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É nas mans bibliotecarias cando o libro 
deixa de ser unha mercancía suxeita ao 
rigor do mercado. Así é como o seu valor  
deixa de calcularse en euros, para medirse 
en resultados directos cos nosos nenos, 
xoves... Ese valor nunca se depreciará; ese 
valor xamais será un asunto comentado 
nos espazos informativos económicos 
nin nas conferencias do FMI, pero estará 
en todos e cada un deles facéndolles máis 
libres, máis sabedores do que lles rodea, 
situándoos algo máis lonxe da grea...

MARTA MARTÍNEZ VALENCIA. 
Directora da revista Educación y Biblioteca



Venres 4

09,30 h.  A biblioteca escolar: centro de recursos para a aprendizaxe e a 
alfabetización informacional. 
Villar Arellano. Licenciada en Ciencias da Educación, 
coordinadora de programas de promoción de lectura para a 
FGSR. Dirixe a biblioteca Civican da Fundación Caja Navarra, en 
Pamplona.

11,00 h.  Pausa - café

11,30 h. Biblioteca escolar e proxectos lectores. Recursos electrónicos e o 
seu aproveitamento. 
José Manuel Luque. Docente. Coordinador provincial do Plan de 
Lectura y Biblioteca  en Málaga. 

13,00 h. Reunións de centros por zonas 
Asesoras/asesores CFRs

14,15 h. Comida

16,15 h. Fomento da lectura en contornos dixitais.
Laura Borràs Castanyer. Profesora de Teoría da Literatura na 
Universidade de Barcelona e de Estudos de Linguas e Culturas na 
UOC. Directora do  proxecto internacional Hermeneia de estudos 
literarios e tecnoloxías dixitais. 

17,45 h. Pausa - café

18,15 h. “El cementerio de los leefantes”
Gonzalo Moure. Xornalista, escritor de longa traxectoria. 
Premios Barco de Vapor, Gran Angular, Ala Delta, Jaén, 
Primavera... tres dos seus títulos están incluídos na Lista de Honra 
do IBBY.

19,30 h. Conclusións e clausura dos encontros. 

Xoves  3

09,30 h. Recollida de documentación

10,15 h. Inauguración dos encontros

10,30 h. ¿Canto vale? ¿Canto custa?¿Para que serve? ¿É rendible? ou 
Como avaliar procesos e resultados na biblioteca escolar. 
José Antonio Camacho. Docente. Licenciado en Documentación. 
Membro do Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de 
Guadalajara. Actualmente realiza a súa tese doutoral sobre 
Bibliotecas Escolares. 

12,00 h.  Pausa - café

12,30 h. Aprender a ler: ler para aprender.
María de Lourdes Dionísio. Doutora en Educación, 
Metodoloxías de ensinanza da lingua. Docente e investigadora  
(literacidade en contextos formais e non formais) na 
Universidade do Minho (Braga). 

14,00 h. Comida

16,00 h. A lectura en galego no marco da nova literacidade:  
o caso dos blogs.
Manuel Bragado. Licenciado en Ciencias da Educación, Director 
Xeral de Edicións Xerais de Galicia. Autor do blogue Brétemas, 
(http://bretemas.blogspot.com) sobre temas editoriais e literarios. 

17,30 h. Pausa – café

18,00 h. Obradoiros: 

Proxectos de traballo coa tradición oral. 	 Antón Castro
Espertar as ganas de ler. Presentacións de libros.  	 Charo Pita. 
Ferramentas na Rede. 	 José Fariña. José Luis Barreiro


