AUTORS A LES AULES
GUIA D’ÚS PER A CENTRES EDUCATIUS
El centres que participen en el programa assumiran el compromís de:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Que tots els alumnes hagen llegit, com a mínim, una obra de l’autor seleccionat i
l’hagen treballada a l’aula. És necessari que els alumnes tinguen el màxim
coneixement possible sobre l’autor que fa la visita.
Cada centre podrà rebre com a màxim un autor per curs i per cada nivell escolar
(primària, secundària o batxillerat).
Els centres hauran de fer-se càrrec de les despeses de desplaçament de l’autor
(del quilometratge, a raó de 0,28€/km + peatges si fa servir el seu propi vehicle, o
del bitllet de metro, autobús, tren, etc. si fa servir transport públic).
El nombre d’alumnes per sessió no haurà de ser superior a 50-60.
La sessió tindrà una durada aproximada d’una hora. En cas que el centre estiga
interessat en fer alguna sessió extra haurà d’acordar-ho directament amb l’autor i
fer-se càrrec de les despeses que supose.
Caldrà esmentar que aquesta és una activitat de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua gestionada per la Fundació FULL desenvolupada dins del Pla Valencià de
Foment del Llibre i la Lectura 2017-2021 en tota la difusió que es faça d’aquest
programa i també a través de les xarxes.
El centre lliurarà en mà a l’autor, el dia de l’activitat, un certificat que indique
que l’activitat s’ha realitzat.
- S’acceptaran documents signats amb certificat digital, en cas contrari,
haurà de ser original i en cap cas serà admesa una fotocòpia. (Adjuntem el
model de certificat més avall).
El
centre
lliurarà
la
memòria
per
correu
electrònic
a
autorsalesaules@fundaciofull.com en un termini no superior als 15 dies hàbils des de
la realització de l’activitat per tal que FULL puga fer la corresponent valoració.
Per a futures edicions del programa es tindrà en compte: no haver rebut el mateix
autor de manera consecutiva els dos cursos anteriors i la presentació de la
memòria .
El període de celebració de les sessions estarà comprés de l’1 de febrer fins al
30 de novembre de 2022.

Des de la Fundació FULL es recomana la compra del llibre de lectura per tal
d’incentivar que els alumnes construïsquen una biblioteca personal.

AUTORS A LES AULES
CERTIFICAT D’APROFITAMENT DEL PROGRAMA DE FOMENT LECTOR I
PROMOCIÓ DE LA LITERATURA EN VALENCIÀ

En/Na..................................................................................................................director/a
del centre...................................................................................................................de la
població.............................................................................................................i província
de.......................................................................................................................................
CERTIFICA:
Que l’autor/a ......................................................................................................... ha
realitzat l’activitat objecte del Programa de Foment Lector i Promoció de la Literatura en
Valencià promogut per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i gestionat per FULLFundació

pel

Llibre

i

mes..........................................de

la

Lectura,

2022

adreçada

el

dia............................del

als

alumnes

del

nivell

acadèmic...........................................................................................................................

Direcció del centre
Segell i signatura

