CURS APRENDRE VALENCIÀ LLEGINT

Coneixements previs necessaris:
Per a inscriure'n en aquest curs cal tenir uns coneixements de valencià mínims corresponents al nivell B2 (Intermedi)
de valencià.
Acció formativa dirigida a:
- Membres de la comunitat universitària de la UPV: PAS, PDI alumnat i membres d'Alumni UPV.
- Membres de la comunitat universitària de la UPV matriculats en els cursos de valencià de l'SPNL dels nivells C1 i C2
del curs acadèmic actual (cursos semipresencials del campus de Vera i cursos en línia).
Temes que cal desenvolupar:
- Presentació del funcionament del curs. Presentació l’alumnat. Presentació general de les obres que es llegiran.
Elecció d’una lectura entre les proposades per l’alumnat.
- Lectura i treball sobre 3 obres literàries determinades per la professora.
- Obra triada entre les proposades per l’alumnat.
Metodologia didàctica:
- Presentació de l'autor/a: biografia, obra literària.
- Aproximació al context històric i cultural de l'obra llegida.
- Debat entorn de l'obra llegida. Conversa guiada per la professora.
- Conclusions.

Informació d'interés:
Per a inscriure'n en aquest curs cal tenir uns coneixements de valencià mínims corresponents al nivell B2 (Intermedi)
de valencià.
Condicions generals
L'acció formativa complix les següents condicions generals: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organitzadors:
Responsable d'activitat

VICERRECTOR/A RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN

Director académico

SERGIO LINARES DE TERÁN

Dades bàsiques:
Adreça web

http://www.upv.es/entidades/SPNL/indexv.html

Tipus de curs

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estat

IMPARTINT-SE

Duració en hores

6 hores presencials

On i quan:
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On

VALÈNCIA

Horari

VESPRADA

Observacions de l'horari

- Dimecres 16-10-2019: de 16 a 17.30 h.
- Dimecres 06-11-2019: de 16 a 17.30 h.
- Dimecres 27-11-2019: de 16 a 17.30 h.
- Dimecres 18-12-2019: de 16 a 17.30 h.

Lloc d'impartició

Aula Vicent Andrés Estellés (edifici 3Q)

Data d'inici

14/10/19

Data d'acabament

22/12/19

Dades de matriculació:
Matrícula des de

30/09/19

Inici de preinscripció

30/07/19

Mínim d'alumnes

10

Màxim d'alumnes

25

Preu

20,00 euros

Observacions al preu

20,00 € - Personal UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
20,00 € - Alumno UPV
No permitido - Público en general

Professorat:
BEA REYES, ARANZAZU
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