries i donar visibilitat als autors. El patronat de FULL està format, entre
d’altres, pel Gremi de Llibrers de València, el Gremi de Llibrers Independents de les Comarques
Alacantines i l’Associació d’Editors del País Valencià.

La campanya s’emmarca dins del conveni subscrit per FULL i MiCe que uneix la literatura i les
arts audiovisuals en el context educatiu, no sols posant en valor el llibre i l’audiovisual com a
eines de transmissió de coneixement, sinó també utilitzant la imatge com a foment del llibre i la
lectura i viceversa. Aquest conveni entra dins de les activitats de foment lector que FULL
desenvolupa per a la Generalitat Valenciana mitjançant el Pla valencià de foment del llibre i la
lectura 2017-2021.

Objectius
•
•
•
•
•
•
•
•

Despertar l’interès i el gust per la lectura entre els més joves.
Treballar la comprensió lectora i saber transmetre.
Aprendre l’ús dels mitjans audiovisuals com a eina d’aprenentatge complementària a la lectura.
Generar el debat i la col·laboració.
Prendre consciència de l’organització de la informació.
Difondre propostes creatives, així com fomentar un esperit crític.
Potenciar especialment la lectura en valencià.
Potenciar l’afany de superació i autoexigència dels lectors.

Descripció
La Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) ha signat un conveni de col·laboració amb la Mostra
Internacional de Cinema Educatiu (MiCe) per a establir els Premis MiCe València-FULL 2019
Booktrailer, que es lliuraran en la 7a edició de MiCe el proper mes de febrer.
El conveni subscrit entre FULL i MiCe té dues fases. La primera, de caràcter formatiu, es
desenvoluparà entre l’1 d’octubre i el 15 de novembre del 2018 amb una sèrie de tallers
coordinats en els centres docents de les 30 seus oficials de MiCe. En els tallers s’ensenyarà als
docents i als alumnes com realitzar un booktrailer, del guió a la producció, muntatge i realització.
En aquesta fase es realitzaran més de 90 tallers.
La segona fase és la realització de booktrailers per part dels alumnes i centres que optaran als
Premis MiCe València-FULL 2019. Com a requisit obligatori, els booktrailers han de ser sobre
llibres en valencià publicats per editorials valencianes, fet que suposa una gran acció de
visibilitat de la producció editorial valenciana que posa en valor el llibre valencià i la lectura en la
nostra llengua.

Desenvolupament d'un taller de booktrailer
Primerament, s'explica en què consisteix un booktrailer. Com la mateixa paraula indica, és un
xicotet vídeo, paregut al que es fa en les pel·lícules, que promociona o anticipa un llibre.
Aquest inici ens serveix per a parlar de què és un guió literari i d'ací com ho adaptem a un guió
tècnic, d'imatges. Parlem dels diferents plans i del temps, el qual en aquesta realització és molt
important perquè hem d'adaptar el nostre guió a 90 segons.
Cal extraure l'essència, què els ha cridat l'atenció, i consensuar i intervenir entre tots què és el
que realment els ha emocionat de la lectura.
Amb quin espai comptem, caracterització dels personatges i una cosa molt important: no revelar
el final.
També es parla de la importància del so i la música per a la seua producció i, llavors, comencem
la gravació.
Càmeres, acció, es roda. Silenci a l'aula i cares d'emoció.
En finalitzar, contem com va ser el muntatge del material que hem gravat. Utilitzem un programa
de vídeo que ens deixa jugar amb les imatges com si estiguérem muntant un trencaclosques.
Amb llenguatge senzill, ens endinsem en el difícil maneig de traduir el llibre que han llegit a
imatges. Sempre amb el llibre present a les nostres mans per a no perdre de vista el motiu
principal de la nostra presència: la lectura comprensiva.
L’objectiu és que tant l’alumnat com el professorat puguen, més endavant, realitzar les seues
pròpies peces audiovisuals.
Per als centres i mestres cal tindre una altra mena d'organització, ja que som un element nou en
el seu horari, que ja, per si sol, és ajustat, cosa que povoca que treballem amb un esquema molt
ajustat de temps i tasques compartides.

Organització taller booktrailer de 2h aprox.
-

El taller el realitza u per grup, amb una tutora o tutor.
El professorat tria un llibre per a llegir amb els seus alumnes prèviament (preferiblement en
valencià).
Decideixen com el volen gravar: dibuixat, actuació dels alumnes,... i preparen alguna cosa de
material.

