BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Universitat de Lleida

DADES PERSONALS

Estiu 2015

DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça
Població

CP

Comarca/província

Tel.
PATROCINA

Adreça electrònica
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
Titulació

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió

Vull rebre informació dels cursos d’estiu de properes edicions.
En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament registrat del que és titular la Universitat de Lleida amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat
d’activitats que realitza la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció
de dades. El titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de formalitzar
la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels cursos i la disponibilitat de places:
CODI

TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits		
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%,

si s’efectua l’ingrés entre el 5 i el 29 de maig de 2015*

A x 0,70

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%,
si s’efectua l’ingrés entre l’1 i el 19 de juny de 2015*

A x 0,80

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua

l’ingrés entre el 5 de maig i el 19 de juny de 2015*

A

A x 0,90

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu (C/
Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de pagament
que heu de portar a ingressar a la Caixa, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o Banc Santander.

LA SEU D’URGELL

del 20 al 24 de juliol de 2015

35U4

Llengua i Literatura

LA COMPETÈNCIA PRAGMÀTICA EN
L’ENSENYAMENT I L’AVALUACIÓ D’ELE
Del 20 al 22 de juliol
La Seu d’Urgell

2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores presencials + 30 hores de
treball autònom de l’alumnat

Curs teòric-pràctic que, partint de l’enfocament comunicatiu, intenta proporcionar continguts, eines i estratègies per desenvolupar la
competència pragmàtica a les classes d’ELE, així com per valorar
el grau d’adquisició d’aquesta competència. Consta de dos blocs,
un destinat a les qüestions teòriques i metodològiques sobre l’ensenyament del component pragmàtic en un context d’ensenyament de
llengües estrangeres, i un altre ocupat en els mètodes més apropiats
per diagnosticar i avaluar el grau de coneixements i habilitats pragmàtiques adquirides.
Els objectius del curs són: 1) Dotar-se dels conceptes bàsics sobre
la competència pragmàtica en espanyol. 2) Revisar els mètodes més
adequats per a l’ensenyament de la competència pragmàtica a l’aula d’ELE. 3) Familiaritzar-se amb els diferents tipus, proves i eines
d’avaluació que existeixen en l’ensenyament d’ELE i identificar els
requisits d’una bona prova. 4) Aplicar les tècniques anteriors a l’avaluació de la competència pragmàtica.
El curs està adreçat a alumnat de grau, llicenciats/des i a graduats/des en Filologia i en Logopèdia, llicenciats/des i graduats/des
en Lletres que encaminin la seva activitat professional cap a l’ensenyament d’ELE, diplomats/des i graduats/des en l’Especialitat de
Llengua de Ciències de l’Educació i mestres que ensenyin llengua
(espanyola, catalana o altres). En qualsevol cas, s’ha d’acreditar la
condició professional.
Llengües d’impartició: Castellà
Coordinació
Equip docent

Mª Ángeles Calero Fernández (Departament de Filologia
Clàssica, Francesa i Hispànica de la UdL)
Esther Forgas Berdet (Universitat Rovira i Virgili) i Mercedes
Álvarez Piñeiro (Universitat de Vigo)

Durada

a) 20 hores lectives
b) 50 hores (20 presencials + 30 de treball autònom de
l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai
Preu
Places

Centre Cultural Les Monges, de la Seu d’Urgell
79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta
25

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dilluns 20

Esther Forgas
09.00-11.00 h Els tòpics pragmàtics: actes de parla, fraseologia,
inferència i implicatures, pressuposicions pragmàtiques, la cortesia lingüística I
11.30-14.00 h Els tòpics pragmàtics: actes de parla, fraseologia,
inferència i implicatures, pressuposicions pragmàtiques, la cortesia lingüística II
Esther Forgas
16.00-17.30 h La Pragmàtica lingüística i la seva aplicació a
l’ensenyament de la llengua
18.00-20.00 h La Pragmàtica comunicativa: cultura, intercultura i
CNV
Dimarts 21

Esther Forgas
La Pragmàtica als manuals d’ensenyament d’ELE
Mercedes Álvarez
11.30-14.00 h Avaluar versus mesurar. Tipus d’avaluació i proves
Mercedes Álvarez
16.00-17.30 h Instruments d’avaluació
18.00-20.00 h Característiques de les activitats d’avaluació
comunicatives
09.00-11.00 h

Dimecres 22
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

Mercedes Álvarez
Com aplicar els descriptors del MCER a l’avaluació
de la competència pragmàtica
Creació i anàlisi d’instruments per avaluar la competència pragmàtica

Les persones que hagin participat en el curs rebran un certificat
d’assistència expedit conjuntament per l’Instituto Cervantes i per
la Universitat de Lleida. L’assistència serà obligatòria i les faltes
d’assistència, independentment de la causa, no podran superar el
15% de la durada total del curs.
L’alumnat que hagi realitzat satisfactòriament les tasques avaluables
per a sol·licitar el reconeixement d’aquest curs com a crèdits de
la matèria transversal de les titulacions de Grau rebrà, a més, un
certificat propi de la Universitat d’Estiu de la UdL.

Organitzat conjuntament amb:

Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa 25001 Lleida
Per a més informació: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves d’allotjament
a la Seu d’Urgell
Oficina de Turisme de la Seu
C/ Major, 8 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel: 973 351511
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

