xxvii Curs

de sociolingüística
de la Nucia
Ensenyament de la literatura.
Societat, lectura, escriptura
i identitat
Data: 14, 15, 28 i 29 de novembre de 2014
Lloc: Seu Universitària de la Nucia
Coordinació: Josep Martines Peres
Crèdits: 2 ECTS (els nous graus)
i 2 LRU (per titulacions a extingir)

Hores ICE: (30 hores) 20 hores lectives
i 10 treball/memòria.

Informació
general

El XXVII Curs de Sociolingüística
de la Nucia d’enguany (14 i 15,
28 i 29 de novembre, 2014) posarà atenció sobre la literatura i,
específicament, sobre l’ensenyament de la literatura i el paper
de la literatura en la formació de
les persones i en la construcció i
la identitat dels individus i de les
societats.
Aquest curs provarà de respondre
interrogants importants com ara:
com s’ha d’ensenyar la literatura
en el món contemporani? Quina
relació hi ha entre ensenyament
de la literatura, ensenyament de
la llengua, de la cultura, de la història...? Què cal ensenyar i què
cal aprendre quan parlem de
literatura? Quina literatura, és a
dir, quins textos, quins escriptors,
quines èpoques, quins gèneres?
Quins recursos didàctics i quines
fonts de motivació per a l’aprenent s’hi poden fer servir?... O, fins
i tot, per què i per a què cal ensenyar la literatura? Per què sembla que hi ha una connexió tan
directa entre llengua, identitat
col∙lectiva i literatura?
Per trobar una resposta a qüestions com aquestes, s’aplegaran
en aquest curs professionals que
tenen un contacte directe, en
nivells diversos del sistema educatiu, amb la docència de la literatura, de la llengua, de les TIC
i amb la creació i amb la recerca
literària.

Comité organitzador de la Universitat d’Alacant
Profs. Drs. Josep Martines, Maria Antònia Cano, Vicent Martines, Sandra
Montserrat, Elena Sánchez, Eng. Ramón Ruiz, Srs. Jordi M. Antolí, Jaume
Conca, Josep Garcia i Caterina Martínez.

P rograma
XXVII CURS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA
ENSENYAMENT DE LA LITERATURA. SOCIETAT, LECTURA, ESCRIPTURA I IDENTITAT

Comité Científic
Profs. Drs. Joan Veny (UB, IEC), Antonio Cortijo (University of California at
Santa Barbara, EUA), José Antonio, Pascual (RAE), Enric Mallorquí Ruscalleda (California State University at Fullerton, EUA), Giuseppe Grilli (Università di Roma Tre, Itàlia), Dominic Keown (University of Cambridge, Regne
Unit), Ricardo Silveira da Costa (UFES, Brasil), Dominique de Courcelles
(École Nationale des Chartres, França)

Divendres, 14 de novembre 2014

Divendres, 28 de novembre 2014

16:00-17:00 h
Enric Balaguer (Universitat d’Alacant):
«Literatura, per a què?»

16:00-17:00 h
Josep Lluís Martos (Universitat d’Alacant):
«L’ensenyament del clàssics literaris ara»

Doctorat
Aquest XXVIIè Curs de Sociolingüística de la Nucia forma part de les Activitats Formatives Específiques del Programa de Doctorat en Transferències
Interculturals i Històriques en l’Europa Medieval Mediterrània (Universitat
d’Alacant, Facultat de Filosofia i Lletres i EDUA, ISIC-IVITRA [ISIC-2012-022].

17:00-18:00 h
Vicent Martines (Universitat d’Alacant):
«Editar bé els clàssics per fer-los entenedors
als diversos nivells educatius»

17:00-18:00 h
Rosabel Roig-Vila (Universitat d’Alacant):
«Ensenyament de la literatura i les TIC»

Investigació
Aquest Curs forma part de les activitats d’investigació i transferència dels
projectes d’investigació FFI2009-37103, PrometeoII-2014-018 i Vigrob-125,
i de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA, Ref.
ISIC-2012-022], MINECO FFI 2012-37103.

Data: 14, 15, 28 i 29 de novembre
de 2014
Lloc: Seu Universitària de la Nucia
Coordinació: Josep Martines Peres
Llengua vehicular: valencià
Crèdits: 2 ECTS
Aquests crèdits són computables
també per a l’obtenció del “Certificat de Capacitació Docent” i
el “Diploma de Mestre en Valencià” dins de la normativa vigent.

