Servei de Llengües – Facultat de Ciències de l’Educació

Taller d’Expressió Escrita
Destinataris: estudiants de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Hores d’aprenentatge: sessions en grup: 10,5 hores presencials (7 classes d’1,5 hores).
Tutories individuals: 30 minuts (2 tutories de 15 minuts). Treball autònom fora l’aula: 8
hores.
Dies i hores: sessions en grup, els dilluns de 13.30 a 15 hores. Dies: 13, 20, 27 de març;
3, 24 d’abril; 8 i 15 de maig.
Tutories individuals: en dia i hora acordats entre alumnat i professorat (entre l’inici i el
final del curs).
Objectius: capacitar els alumnes per produir textos de l’àmbit acadèmic i professional
adequats, coherents, cohesionats i correctes.
Continguts: producció de textos: generació d’idees per a l’expressió, construcció del
sentit del text (coherència, cohesió), adequació al context i ajust al tipus de text,
decisions estructurals, aspectes de competència retòrica i capacitat d’atraure el lector,
aspectes de normativa i adequació a les convencions de la llengua escrita en els àmbits
acadèmic i professional.
Metodologia: el curs s’ajusta a les necessitats reals d’escriptura dels aprenents en
l’àmbit acadèmic i professional. A les sessions en grup s’expliquen i s’exemplifiquen
criteris, normes i estratègies per a una expressió escrita correcta, que s’apliquen a la
producció i la correcció de textos. A les dues sessions de tutoria, el professorat
comenta a l’alumne els seus errors específics i li presenta recursos i estratègies per a la
millora.
Professorat: Servei de Llengües de la UAB.
Avaluació: el Servei de Llengües lliura un certificat d’assistència als alumnes que
participen a un mínim del 80 % de la formació.

Nombre màxim d’alumnes: 22.
Matrícula: 22 de febrer a 6 de març de 2017 al Servei de Llengües (el curs s'engegarà si
hi ha un mínim de 10 persones matriculades).
Preu: 94,50 €

Aquesta formació forma part del Projecte de Millora de la Competència Lingüística de la
Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.
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