PROPOSTES TROBADES LECTORES 2019-2020

TROBADES LECTORES DE VIVA VEU
Una de les línies d’actuació de De Viva Veu consisteix a facilitar l’organització de trobades lectores a les
poblacions, amb propostes personalitzades, d’acord amb les característiques i necessitats de la localitat.
Amb la finalitat de potenciar la lectura en veu alta, compartir la lectura, dinamitzar una activitat que, en
principi, és solitària i convertir-la en un acte social, al mateix temps que aprenem i gaudim d’escoltar. El
lector i l’oient comparteixen el text, i naixen la comunicació i el debat.
Es tracta d’una proposta dirigida a clubs de lectura, biblioteques, associacions i col·lectius diversos de la
població, centres educatius i a les seues associacions de mares i pares, als centres d’educació d’adults, etc.
Es podran realitzar a les poblacions amb motiu de la celebració d’actes o esdeveniments culturals (fires del
llibre, setmanes culturals, Dia de la dona, Dia del llibre...) segons els seus interessos.
Les trobades lectores estaran oberts al públic, es podran realitzar en espais singulars i als teatres o auditoris
de les poblacions que hi participen i comptaran amb la presència d’escriptors i representants del sector del
Llibre. Aquests trobades poden ser una bona via perquè diferents col·lectius treballen textos al voltant
d’una mateixa temàtica i posen en comú les seues visions d’una manera més dinàmica, participativa i
enriquidora.

PER QUÈ LA LECTURA EN VEU ALTA?
® Per a practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica
® Per afavorir la comprensió lectora
® Per ser generadora de debat
® Per a treballar alguns aspectes gramaticals
® Per afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari
® Per a prendre consciència de l’organització de la informació

ACCIONS
L’Oficina Tècnica del projecte De Viva Veu s’encarrega de coordinar-se amb el tècnic local de l’ajuntament
o entitat, per estudiar les necessitats concretes i elaborar una proposta de trobada lectora. Per a cada
trobada lectora, De Viva Veu aporta els materials per al treball previ, els materials de comunicació, la gestió,
la coordinació i la presentació de l’acte de la trobada.
L’ajuntament o entitat aportarà l’espai, els equipaments i tècnics per a realitzar la trobada i s’encarregarà
de la comunicació a nivell local. L’aportació econòmica que ha de satisfer l’ajuntament o entitat per a la
realització de cada trobada està valorada en: 1.050 € + 21% IVA = 1.270,50 €*.
*Aquesta quantitat podria variar en funció de les característiques particulars de cada trobada

1

TROBADA LECTORA · AMB VEU DE DONA
DESCRIPCIÓ
Lectura en veu alta d’un recull de diferents textos escrits per dones i que poden ser llegits per dones. Els
fragments poden ser de creació pròpia o una selecció d’autores reconegudes.

DATES A CELEBRAR
Commemoracions
Dia de la Dona
Dia del Llibre
Dia de la Igualtat de Gènere
Altres

PARTICIPANTS
Col·lectius de dones
Escola d’adults
Altres col·lectius

DURADA
Màxim 90 minuts

2

TROBADA LECTORA · VEUS DEL MÓN
DESCRIPCIÓ
Lectura en veu alta d’un recull de diferents textos escrits per autors d’arreu del món que poden llegir-se
en versió original o traduïts i que poden ser llegits per participants originaris o vinculats al text seleccionat.
Variants: Veus de... (pot delimitar-se la ubicació geogràfica: d’Àfrica, de la Mediterrània, etc.).

DATES A CELEBRAR
Jornades culturals
Dia Internacional de la Diversitat
Altres

PARTICIPANTS
Per a tots els públics

DURADA
Màxim 90 minuts

3

TROBADA LECTORA · LECTURES PER LA PAU
DESCRIPCIÓ
Lectura en veu alta d’un recull de diferents textos escrits per diversos autors al voltant del tema de la pau.
Variants: Lectures... (pot delimitar-se altre tipus de lectures: per la no-violència, de la música, del teatre,
etc.).

