Convocatòria del Club de lectura 1Q 2018‐2019
Descripció de l’activitat
El Club de lectura té com a objectius, d’una banda, educar i consolidar el gust literari propi mitjançant la
lectura i el comentari conjunt d’obres destacades de narrativa moderna i contemporània; i, d’una altra
banda, fomentar el gust per la lectura en valencià.

Destinataris
Membres de la comunitat universitària de la UPV: PAS, PDI, alumnes o membres d'Alumni PLUS UPV.
Per tal de poder seguir adequadament l’activitat i gaudir‐la és convenient tenir un nivell de valencià de,
com a mínim, un B2 (Intermedi).

Duració i horari de l’activitat
El Club de lectura del 1r quadrimestre del curs 2018‐2019 té una durada de 7,5 h presencials. Comença
en octubre de 2018 i acaba en gener de 2019.
Les sessions tenen lloc els dimecres, de 16 h a 17.30 h. (aula per confirmar).
Calendari de les sessions:
‐ Octubre: 3, 24
‐ Novembre: 14
‐ Desembre: 5
‐ Gener: 9

Idioma en què s’imparteix
Valencià
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Places
Màxim 15 inscrits.
Si no s’arriba a un nombre mínim, l’activitat pot ser suspesa.

Compromís d’assistència
Cal assistir al 80% de les sessions perquè es puga gaudir del servei gratuït de Club de lectura en la
convocatòria següent.

Període d’inscripció
Del 10 al 17 de setembre de 2018 (fins les 23.59 h).

Lloc i procés d’inscripció
La inscripció és gratuïta i es fa a través del formulari que teniu a continuació:
Formulari d'inscripció

Tindrà prioritat el personal de la UPV (PAS i PDI). Una vegada acceptats aquests col∙lectius, per a matricular
les persones inscrites se seguirà el criteri de l’ordre d’entrada reflectit en la inscripció.

Durant els dies 18 i 19 de setembre de 2018 les persones que hagen estat acceptades rebran un correu
de confirmació.

La realització d’aquesta activitat no dona dret a l’expedició de cap certificat.

Més informació: spnl.cursos@upv.es
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