VIU LA CULTURA (carnet cultural)
Unitat de Cultura en Viu – Universitat Autònoma de Barcelona
Curs 2019/2020

Exercici d’avaluació per a l’obtenció de 2 crèdits ECTS
Exposeu els següents punts en un arxiu de PowerPoint o Word de 3 diapositives o pàgines d’extensió amb
text intel·ligible i imatges corresponents al vostre discurs que cregueu oportunes.
Feu arribar l’arxiu al correu electrònic de Cultura en Viu cultura.enviu@uab.cat abans del 30 de juny de 2020:
(degut a la situació excepcional causada per la covid-19, es faran els certificats en 2 períodes
diferents: a principis de juny i a principis de juliol per tal que tingueu temps a realitzar tots els tràmits
corresponents a la convalidació de crèdits abans que tanquin les actes).

1a. diapositiva o pàgina
Indiqueu nom i cognoms, NIU i estudis que esteu fent.
Expliqueu com vàreu conèixer l’existència de l’activitat Viu la Cultura i comenteu si és el primer cop que vau
assistir a activitats culturals a la UAB.
Indiqueu si la possibilitat de veure cinema, teatre, dansa, música o exposicions en unes sales i espais
condicionats té algun vincle concret amb els vostres estudis i quin benefici aporta aquesta experiència a la
vostra formació.

2a. diapositiva o pàgina
Del conjunt d’ activitats (projeccions, obres, concerts o exposicions) a les que heu assistit durant aquest curs,
quina d’elles us ha impressionat més?
Indiqueu els elements d’aquesta activitat, tan argumentatius com compositius, que més us hagin cridat
l’atenció (el vestuari, la interpretació, la música, la tècnica, els efectes especials, el guió, la coreografia, la
fotografia, entre d’altres).

3a. diapositiva o pàgina
Indiqueu si hi ha motius per a recomanar als teus companys d’estudis l’experiència d’assistir a aquests espais
d’exhibició artística (Sala Cinema i Sala Teatre).
Finalment comenteu què es pot millorar en l’organització d’aquest cicle d’activitats i quines altres activitats us
agradaria veure i per què?