DATES A CELEBRAR
Commemoracions
Dia de la Pau
Dia dels Drets Humans
Altres

PARTICIPANTS
Per a tots els públics

DURADA
Màxim 90 minuts

4

TROBADA LECTORA · LLEGIM A...
DESCRIPCIÓ
Lectura en veu alta d’una selecció de diferents textos temàtics d’un mateix autor, col·lectiu o moviment.
Propostes: Llegim a... (pot delimitar-se l’autor/a o autors/es: Rodoreda, Pedrolo, els clàssics valencians,
poetes de la terra, etc.).

DATES A CELEBRAR
Setmanes culturals
Jornades culturals
Programació estable
Dates de commemoració d’autors/es
Altres

PARTICIPANTS
Públic escolar
Per a tots els públics

DURADA
Màxim 90 minuts
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TROBADA LECTORA · MARIDATGE DE LLETRES EN VEU ALTA
DESCRIPCIÓ
Recull i selecció de diferents textos literaris temàtics amb referències culinàries (menjar/beure). Tast de les
receptes que apareixen en les lectures elaborades pels mateixos participants.

DATES A CELEBRAR
Commemoracions
Programació estable
Altres

PARTICIPANTS
Adults

DURADA
Màxim 90 minuts
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TROBADA LECTORA · CLUB DE LECTURA EN VEU ALTA
DESCRIPCIÓ
Lectura en veu alta d’una obra breu seleccionada i posterior intercanvi d’impressions entre els participants.
Propostes: Club de lectura en veu alta... (pot delimitar-se la temàtica: El cafè de la granota de Jesús
Moncada, L’enemic del poble d’Ibsen, Lisístrata d’Aristòfanes, etc.).

DATES A CELEBRAR
Commemoracions
Programació estable
Altres

PARTICIPANTS
Clubs de lectura
Escoles d’adults
Altres col·lectius

DURADA
Màxima 90 minuts

7

TROBADA LECTORA · LLEGIM JUNTS
DESCRIPCIÓ
Taller familiar de pares/mares i fills. Lectura en veu alta d’un dels diferents contes o àlbums il·lustrats. Els
adults llegiran als més menuts.

DATES A CELEBRAR
Commemoracions
Programació estable
Altres

PARTICIPANTS
Públic familiar. Cada xiquet o xiqueta haurà d’anar acompanyat almenys d’un adult que farà de
narrador.

DURADA
Màxim 90 minuts
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TROBADA LECTORA · PAISATGES CONTATS
DESCRIPCIÓ
Lectura en veu alta d’una selecció de fragments amb la projecció d’imatges dels paisatges que han inspirat
l’obra seleccionada.

DATES A CELEBRAR
Commemoracions
Programació estable
Altres

PARTICIPANTS
Per a tots els públics

DURADA
Màxim 90 minuts

9

TROBADA LECTORA · MÚSICA I LLETRA
DESCRIPCIÓ
Lectura en veu alta d’una selecció de fragments amb l’audició de les peces musicals que han inspirat les
obres que s’hi reflecteixen.

DATES A CELEBRAR
Commemoracions
Programació estable
Altres

PARTICIPANTS
Per a tots els públics

DURADA
Màxim 90 minuts
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TROBADA LECTORA · CICLES DE LECTURA EN VEU ALTA
DESCRIPCIÓ
Programació de cicles de lectura en veu alta al voltant de diferents obres o autors proposats.

DATES A CELEBRAR
Programació estable

PARTICIPANTS
Per a tots els públics

DURADA
Màxim 90 minuts

INFORMACIÓ I CONTACTE
Pàgina web:

www.devivaveu.es

Telèfon: 963975833 · 699 858 072

Facebook:

facebook.com/devivaveu/

Twitter: @dvivaveu

Correu-e:

info@devivaveu.es · devivaveu@feets.es
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