Vic

CONFERÈNCIA INAUGURAL

Com una escala de gat

Conferència a càrrec de Mariona Masgrau
Presenten Vanesa Amat, professora de la UVic-UCC,
i Magalí Homs, directora del FLIC.
Dijous 24 de novembre 2022, a les 19h
Activitat presencial*

SALA MERCÈ TORRENTS, UVIC-UCC

12è festival
de literatura i arts
infantil i juvenil
Hi ha moltes expressions per dir que una persona raona bé (i moltes més per dir
que no ho fa): una de les que més m’agrada és tenir el cap ben moblat. Sempre
que algú la diu, m’imagino una biblioteca abigarrada de volums nous i tronats, ben
posats però fets servir, que d’alguna manera ens han cabut dins. Em pregunto com
s’ordenen aquestes prestatgeries perquè durin tota la vida i que alhora puguem
remenar-les sense miraments. I com ho hem de fer els mestres i mediadors de lectura per encabir-hi nous volums que no serveixin només per amuntegar pols? Calen
escales per arribar a les lleixes més altes? Us proposo noves metàfores i arguments
aferrissats per ajudar a llegir de forma crítica i significativa i anar construint així la
biblioteca personal, com una quimera.

Campus Miramarges, Edifici C

Mariona Masgrau (1974) és professora de didàctica de la llengua i la literatura al grau d’Educació
de la Universitat de Girona i professora col·laboradora del grau de Llengua i Literatura Catalanes
de la Universitat Oberta de Catalunya. També ha fet classes a les Universität zu Köln i la Universität
Bonn com a lectora de català. La seva tesi doctoral aborda la poesia visual i el seu potencial educatiu. És coautora de dos llibres sobre creativitat i de diversos articles sobre poesia visual i didàctica
de la llengua i la literatura. Col·labora amb biblioteques, llibreries i institucions per al foment de la
lectura i la literatura.
*Aforament limitat
Inscripcions gratuïtes a través de l’enllaç:
https://form.jotform.com/FlicFestival/conferncia-inaugural-de-flic-vic
COORGANITZA:

COL·LABORA:

