
PROGRAMA DEFINITIU 21 MARÇ

6a TROBADA INTERNACIONAL DE PROFESSORAT I ESTUDIANTS DE LLENGUA A L'ESTRANGER

VALÈNCIA
4-8 ABRIL DE 2018

 

 

Dimecres 4 d'abril
13.00 Recepció a l'Ajuntament de València i visita al Palau Municipal. 

Punt de trobada: entrada Octubre Centre de Cultura Contemporània (carrer 
de sant Ferran, 12)

I en acabar temps de lliure disponibilitat (dinar lliure)

A partir
de les 
15.00

Trobada a l'alberg River Hostel. 

(Plaça del Temple, 6, 46003 València. Telèfon: 0034 963 91 39 55)

16.00 Jocs per trencar el gel: amb Renée Pera (U. de Marburg) [Activitat 
gratuïta]

17.30 (Re)Trobar-se a València: ruta pràctica per Ciutat Vella:[Activitat 
gratuïta]

(Trieu una ruta en el moment de la inscripció)

 Irene Klein (U. de Heidelberg) - ruta general (nivell A1-B1)

 Jon Landa (U. de Picardia – Jules Verne) - ruta general (nivell A1-
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B1)

 David Monzó Campos (U. de Breslàvia) - ruta literària-musical 
(nivell B1-C1)

 Pau Alabajos (músic i cantant de Torrent, València) - ruta literària-
musical (nivell B1-C1)

20.00 Sopar de benvinguda: La Bona Vida (carrer de Palomino, 8; Ciutat Vella).
[Preu: 15 euros per persona- aquest sopar està inclòs en la matrícula]

 

Dijous 5 d'abril
De 7.30 
a 9.15

Esmorzar a l’alberg de 7.30h a 9.15h

9.30 Sortida cap a la seu de l’AVL en transport públic (cada participant haurà de
pagar-se el seu abonament de transport). 

10.30 Visita a la seu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (monestir de 
Sant Miquel dels Reis i Biblioteca Valenciana). Recepció per part de la 
Junta de Govern de la institució. Taller didàctic Acosta't a l'AVL. [Activitat
gratuïta]

13.00 Dinar informal a l'AVL [Dinar gratuït]

15.00 Tornada a València amb transport públic. 

17.00 Rutes paral·leles [Activitat gratuïta. Cada estudiant ha de triar UNA 
ruta]. 

Opció 1: Valentia, Balansiya, València: la transformació de l'urbs. 
Tono Vizcaíno, arqueòleg del Museu Valencià d'Etnografia. Punt 
de trobada: plaça de l'Almoïna (Ciutat Vella)

(Nivells A1-B1)

Opció 2: Ruta Estellés. Isabel Anyó Estellés, néta de Vicent Andrés 
Estellés. Aquesta ruta tindrà lloc a Burjassot, poble natal de 
l'autor. Per començar a les 17.00, cal arribar-hi abans (amb el 
metro) 

(Nivells B1-C1)

Opció 3: Temps lliure (poseu-vos en contacte amb l’organització 
per idees d’activitats o museus alternatives).

Vespre i nit lliures 

https://maps.google.com/?q=carrer+de+Palomino,+8;+Ciutat+Vella&entry=gmail&source=g
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Divendres 6 d'abril
De 7.30 
a 9.15

Esmorzar a l’alberg 

9:30 Sortida a peu en grup cap a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. 
(carrer de sant Ferran, 12; Ciutat Vella). 

10:00 Tallers didàctics al Centre Octubre. [Activitat gratuïta] 

Tallers paral·lels, amb una durada de 90’ cadascú.

 

Trieu un d’aquests 4 tallers en el formulari de matrícula. 

 

Opcions:

Taller 1

Àlex Mir, U. de Lepzig: Quin problema tinc?: donem opinions i consells.

Practiquem els consells sense saber què ens passa. A tots se'ns enganxa 
una nota adhesiva a l'esquena i els companys ens donen consells per a 
solucionar el problema que hi portem escrit. La missió és endevinar quin 
és el problema que m'han assignat. 

