2022-2023

TALLER DE DISSENY D’ACTIVITATS
LINGÜÍSTIQUES I CULTURALS
El taller pretén implicar el col·lectiu d’estudiants en el disseny,
l’elaboració i el desenvolupament d’activitats lúdiques que promoguin
la diversitat lingüística i cultural del campus. Es treballarà per idear
activitats que mostrin la realitat multilingüe i multicultural des de la
creativitat, la senzillesa i la participació de les persones que
configuren la comunitat de la UAB.
Adreçat a
Alumnes de la UAB que tinguin interès a elaborar i dur a terme
activitats de participació sobre llengües i cultures.
Nivell requerit
Cap.
Calendari i horari
Primera edició: d’octubre a desembre de 2022. Sessions presencials:
els dijous 13.10, 20.10, 27.10, 3.11 i 10.11, de 13 a 15 h; el dijous
17.11, de 12 a 13 h.
Segona edició: de març a maig de 2023. Sessions presencials: els
dijous 16.3, 23.3, 30.3, 13.4 i 20.4, de 13 a 15 h; el dijous 27.4, de
12 a 13 h.
Durada
11 hores presencials + 14 hores de feina autònoma.
Dades d’interès
• El nombre màxim d’alumnes per grup és 15. El Servei de Llengües
es reserva el dret de cancel·lar els grups que no arribin a un mínim
d’inscrits.
• Si voleu més informació sobre el curs, poseu-vos en contacte amb
el Servei de Llengües o consulteu-ne el web.
Edifici B4, campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona.
Tel.: (34) 93 581 13 25
s.llengues.info@uab.cat - http://www.uab.cat/servei-llengues

• El taller és gratuït per a l’alumnat de la UAB i permet obtenir 1
crèdit ECTS que es pot reconèixer en els estudis de grau (és
imprescindible assistir a les sessions presencials, participar
activament en les activitats proposades i fer-ne una valoració).
• Els cursos del Servei de Llengües podrien experimentar alguna
modificació si la universitat, d'acord amb les autoritats sanitàries,
establís restriccions de presència.

Edifici B4, campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona.
Tel.: (34) 93 581 13 25
s.llengues.info@uab.cat - http://www.uab.cat/servei-llengues

