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60 CRÈDITS ECTS (equivalents a 1.500 hores)

Títol de Màster de la Universitat Autònoma de Barcelona.
* El mòdul 3 pot fer-se de manera independient i dóna accés a un Certificat del curs de postgrau: “Llibres i literatura
infantil i juvenil: producció, ús i recepció” de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Els ECTS són la nova mesura docent dels països de la Unió Europea i faciliten la convalidació dels estudis entre països.
D es de l’ o ctub r e de 2 0 0 9 al j u n y de 2 0 1 0
MÒ D UL 1 1 0 C R È D I T S E C T S
• Es poden cursar de forma presencial o a través de cursos al web.
SETMANA PRESENCIAL. La setmana de cursos i activitats presencials es
farà a Barcelona del 27 de setembre a l’1 d’octubre.
Consta d’un curs comú i un taller optatiu de tipus pràctic que l’alumne
pot escollir segons els seus interessos.
Cursos comuns:
1. Las formas de la literatura infantil y juvenil. Teresa Colomer.
2. Presentació de les institucions participants.
3. Conferència de Peter Hunt. (Universitat de Cardiff) (a confirmar).
4. Tallers optatius: 1 a escollir:
a. Lectura de álbumes. Brenda Bellorín i MªCecilia Silva-Díaz.
b. 5X9 (pequeñas ideas sobre la ilustración). Arnal Ballester.
c. Taller de edición de libros para niños. C armen Diana Dearden,
Irene Savino.

5. Visita a un centre de documentació.
Es pot optar por desplaçar-se a Salamanca, on la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez oferirà una visita guiada al Centro de Documentación i
algunes facilitats de viatge o estada.
(del 4 al 18 d’octubre):
1. Introducción al estudio de la literatura infantil y juvenil.
ALTERNATIVA ON LINE

MÒ D UL 3 1 0 C R È D I T S E C T S
CURSOS OPTATIUS

S’han d’escollir dos cursos, o bé un curs i una estada de pràctiques en
una institució.
(Del 28 de març al 31 de maig del 2011)
1. Proyectos editoriales para niños y jóvenes. Agustín Silva-Díaz.
2. Proyectos de promoción de la lectura. Mª Beatriz Medina.
3. Proyectos escolares y libros infantiles. Mireia Manresa i Ana Mª Margallo.
4. La selección de libros infantiles y juveniles. Fundación Germán
Sánchez Ruipérez.

5. Cómics: el arte de la narrativa gráfica. Olalla

Hernández

y José Urriola.

6. Leer, escribir y copiar literatura en línea y fuera de línea.
Daniel C assany i Cristina Aliaga.

7. El patrimoni català: llibres d’ahir per a lectors d’avui. Teresa Mañà.
8. Aesthetic approaches to children’s literature. Maria Nikolajeva.
9. Taller de escritura. Víctor Moreno.
10. Pràctiques professionals a centres de documentació, editorials, revistes especialitzades o projectes de promoció de lectura (25 hores) Els
alumnes que vulguin realitzar pràctiques hauran de comunicar-ho a la
coordinació indicant la seva àrea d’interès. La coordinació n’avaluarà la
viabilitat considerant, entre altres, el lloc de residència de l’alumne.

Martina Fttipaldi.

MÒ D UL 4 2 0 C R È D I T S E C T S
1. La investigación en literatura infantil y juvenil. Martina Fittipaldi, Marta

MÒ D UL 2 2 0 C R È D I T S E C T S

Milian, Neus Real.

CURSOS BÀSICS I PROGRAMA DE LECTURES

• D’octubre de 2010 a juny de 2011
Cal escollir 3 cursos dels 6 que s’ofereixen. Poden elegir-se indistintament
dels dos períodes.
Primer període (18 d’octubre al 19 de desembre de 2010)
1. Literatura de tradición oral. Gustavo Puerta.
2. Ilustración y libros para niños. Teresa Duran i Jaume Duran.
Segon període (10 de gener al 11 de març de 2011)
3. Valores sociales y libros para niños. Teresa Colomer i MªCecilia
Silva-Díaz.

