xxiiiè

Curs de Sociolingüística de la Nucia
«Llengua, cultura, literatura,
ensenyament i identitat» (i)
Aquesta xxiii edició del Curs de Sociolingüística de la
Nucia vol parar atenció sobre tres factors que han configurat tradicionalment la identitat dels pobles: la llengua,
la literatura expressada en aqueixa llengua i allò que,
d’una manera més o menys vaga, sol conèixer-se com a
cultura popular; tot això vist en l’actualitat i en perspectiva històrica.
«Qui hem estat?», «qui som?», «qui volem continuar
sent?» són interrogants que orienten les ponències que
inclou aquest curs. La descripció (o, fins i tot, el descobriment) i la difusió de la pròpia identitat col·lectiva
són imprescindibles per a mantenir-la i projectar-la cap
al futur. En aquesta projecció, l’educació hi té un paper
fonamental: el sistema educatiu fa en totes les societats
un paper fonamental en la transmissió i en la continuïtat
dels trets definidors de la identitat col·lectiva. No podem
oblidar, a més, que àmbits com Internet hi tenen una gran
importància en la societat contemporània.

• Certificació de l’Institut de Ciències de l’Educació
(ICE) de la Universitat d’Alacant (30 hores), per a la
qual cosa caldrà fer un treball-memòria sobre els continguts del curs, tutoritzat per qualsevol dels membres del Comité Organitzador.

Vicerectorat d’Extensió Universitària
Secretariat d’Extensió Universitària

TRANSPORT
Hi haurà a disposició dels inscrits un SERVEI GRATUÏT
d’autobusos des de la Universitat d’Alacant (parada
d’autobusos del campus, a l’eixida de l’autovia) fins a
la Nucia. Les eixides seran una hora abans de l’inici de
la primera sessió de cada dia; les tornades, en acabar la
darrera activitat de cada dia (amb arribada a la Universitat d’Alacant).
NOTA:
Els interessats a fer servir aquest transport ho hauran
de comunicar en la Seu de la Nucia, telèfon 966897733,
e-mail: seulanucia@lanucia.es. Aquest transport només
estarà actiu si hi ha un mínim de 20 usuaris.
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ORGANITZACIÓ

CERTIFICACIÓ
Per a obtenir la qualificació d’apte, cal assistir com
a mínim al 80% de les sessions i fer un treball sobre
els continguts del curs, sota la tutoria del professorat
que constitueix el comité organitzador. En començar
el curs, aquest professorat especificarà els criteris a
què s’ha d’ajustar aquest treball.

DIPLOMA

Vicerectorat d’Extensió Universitària
Secretariat d’Extensió Universitària

5, 6, 12 i 13

de novembre de

2010

COMITÉ ORGANITZADOR (Universitat d’Alacant)
Maria Antònia Cano • Josep Martines • Vicent Martines
Sandra Montserrat • M. Àngels Fuster • Elena Sánchez

• Certificació del Secretariat d’Estudis de la Universitat d’Alacant, convalidable per 2 crèdits de lliure
elecció curricular per a alumnes de la Universitat
d’Alacant matriculats en plans d’estudi a extingir.

Curs de 2 crèdits (CECLEC-UA)

PATROCINADORS

Certificat de 30 hores de l’ICE-UA
(Crèdits computables per als itineraris fixats a la Universitat d’Alacant
per a l’obtenció del “Certificat de Capacitació Docent” i el “Diploma
de Mestre en Valencià”)

Aquests crèdits són computables també per als itineraris fixats a la Universitat d’Alacant per a l’obtenció del “Certificat de Capacitació Docent” i el
“Diploma de Mestre en Valencià”.

Ajuntament de la Nucia

www.ivitra.ua.es

• PROGRAMA •

12:00-14:00

DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE
16:00-17:00

Lliurament de materials als inscrits.
Acte d’inauguració.

17:00-17:30

Ensenyar la identitat? Llengua, literatura, història.
Josep Martines. Institut d’Estudis Catalans; Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana; Dept. Filologia Catalana, Universitat d’Alacant
(UA).