– Es queda un dia i hora amb la professional que guiarà i orientarà en la millor execució possible i
acompanyarà al grup en tot el procés.

– Se gravarà en l'espai de classe o del centre.
– La durada total del booktrailer no pot excedir de 90 segons.
– Posteriorment s'enviarà al centre el treball muntat, sonoritzat i acabat i el centre procedirà a
l'enviament del mateix a la secció booktrailer MICE 2019, si així ho considera oportú.

– Prèviament a tot el procés, s'adjunten les fitxes d'autorització d'ús d'imatge per signar.

Participants
Es comença a contactar amb els ajuntaments i centres escolars al principi de setembre. La
realització presencial dels tallers comencen el 15 d'octubre fins al 15 de novembre, data que
acaba el Projecte de booktrailers.
L'acceptació de l'activitat ha sigut plenament positiva, tant des de la direcció dels centres com per
part del professorat implicat. Generant-se un gran impacte dins de la pròpia aula amb els alumnes
i les alumnes. Als centres més allunyats de les capitals, com Aras del los Olmos, Titaguas, Biar o
Vilafranca, per nomenar alguns, la reacció de la comunitat educativa a banda de ser satisfactòria
a generat gran expectació.
L'abast d'aquesta activitat ha arribat a uns 2.000 estudiants de primària de tota la Comunitat
Valenciana.

Tallers de booktrailers als centres educatius de les subseus de la
MiCe
Relació de localitats i centres escolars on s’han realitzat els taller de booktrailers.

Nº TALLERS

LOCALITATS

COL·LEGIS

València
1

CEIP Santa Teresa

1

CEIP Teodoro Llorente

1

CEIP Artista Faller

1

CEIP Doctor López Rosat
Xirivella

1

CEIP Cervantes

1

CEIP Vicente Tosca

1

CEIP Antoni Machado
Benetuser

2

CEIP Blasco Ibánez
Bonrepòs i Mirambell

2

CEIP Mare de Dèu del Pilar
Benifaió

2

CEIP Trullàs

1

CEIP santa barbara
Tavernes de Valldigna

1

CEIP Divina Aurora

1

CEIP Sant Miquel

1

CEIP Alfàndec

1

CEIP Magraner
Torrent

1

CEIP El Moli

2

CEIP San juan bautista

2

CEIP Lope de Vega

Montserrat
6

CEIP Evaristo Calatayud
Sueca

1

CEIP Luís Vives

2

CEIP Carrasquer
Algemesí

2

CEIP Sant Josep de Calasanç
Alboratge

2

CEIP Miguel servet
Sagunt

1

CEIP Ausiàs March

1

CEIP el Baladre

1

CEIP Victoria y Joaquin Rodrigo
L'Eliana

1

CEIP L'olivera

2

CEIP Virgen del Carmen

1

CEIP Garbí

1

CEIP Monte Alegre
Riba-Roja

1

CEIP Eres Altes

1

CEIP Mas d'Escoto

2

CEIP Camp de Túria.
Aras de los Olmos

1

CRA El Sabinar (Aras)

1

CRA El Sabinar ( Alpuente)

1

CRA El Sabinar (Titaguas)
Estivella

1

CEIP El Braçal

Vila-real
1

CEIP José Soriano Ramos
Vilafranca

1

CEIP Blasco de Alagon
Alacant

1

CEIP Santísima Faz

1

CEIP Enric Valor
Pedreguer

1

CEIP Trinquet

2

CEIP L'alfàs
Biar

2

CEIP Mare de Dèu de Gràcia
L'Alfàs del Pi

2

CEIP Veles e Vents
Sant Joan d'Alacant

2

CEIP Lo romero
TOTAL

65 Centres

Serveis i contractacions
S’han fet dos roll-up per a promocionar el projecte a més de promocionar el Pla valencià de
foment del llibre i la lectura 2017-2021, ja que aquests roll-up estaran presents en tots els
tallers i en les fotos que es facen en els tallers.
A més, s’ha comptat amb Ana María Grau, Mar Barranco i Paula González per a la coordinació
i creació dels tallers.

Comunicació
Aquest programa es va oferir a les 30 seus oficials de la MICe al llarg del país. Es va enviar
una carta tant a ajuntaments com a centres educatius, adjuntem les cartes enviades.

