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Servei Educatiu. Fundació Josep Pla
Educació – Lleure – Turisme

Curs 2012-2013

Com cada any, comença un nou curs escolar i des de la Fundació Josep Pla us
presentem el programa d’activitats per al curs 2012-2013 amb les novetats que hem
preparat des del Servei Educatiu.
Hem ampliat l’oferta de les rutes literàries. A partir d’ara podreu escollir les
propostes monogràfiques noves, per viure més intensament la literatura de Josep Pla
i el paisatge que l’ha inspirada.
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Mantenim les propostes habituals d’Activitats guiades, Tallers, passejades literàries A peu Pla i
Recitals que es poden dur a terme per als diferents nivells: Educació Infantil, Primària, Secundària i
Batxillerat.
I us proposem tres novetats més:
un taller de lectura sensitiva, Llegim i sentim per a alumnes de 6 a 12 anys amb tres propostes
temàtiques per escollir: el clima, el menjar o els viatges.
2.
un taller de lectura comprensiva Paraules endins... destinat als alumnes de primària i secundària
per incidir en la necessitat de la concentració i la comprensió per a gaudir de la lectura.
3.
una activitat infantil, On són els meus papers? en la qual els participants i la monitora ajuden
l’escriptor a recuperar llibres, papers, diaris i revistes... per descobrir qui és Josep Pla.
1.

Des del Servei Educatiu de la Fundació Josep Pla volem donar suport, assessorar i facilitar la feina a
tots els docents en la vostra tasca de despertar el gust per la lectura i fer conèixer els autors clàssics
de la literatura catalana. No dubteu en demanar-nos eines i recursos. Podem treballar plegats adaptant
les activitats a les vostres necessitats més específiques. Podem dissenyar-vos activitats a mida per a
cada nivell educatiu, realitzables tant en el vostre centre com dins o fora de la Fundació Josep Pla.

Informeu-vos a:
FUNDACIÓ JOSEP PLA - Servei Educatiu
Patrícia Molinas: pmolinas@fundaciojoseppla.cat
Reserves d’activitats: info@fundaciojoseppla.cat – tel. 972 305 577

Agenda

Facebook, Issuu, Twitter,
YouTube, Vimeo, Flickr, Pinterest

Si no voleu rebre més la nostra informació reenvieu-nos aquest correu escrivint la paraula "baixa" en el tema del missatge. Les vostres dades figuren
en el fitxer denominat "Adreces" de la Fundació Josep Pla. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació i oposició tot adreçant-vos a la Direcció
de la Fundació.

