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MOTIVACIÓ:
La reducció progressiva de les hores curriculars dedicades a la Literatura han significat
un atac frontal a les Humanitats com a component fonamental de la formació integral de
tots els estudiants de l'ensenyament secundari i preuniversitari.
Davant d’aquesta situació, el Grup de Recerca Consolidat GRILC de la Universitat
Rovira i Virgili organitza aquesta activitat d’afermament i actualització.
El curs que presentem, adreçat al professorat de Llengua i Literatura Catalanes, pretén
aportar arguments ideològics i tècnics per a mantenir i enfortir, malgrat tots els
inconvenients, la presència de la Literatura Catalana a les aules de l'ensenyament
secundari i de batxillerat.

OBJECTIUS:
El present curs d'actualització universitària per a professors d'ensenyament secundari,
impartit per professorat de la Universitat Rovira i Virgili, té com a objectiu treballar sobre
la lectura i l'anàlisi literàries a partir d'autors i textos de Literatura Catalana idonis per al
currículum de Secundària i de Batxillerat. El treball es fonamentarà en metodologies
aplicables a cada una d'aquestes tipologies d'alumnat amb la voluntat d'incrementar el seu
interès per la lectura i la història literària. Els temes i mètodes seleccionats tenen la
voluntat d'obrir camins de treball a l'aula i, en aquest sentit, actualitzar l'activitat del
professorat.
ASSISTENTS:
El curs està destinat fonamentalment al professorat d’Educació Secundària i Batxillerat,
però també està obert a investigadors i doctorands. El nombre mínim d’assistents serà de
15 persones i el nombre màxim de 40.
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DATES I LLOC:
El curs es realitzarà en cinc sessions de quatre hores cadascuna amb un intermedi. Les
dates i l’horari del curs seran els següents:
Dilluns, 30 de juny: de 9 del matí a la 1 del migdia
Dimarts, 1 de juliol: de 9 del matí a la 1 del migdia
Dimecres, 2 de juliol: de 9 del matí a la 1 del migdia.
Dijous, 3 de juliol: de 9 del matí a la 1 del migdia.
Divendres, 4 de juliol: de 9 del matí a la 1 del migdia.
Les sessions es realitzaran a l’edifici de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i
Virgili, situat al Campus Catalunya de la ciutat de Tarragona. AULA 421.

INSCRIPCIÓ:
Per als professors d’Educació Secundària, el formulari de preinscripció i les indicacions
necessàries per omplir-lo estaran disponibles al GETAF (Gestió d’Activitats de Formació)
de la Xtec.
Els doctorands i investigadors s’hauran d’inscriure directament al Departament de
Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.
La quota d’inscripció és de 20 euros.
Després de l’admissió al curs, el període per a fer els pagaments és del 9 al 23 de juny. El
número de compte de Catalunya Caixa on fer els pagaments és:
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IBAN: ES81 2013 0291 97 0200646588
Swift Entitat: CESCESBBXXX

El justificant de pagament s’ha de portar al Departament de Filologia Catalana de la
Universitat Rovira i Virgili. La persona de contacte al Departament per als tràmits de les
inscripcions és Sofia de Muller (sofiade.muller@urv.cat> ).

AVALUACIÓ I LLIURAMENT DE CERTIFICATS:
En el cas dels professors d’Educació Secundària, l’aprofitament adequat del curs per part
dels inscrits serà acreditat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira
i Virgili, amb un certificat de 30 hores (20 de presencials i 10 de no presencials). Aquesta
avaluació es basarà en l’assistència a un mínim del 80% de les sessions i en la presentació
al final del curs d'un treball sobre un dels temes tractats a classe.
Als inscrits que no siguin professors d’Educació Secundària els lliurarà el certificat el
Grup de Recerca Consolidat GRILC.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ:
Els assistents hauran de lliurar, un cop finalitzat el curs i en la data que s'acordi, un treball
sobre un dels temes tractats a classe. La qualitat d'aquest treball i l'assistència a un mínim
del 80% de les sessions acreditaran l'aprofitament del curs i donaran dret a la certificació
del curs de 30 hores de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i
Virgili.
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PROGRAMA
El temari d’aquest curs comprèn cinc sessions, de quatre hores cadascuna amb un
intermedi. Les cinc sessions ofertes són les següents:


Dilluns 30 de juny:
o Literatura i història. Variacions d'un tòpic
o Professorat: Magí Sunyer



Dimarts 1 de juliol
o La literatura oral: el potencial inesgotable d'un món literari
o Professorat: Carme Oriol, Mònica Sales de la Cruz



Dimecres 2 de juliol
o L'escriptor parla: els fòrums als centres de Secundària i Batxillerat
o Professorat: Margarida Aritzeta



Dijous 3 de juliol
o El país de Joan Fuster: propostes de lectura
o Professorat: Xavier Ferré Trill



Divendres, 4 de juliol
o La consciència lectora: comentar poesia i comentar narrativa a l'aula
o Professorat: Montserrat Corretger
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