Hores ICE: (30 hores) 20 hores lectives i 10 treball/memòria.

Requisits per a l’obtenció del diploma o certificat: assistència a un mínim del 80% de les sessions i resum
individual de cadascuna de les
conferències i valoracions personals dels temes tractats.
Import: General: 60 euros
IVITRA: 30 euros
Aquest curs és gratuït per als
professors d’educació primària
o secundària en actiu en el moment de matricular-se, prèvia
acreditació de la seua condició.
Perquè la matrícula siga vàlida,
s’ha d’acreditar la condició de
professor enviant-ne justificant al
correu electrònic s.seus@ua.es

Transport: Per als matriculats hi haurà
un servei gratuït d’autobusos des de
la Universitat d’Alacant (parada de
l’Aulari I, al costat de l’eixida de l’autovia) fins a la Nucia. Aquest servei
no estarà disponible quan el nombre
d’alumnes que ho sol∙liciten siga menor de 20. Per a reservar plaça en l’autobús, cal enviar un correu electrònic
a l’adreça seulanucia@lanucia.es o
telefonar al 966897733. L’eixida serà
una hora abans de l’inici de la primera sessió de cada dia; la tornada,
en acabar l’última activitat de cada
dia (arribada a la Universitat d’Alacant).

Matrícula: oberta fins al 7 de novembre
• Presencial
De 9 a 14 h: Seu Universitària de
la Nucia. Antic col∙legi Sant Rafel.
Av. Porvilla, 8. La Nucia (Marina
Baixa).
De 9 a 14 h: En el Secretariat de
Seus Universitàries, Edf. Germà Bernàcer, planta baixa. (Campus de
Sant Vicent del Raspeig).
• Telefònica
De 9 a 14 h: 965 90 93 23
Secretariat de Seus Universitàries.
De 9 a 14h: 966 89 77 33
Seu Universitària de la Nucia.
• A través del formulari web

*Si el nombre d’alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establit, el
Secretariat de Seus Universitàries pot resoldre que aquest curs no es duga a
terme.

18:30-19:30 h
Glòria Gómez (Professora de Secundària):
«L’experiència de l’ensenyament de la
literatura a secundària (I)»
19:30-21:00 h
Marisa Tomàs (Professora de Secundària):
«L’experiència de l’ensenyament de la
literatura a secundària (II)»

18:30-19:30 h
Anna Esteve (Universitat d’Alacant):
«Literatura autobiogràfica i ensenyament:
lectura, escriptura i identitat»
19:30-21:00 h
Eduard Baile (Universitat d’Alacant): «El còmic com a recurs didàctic per l’aprenentatge lingüístic: una eina carregada de futur?»

Dissabte, 15 de novembre 2014

Dissabte, 29 de novembre 2014

09:00-10:00 h
Joan Borja (Universitat d’Alacant):
«L’etnopoètica i l’ensenyament de la
literatura»

09:00-10:00 h
Josep Vicent Escartí (Universitat de València):
«La recuperació de la literatura catalana
antiga al segle xix a través dels manuals»

10:00-11:00 h
Vicent Vidal (Universitat d’Alacant): «Les llegendes urbanes en l’ensenyament»

10:00-11:00 h
Rafael Roca (Universitat de València):
«El procés de retrobament d’un clàssic:
Roís de Corella»

11:30-12:30 h
Francesc Gisbert (Professor de Secundària i
escriptor): «Escriure per a infants i joves: literatura i animació a la lectura»
12:30-13:30 h
Maria Àngels Francès (Universitat d’Alacant):
«Literatura autobiogràfica i ensenyament:
lectura, escriptura i identitat»
13:30-15:00 h
Vicent Pasqual (Institut d’Estudis Catalans):
«La literatura escrita per a joves: una experiència personal»

11:30-12:30 h
Jordi Antolí (Universitat d’Alacant): «La construcció del model lingüístic de referència: el
paper de la narrativa juvenil valenciana»
12.30-13.30 h
Josep Martines (Universitat d’Alacant. Institut
d’Estudis Catalans) «La literatura i la creació
de les llengües»
13:30-14:30 h
Cristina Sarrió i Joan Nave (Professora de secundària; i filòleg i actor) «Ensenyament integrat de la llengua i la literatura: un
experiència amb el teatre»
14:30-15:00 h
Josep Martines (Universitat d’Alacant) &
Vicent Martines (Universitat d’Alacant):
“L’ensenyament de la literatura i el futur”