Nivell de llengua: B1, cal saber usar el condicional i els temps de 
subjuntiu.

Taller 2

Georgina Álvarez, U. de Zuric i Constança:   Paper, boli i acció!

És un taller d'escriptura col·laborativa per a nivells inicials.

Nivell de llengua: A1/A2

Taller 3:

Marc Colell, U. de Glasgow: Els renecs en català

En aquest taller veurem si catalans, valencians i illencs són malparlats. 
Descobrirem els renecs més habituals en català i intentarem trobar 
equivalents a les vostres llengües.

 Nivell de llengua: B1/B2



PROGRAMA DEFINITIU 21 MARÇ

Taller 4:

Paula Marqués, U. Ca' Foscari de Venècia: Un mapa musical de València 

Coneixerem la ciutat de València i el País Valencià navegant a través de 
diverses cançons en català, que dibuixen els mapes de la ciutat i del seu 
país: els llocs, els monuments, les persones, les poètiques… 

Nivell de llengua: A1/A2

12:30 Visita a la Conselleria d'Educació, Cultura i Innovació de la Generalitat 
Valenciana. 

Recepció amb el Conseller d’Educació, Cultura i Innovació. 

Dinar a la cafetería de la institució. 

16.00 Ruta de la xufa a l’orxata [Preu: 9 euros per persona + transport 
públic fins al punt de partida. El preu de l’activitat està inclòs en la 
matrícula al viatge]  

Horta Viva: https://www.hortaviva.net/ca/a-lhorta/ruta-de-la-xufa-a-lorxata/

Punt de sortida de la ruta a Alboraia. L’arribada fins al punt de sortida serà 
en transport públic, a càrrec de cada alumne. 

18.30 [Activitats gratuïta i opcional]

Participació a l’assaig del Grup de Danses l’Esvaraeta 

Lloc: CEIP Pare Català. Carrer del Pare Alegre, 22 (Benimaclet). 

http://esvaraeta.blogspot.com.es/

20.00  [Activitats gratuïta i opcional]

Participació a l'assaig de la Jove Muixeranga de València (Benimaclet): cal 
portar texans i camisa no elàstica. 

https://jovemuixerangadevalencia.org/

Atenció, si decidiu fer totes dues activitats -participació al grup de danses a les 18.30 i a
la muixeranga a les 20.00-, no tindreu temps per sopar. Si us apunteu a totes dues 
activitats, cal que sigueu conscients d’aquest fet.

Dissabte 7
 

De 7.30 
a 8.15

Esmorzar a l’alberg 

8.30 Sortida en autobús cap al monestir de Simat de la Valldigna (La Safor) 

https://jovemuixerangadevalencia.org/
http://esvaraeta.blogspot.com.es/
https://www.hortaviva.net/ca/a-lhorta/ruta-de-la-xufa-a-lorxata/
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[Activitat i transport gratuïts]

10.00 Arribada al monestir i visita. 

(Es recomana als estudiants que es porten alguna cosa de menjar per 
l’esmorzar, ja que el dinar serà tard). 

14.30 Paelles al Palmar (l'Albufera-l'Horta). Passejada en barca per l'Albufera. 
[Preu: entre 17 i 20€ per persona. Inclou dinar i passeig en barca]. 

[Trieu el menú al formulari d’inscripció. Els diners del dinar i el passeig en 
barca es recolliran dissabte al matí durant el trajecte en autobús]

21.00 Sopar de cloenda amb concert al Centre Social Bar Terra (Baró de san 
Petrillo, 9 baix; Benimaclet). [Preu: 10 € per persona]

Diumenge 8 
(dia de lliure disponibilitat; les activitats que s'hi proposen són totalment opcionals)

De 7.30 
a 10.15

Esmorzar a l’alberg 

10.30 Passejada amb bici o a peu pel l riu Túria.

Opció bici: 7 € per persona

Opció passejada: gratuïta. 

14.00 Dinar lliure.

 

https://maps.google.com/?q=Bar%C3%B3+de+san+Petrillo,+9&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Bar%C3%B3+de+san+Petrillo,+9&entry=gmail&source=g

