
	  

	  
BASES DE PARTICIPACIÓ 

El Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment lector 
pretén recollir tant l’oferta de serveis professional com les experiències dutes a 
terme en la dinamització i el foment de la lectura i del llibre. El catàleg té com a 
objectiu servir d’eina de treball per a programadors i gestors culturals, bibliotecaris, 
professorat i mediadors culturals. El catàleg és dinàmic i actiu i s’anirà renovant i 
ampliant periòdicament.  

1. PER A SERVEIS PROFESSIONALS  

• Podran presentar propostes per al catàleg totes les empreses i professionals 
constituïdes legalment.   

• Cada empresa o professional podrà presentar totes les propostes que 
considere oportú. Per cada proposta s’ha d’omplir una fitxa.   

• Les propostes per a ser publicades en el catàleg han d’estar relacionades 
directament amb el món de la lectura i el llibre i han de tindre com a objectiu 
l’animació a la lectura i el foment lector.   

• Es podran presentar propostes a les categories de:  
a) Xarrades 
b) Exposicions 
c) Contacontes 
d) Tallers 
e) Teatre/Titelles 
f) Recitals/Concerts 
g) Rutes literàries  
h) Trobades amb autors 
i) Gestió de projectes 
j) Altres  

• Totes les propostes rebudes seran avaluades per l’equip tècnic que 
determinarà la seua idoneïtat per a la publicació al catàleg. El catàleg 
sempre estarà obert a noves propostes que s’avaluaran i s’aniran incloent 
de manera progressiva.   

• Els professionals que desitgen incloure propostes en el catàleg hauran de 
complimentar el formulari https://goo.gl/forms/HV7jfkfw4BwiTmgz2 

• A més, les propostes han d’adjuntar la següent documentació que es 
remetrà per correu electrònic a: cataleg@fomentlector.es.    

a) Projecte didàctic 
b) Currículum del professional 
c) Material gràfic o audiovisual que documente el projecte  

i. Dossier fotogràfic 
ii. Espectacle en DVD  
iii. Enllaç a Youtube, Vimeo, etc   

d) Certificat de l’Agència Tributària d’estar d’alta de l’IAE 
e) Certificat actualitzat d’alta en la Seguretat Social   



	  

	  
 

2. PER A EXPERIÈNCIES DE FOMENT DE LA LECTURA  

• Podran presentar propostes al catàleg tots els professionals, centres escolars, 
biblioteques, fundacions, associacions, centres culturals i entitats que hagen 
dut a terme una experiència d’animació lectora o projecte de foment de la 
lectura.   

• Es podrà presentar totes les propostes que es considere oportú. Per cada 
proposta s’ha d’omplir una fitxa.   

• Les propostes presentades per a ser publicades al catàleg han d’estar 
relacionades directament amb el món de la lectura i el llibre i han de tindre 
com a objectiu l’animació a la lectura i el foment lector.   

• Per a presentar una proposta en la categoria d’Experiències caldrà elaborar 
una memòria de l’activitat, on apareguen els objectius d’aquesta, la 
programació, temporalització i la descripció de les activitats que s’hi han 
realitzat, la persona, equip docent o col·lectiu que l’ha dut a terme, el públic 
a qui s’adreçava el projecte i l’avaluació efectuada.   

• Totes les propostes d’Experiències rebudes seran avaluades per l’equip 
tècnic que determinarà la seua idoneïtat per a la publicació en el catàleg. 
El catàleg sempre estarà obert a noves propostes que s’avaluaran i s’aniran 
incloent de manera progressiva.   

• Els professionals, centres escolars, biblioteques, fundacions, associacions, 
centres culturals i entitats que desitgen incloure projectes en el catàleg 
hauran de complimentar el formulari 
https://goo.gl/forms/QNfzWw6qgdcPXljS2.  

• A més, les propostes han d’adjuntar la següent documentació que es 
remetrà per correu electrònic a: cataleg@fomentlector.es.   

a) Memòria del projecte 
b) Material gràfic o audiovisual que documente el projecte  
c) NIF o CIF   

	  


