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Per cinquè any consecutiu, des de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona us oferim quatre 
conferències i un taller relacionats amb els continguts de llengua i literatura catalanes que impartiu als 
alumnes de Batxillerat.

Podeu triar fins a un màxim de 3 conferències/taller diferents de l’oferta següent, que vindrem a im-
partir al vostre institut. 

1. Vent d’aram, temes i elements de la poesia vinyoliana
2. Carles Fages de Climent, el poeta de l’Empordà
3. Poesia barroca: una literatura per descobrir, una literatura per gaudir
4. La Gran Guerra a Catalunya: literatura, periodisme i cultura
5. Taller pràctic de llengua catalana: registres i normativa

Temàtica i continguts 

Les conferències/taller i el material de suport aborden la 
temàtica corresponent  tant des de la perspectiva de la his-
tòria de la llengua i la literatura, com de la interpretació i el 
comentari dels textos, tal com es detalla a l’espai dedicat a 
cada conferència que trobareu al revers d’aquest document.

Els continguts de totes les conferències/taller estan ela-
borats amb una intenció clarament divulgativa, per des-
pertar l’interès dels i les joves estudiants envers el tema 
tractat i per fer-los partícips de la recerca i activitats que 
duem a terme a la Universitat de Girona en el camp de la 
llengua i la literatura.

Els materials de suport utilitzats en les conferències/taller 
consisteixen en fragments audiovisuals, imatges, exercicis 
i citacions breus dels textos més significatius, que ajuden 
a comprendre els trets més rellevants del tema, els autors 
i les obres proposades.

La durada prevista de cada conferència/taller és de 45 minuts.

Totes les propostes són gratuïtes

Destinataris, lloc i durada

· Les conferències s’adrecen a l’alumnat de 1r i 2n de Bat-
xillerat.
· Cada centre podrà demanar fins a un màxim de tres 
conferències i/o taller d’entre les cinc activitats que 
s’ofereixen, indicant l’ordre de preferència. Les peticions 
s’atendran per ordre d’arribada i segons disponibilitat.
· Ens oferim a traslladar-nos al vostre centre per impartir 
la conferència/taller en l’horari i data que puguem acordar.

Sol·licituds

www.udg.edu/batllenglitcat

Contacte

· Per correu electrònic : ilcc@udg.edu
· Per telèfon : 972 418 231

S’admetran peticions de conferències fins el 19 d’octubre 
de 2018; i s’impartiran conferències fins el 30 d’abril de 
2019. Les sol·licituds es poden fer efectives a partir de la 
recepció del present material informatiu.

http://www.udg.edu/batllenglitcat


Organitza:

1. Vent d’aram, temes i elements de la poesia vinyoliana
· Joan Vinyoli: introducció a la biografia i l’obra del poeta.
· Influències rebudes i projectades de la poesia vinyoliana.
· Vent d’aram: temes, símbols i estil.

2. Carles Fages de Climent, el poeta de l’Empordà 
· Aproximació a la vida i l’obra de Fages de Climent.
· La poesia de Fages de Climent: temes i estils.
· Literatura i territori: Fages de Climent i l’Empordà.

3. Poesia barroca: una literatura per descobrir, una literatura per gaudir
· La poesia barroca: constants i característiques.
· La poesia i la pintura: dos vehicles diferents per a un mateix missatge.
· Elegància, ironia i art sublim en un sonet a una dama que es pentina.

4. La Gran Guerra a Catalunya: Literatura, periodisme i cultura
· Cent anys des de l’armistici: narració i memòria del conflicte.
· Origen i desenvolupament del conflicte a Catalunya: claus per a la seva interpretació.
· Representacions del conflicte: periodisme, literatura i cinema.

5. Taller pràctic de llengua catalana: registres i normativa*
· Errors comuns: superem-los. 
· Coneguem els recursos de la xarxa per resoldre els dubtes de normativa. 
· Posem a prova els coneixements de la nova ortografia i gramàtica del català.
* Cal un ordinador amb connexió a internet per a cada alumne.

Universitat de Girona: Unitat de Compromís Social / Grau de Llengua i Literatura Catalanes
Generalitat de Catalunya: Departament d’Economia i coneixement
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