ASSESSORAMENT
Actualment i gràcies als processos de renovació educativa que
estem vivint, hi ha molts centres que estan revisant el seu projecte de biblioteca, lector i literari.
Des de Tantàgora fa anys que oferim serveis d’assessoria especialitzada ( de la mà del seu equip d’expertes dirigit per Roser
Ros i Magalí Homs ) en aquests temes per tal d’acompanyar als
centres a la revisió dels seus projectes actuals i poder encarar
el nous reptes en matèria literària i lectora als centres.
Us oferim un assessorament a partir de tres eixos de treball:

#DIAGNÒSTIC

Des de Tantàgora es realitza un diagnòstic inicial, a partir de
difernts sessions de treball amb el claustre, direcció i comissió
de biblioteca, que estableix l’estat actual dels centres en matèria literària, lectora i de biblioteca identificant les febleses i
fortaleses del centre.

#PLA DE TREBALL

A partir del diagnòstic Tantàgora proposa i consensua un pla de
treball amb l’equip directiu i el claustre a partir d’uns objectius
de millora i una proposta d’accions a desenvolupar amb una
calendarització a tres cursos vista.

#SEGUIMENT I VALORACIÓ

Des de Tantàgora oferim també un seguiment tècnic de la implementació del pla de treball així com la recollida de valoracions i l’informe anual dels resultats.

ORGANITZA:
Tantàgora associaicó sene ànim de lucre.
Espai de creació, producció, difusió i innovació de les formes de promoure la literatura escrita i oral,
popular i d’autor, en paper i digital, a través del treball amb altres disciplines artístiques; música, arts
plàstiques, teatre, dansa, etc. Tantàgora fa més de 25 anys que treballa, tant a Catalunya com a nivell
internacional.
Tantàgora ofereix serveis pedagògics, culturals i d’edició i és promotora del FLIC Festival, la xarxa
Escola Literària, el Laboratori de narratives digitals (LABdig) i Art & Paraula, la primera escola en
mediació literària.

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

Tantàgora té vocació de col.laboració amb les Administracions Públiques així com amb d’altres organitzacions socials, culturals i artístiques per tal de treballar pel desenvolupament dels objectius que ens
són comuns, buscant en cada cas el marc de col.laboració ideal per obrir nous camins que permetin
ampliar el camp del crossing art literari.

CONTACTE
Elisenda Llansana
escolaliteraria@tantagora.net
93 213 59 91

SEGUEIX-NOS!
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