Ajuntament de...
Sr/a. Alcalde/ssa / Regidor/a

FULL Fundació pel llibre i la lectura és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu
desenvolupar projectes i accions que valoren el llibre i la lectura en la societat, amb la finalitat
d'augmentar el prestigi de la lectura i fomentar l'hàbit lector. La Fundació FULL és impulsora
del Pla valencià de foment del llibre i la lectura, en estreta col·laboració amb les
administracions públiques. Realitza anualment una trentena de projectes de diferent mida,
que van des de col·laboracions en esdeveniments literaris fins a campanyes pròpies de
promoció del llibre, un certamen de lectura en veu alta, accions de formació de professionals
del sector i del professorat, fires del llibre i molts altres. Podeu consultar:
www.fundaciofull.com
A FULL prestem especial atenció al foment lector entre els més joves. Creiem fermament que
una societat que llegeix és una societat més lliure, i que per a aconseguir-ho cal començar des
de ben menuts.
En aquesta línia, iniciem enguany una col·laboració amb la Mostra Internacional de Cinema
Educatiu MICE, certamen del qual el vostre municipi és subseu.
EL vincle entre la literatura i el cinema és ben estret, i es retroalimenten contínuament. Un
gènere que ha pres força en els últims anys són els booktrailers, xicotetes píndoles
audiovisuals que ens conviden a endinsar-nos en un llibre. Des de fa uns anys, la MICE compta
amb una categoria pròpia per a aquestes creacions dins dels seus premis.
Enguany anem un pas més enllà i oferim als centres de primària de la vostra localitat la
possibilitat de participar en un taller de creació de booktrailers, totalment gratuït. En el taller
realitzarem tot el procés de creació d’una peça audiovisual, des de la concepció i el guió fins a
la gravació i el muntatge amb mitjans a l’abast de qualsevol de nosaltres. L’objectiu és que tant
l’alumnat com el professorat puga més endavant realitzar les seues pròpies peces audiovisuals.
Els tallers es realitzaran entre setembre i novembre i estaran a càrrec d’un equip professional
que acompanyarà el grup en tot el procés. Es treballarà amb l’equip docent per adaptar cada
taller a les seues necessitats i al llibre que estiguen treballant i sobre el qual es farà el
booktrailer.
Les peces resultants dels tallers es presentaran a la categoria de booktrailer de la MICE.
Pensem que aquesta experiència pot ser molt estimulant per a l’alumnat, i esperem que
animeu els centres de la vostra localitat a participar-hi. Per a sol·licitar la realització del taller,
cal contactar amb:
Anna Grau Mestre

CEIP de...
Sr/a. Director/a

FULL Fundació pel llibre i la lectura i la Mostra Internacional de Cinema Educatiu MICE,
inicien enguany una col·laboració per a afavorir la utilització dels mitjans audiovisuals per a la
promoció de la lectura.
EL vincle entre la literatura i el cinema és ben estret i es retroalimenten contínuament. Un
gènere que ha pres força en els últims anys són els booktrailers, xicotetes píndoles
audiovisuals que ens conviden a endinsar-nos en un llibre. Des de fa uns anys, la MICE compta
amb una categoria pròpia per a aquestes creacions dins dels seus premis.
Enguany anem un pas més enllà i oferim als centres de primària de la vostra localitat (que és
subseu de la MICE) la possibilitat de participar en un taller de creació de booktrailers,
totalment gratuït. En el taller realitzarem tot el procés de creació d’una peça audiovisual, des
de la concepció i el guió fins a la gravació i el muntatge amb mitjans a l’abast de qualsevol de
nosaltres. L’objectiu és que tant l’alumnat com el professorat puga més endavant realitzar les
seues pròpies peces audiovisuals.
Els tallers es realitzaran entre setembre i novembre i estaran a càrrec d’un equip professional
que acompanyarà el grup en tot el procés. Es treballarà amb l’equip docent per adaptar cada
taller a les seues necessitats i al llibre que estiguen treballant i sobre el qual es farà el
booktrailer.
Les peces resultants dels tallers es presentaran a la categoria de boocktrailer de la MICE.
Pensem que aquesta experiència pot ser molt estimulant per a l’alumnat, i estem segurs que
animareu el vostre professorat a participar-hi. Per a sol·licitar la realització del taller cal
contactar amb:
Anna Grau Mestre