4. Literatura juvenil. Ana Díaz-Plaja.
5. Perspectivas críticas de la literatura infantil. Brenda

Bellorín i

CybelE Peña.

6. Lecturas y lectores. Daniel

Goldin i Brenda Bellorín.

PROGRAMA DE LECTURES
(Del novembre de 2010 al juny de 2011)
S’hauran d’escollir dos dels debats sobre lectures de llibres clàssics infantils
o juvenils. Cada debat serà dirigit per un convidat diferent, qui haurà elegit
prèviamente l’obra.
PROGRAMA DE CONFERÈNCIES
Els alumnes rebran per correu postal les conferències en format DVD
a càrrec d’especialistes de l’àrea, a partir de les quals participaran en un
fòrum de discussió.

(18 d’octubre al 17 de desembre de 2010)
2. Treball final del Màster. Elaboració i realització d’un projecte tutoritzat d’estudi, recerca o reflexió sobre la pràctica professional.
(Des de gener a juny/setembre del 2011)

* CURS DE POSTGRAU
EN LLIBRES I LITERATURA INFANTIL I JUVENIL:
PRODUCCIÓ, ÚS I RECEPCIÓ (2011)
cuarta edición

El MÒDUL 3 del Màster es pot matricular autònomament i dóna accés
a un títol d’especialització de la Universitat Autònoma de Barcelona de 13
crèdits ECTS (300 hores). Cal escollir 2 cursos a distància i una lectura
de llibres clàssics del Programa de lectures. També es rebrà el material del
Programa de conferències. No pot elegir-se l’estada de Pràctiques en una
institució. La matrícula és limitada i es farà per estricte ordre d’inscripció.
Preinscripció: del 4 al 11 de octubre de 2010
Admissió: del 18 al 20 de octubre de 2010
Matrícula: del 2 de noviembre al 15 de noviembre de 2010
Preu: € 550
www.pangea.org/gretel-uab
master.lij@uab.cat
Telèfon: 935812654
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CONFERENCIANTS
Antonio Basanta
Gustavo Bombini
Elisa Bonilla
Gabriel Janer Manila
Ana Mª Machado
Alvaro Marchesi
Michèle Petit

DIRECTORS DE LECTURA DE CLÀSSICS
Liliana Bedoc
Miquel Desclot
Mº Victoria Fernández
Gustavo Martín Garzo
Rafael Muñoz
Verónica Murguía
Michèle Petit.

Organització
Directora: Teresa Colomer
Coordinació: Brenda Bellorín, Carolina Holmes, Mireia Manresa i Mª Cecilia Silva-Díaz
Equip docent de vuit països de tres continents
Contacte: master.lij@uab.cat
Inici: 27 setembre 2010
Procés d’inscripció

Preinscripció: 15 de febrer al 31 de març de 2010.
Els aspirants han d’emplenar la fitxa d’inscripció i acompanyar-la de la información que s’especifica al final.
Admissió: Es comunicarà abans del 30 d’abril.
Matrícula: 2 de maig al 15 de juny.
Nombre limitat a 35 alumnes.
Beques: S’oferirà un nombre determinat de mitges beques.
Borses de treball: El màster ofereix dues matrícules gratuïtes a canvi de feina administrativa del curs per a
alumnes residents a Caracas o Barcelona.
Preu del cur: 3.150 €
El preu del Màster està sotmès als paràmetres establerts per les universitats per tal d’assegurar la qualitat
dels Màsters de títols propis en crèdits europeus.
La realització dels cursos optatius depèn d’un nombre mínim d’alumnes matriculats.
La UAB ha concedit la possibilitat extraordinària que el Màster no necessiti una titulació prèvia de llicenciatura
sinó que pugui ser cursat per diplomats a Espanya (Magisteri o Biblioteconomia i Documentació, per exemple)
Més informació -sobre el màster, el seu professorat,
cursos, formes de matrícula i de pagament, etc.- a:
www.pangea.org/gretel-uab
www.bancodellibro.org.ve
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