Identitat grupal i llengua: el cas dels
joves a Catalunya.
Miguel Àngel Pradilla. Institut d’Estudis
Catalans, Universitat Rovira i Virgili
(Tarragona).

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE

17:30-19:15

19:15-21:30

La figura del rei Jaume I i la identitat
dels valencians, de l’Edat Mitjana a la
Renaixença.
Vicent Josep Escartí. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana,
Dept. Filologia Catalana, Universitat
de València (UV).
Literatura, ensenyament i identitat.
Domenge Boronat. IES Jaume II, Alacant.
Glòria Gómez. IES Figueras Pacheco,
Alacant.
Bernat Lopes Gisbert. IES La Torreta,
Elda.
Rafael Medina. IES La Torreta, Elda.
Marisa Tomàs. IES Figueras Pacheco,
Alacant.
Josep Escolano. Dept. Filologia Catalana (UA).

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE
09:00-12:00

La identitat dels valencians: una mirada històrica. El cas del sud del Regne de València a l’edat mitjana.
José Vicente Cabezuelo. Dept. Història
Medieval, Història Moderna i Ciències
i Tècniques Historigràfiques (UA).

16:00-17:30

Literatura i identitat.
Enric Balaguer. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Dept. Filologia Catalana (UA).

17:45-19:15

Identitat 2.0 Un model d’identitat
nou a la xarxa?
Rosabel Roig. Dept. Didàctica General
i Didàctiques Específiques, Grup d’Investigació EDUTIC-ADEI (UA).

19:30-21:30

La didàctica de la literatura en l’actualitat: exemples pràctics.
Maria Àngels Francès. Dept. Filologia Catalana (UA).

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
9:00-10:00

L’imaginari col·lectiu com a patrimoni identitari dels valencians.
Joan Borja. Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana; Dept. Filologia
Catalana (UA).

10:15-11:15

La interculturalitat i els processos
d’identificació.
Isidor Marí. Institut d’Estudis Catalans.
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

11:30-12:30

Què són les llengües?
Josep Nadal. Institut d’Estudis Catalans, Universitat de Girona.

12:00-14:00

Països, escriptors, literatures.
Joan Francesc Mira. Escriptor; Institut
d’Estudis Catalans, Universitat Jaume
I (Castelló).

LLOC
Seu Universitària de la Nucia (Marina Baixa),
Antic Col·legi Sant Rafael,
Av. Porvilla 8,
La Nucia

MATRICULACIÓ
Import: 60 euros
En virtut de la col·laboració del Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat i l’ICE [Institut de Ciències de l’Educació] de la Universitat d’Alacant, aquest
curs és gratuït per als professors d’ensenyament primari o sencundari en actiu, en el moment de matricular-se, prèvia acreditació de la seua condició.
Perquè la matrícula siga vàlida has d’acreditar la
condició de professor enviant justificant per fax al
965903839 o al correu electrònic s.seus@ua.es
Si el nombre d’alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establit, el Centre Coordinador de Seus
pot resoldre’n la no celebració.
La devolució de taxes estarà d’acord amb la normativa de Cursos Especials de la Universitat d’Alacant.

PROCEDIMENT
• Per Internet
Feu clic en el web del Centre Coordinador de Seus
Universitàries (Seu Universitària de la Nucia)
http://web.ua.es/es/seus/lanucia/
• Matriculació telefònica
Centre Coordinador de les Seus Universitàries
De 09:00 a 14:00h, Tel. 965909323
Seu Universitària de la Nucia
De 09:00 a 14:00h, i de 17:00 a 19:00h, Tel. 966897733
• Matriculació presencial
Centre Coordinador de les Seus Universitàries (Seus)
Edifici Germà Bernàcer
Universitat d’Alacant
De 09:00 h a 14:00 h, de dilluns a divendres
Seu Universitària de la Nucia (Marina Baixa)
Antic Col·legi Sant Rafael
Av. Porvilla 8, la Nucia
De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00h, i de 17:00
a 19:00h.

