
V JORNADES CULTURALS 2022/2023

DIMECRES 16 de novembre
Hora ANGLÈS FRANCÈS ALEMANY

16:30h
Whiskey, Scotland & Lands

a càrrec de Linguae
Sala Abat Panyelles

Le septième Art : des racines
françaises

a càrrec de Linguae
Sala Abat Sunyer

18:00h PAUSA

18:30h
SH!T

a càrrec de Josh Valcarcel
Sala Abat Panyelles

Histoires Francophones
a càrrec de Catherine Favret

Sala Abat Sunyer

Dynamisches Sprachlernen,
ein Theaterpädagogischer

Workshop
a càrrec d’Arthur Häring

Sala Gran

DIJOUS 17 de novembre
Hora ANGLÈS FRANCÈS

16:30h
Clown Wisdom

a càrrec de Caroline Dream
Sala Abat Panyelles

Les langues de France, entre préservation du
patrimoine et rejet politique

a càrrec de Linguae
Sala Abat Sunyer

18:00h PAUSA

18:30h
Independent Tourism in Britain

a càrrec de Vivien Greatorex
Sala Abat Panyelles

Tour de France de la gastronomie
a càrrec d’Eric Mouillet

Sala Abat Sunyer



RESUM DE LES SESSIONS

ALEMANY

Dynamisches Sprachlernen, ein Theaterpädagogischer Workshop a càrrec d’Arthur Häring
Pedagog teatral i diplomat en psicopedagogia, Arthur Häring ha desenvolupat aquest taller perquè l'alumnat es desinhibeixi parlant alemany.

Aconsegueix crear un ambient en el qual la comunicació és espontània, situacional i que promou l'ús de l'idioma de forma lúdica.

ANGLÈS

Whiskey, Scotland & Lands a càrrec de Linguae

Del llatí “aquae vitae” i significa “aigua de vida”, ja que el seu propòsit es medicinal. És un producte de la destil·lació original del vi, però què significa
el whisky a Escòcia? És el whisky l’arrel dels escocesos rebels? El whisky es part de la  identitat d’Escòcia, tradicionalment dividit en cinc regions i

cada una amb un llegat de diferent caràcter. En la xerrada s’explicarà quin paper té el whisky escocès en les illes i terres de cada regió.

SH!T a càrrec de Josh Valcarcel

PARAULOTES. Les diuen a les pel·lícules, les canten a les cançons, però què es considera normal pel que fa a les PARAULOTES a la societat
angloparlant? Descobreix-ho en aquesta xerrada entretinguda, informativa i molt directa!

Clown Wisdom a càrrec de Caroline Dream

Si només hi hagués una solució ràpida per als nostres problemes d'autoconfiança. Oi? Una cosa que poguéssim empassar, injectar o connectar al
nostre cervell que calmaria les nostres angoixes, augmentaria el nostre coratge i ens connectaria de manera permanent amb el nostre poder interior.

Qui no vol això?
En aquesta xerrada, la Caroline ofereix precisament això: els tres superpoders que fan servir els pallassos per fer créixer la seva audàcia i

transformar el "no puc" en "per què dimonis no"? Aquests superpoders, que va descobrir durant els seus 30 anys de carrera de clown, són 100%
efectius per estimular l'autoestima i la confiança en nosaltres mateixos, però sense efectes secundaris desastrosos.

Independent Tourism in Britain a càrrec de Vivien Greatorex

“Una visita a Gran Bretanya – Anglaterra, Escòcia i Gal·les – és molt més que un viatge a Londres. Per què no ser més atrevit i conèixer altres llocs,
els paisatges, la història, la cultura i els pubs? Així que aquí teniu alguns consells pràctics i ànims! En aquesta xerrada escoltareu com planificar

viatges d'una manera exitosa, per gaudir i no gastar massa diners, per navegar per la geografia, els diners i el menjar.
A partir de la meva experiència de viatges divertits, veuràs que pots organitzar unes bones vacances”.



FRANCÈS

Le septième Art : des racines françaises a càrrec de Linguae

Parlarem de la història del cinema francès, punt d'influència pel món, i especialment de la primera projecció pública d’una pel·lícula pels “Frères
Lumière” en el 1895. Viatjarem a través del segle XX, i evocarem moviments artístics tal que “la Nouvelle Vague” apareguda en els anys 50 i 60.

Abordarem aspectes tècnics i artístics però també debatrem sobre els missatges i les emocions transmesos per les pel·lícules franceses.

Histoires Francophones a càrrec de Catherine Favret

Viatja pels contes dels països on els francesos, un dia, es van establir. Països on la llengua i la cultura francesa es barregen amb moltes altres
llengües i cultures i així formen històries precioses, històries francòfones...

Les langues de France, entre préservation du patrimoine et rejet politique a càrrec de Linguae

Creus que el francès és l'únic idioma que es parla a França? En aquesta sessió abordarem el tema sobre els idiomes que van existir i existeixen a
França, però també els accents que canvien segons les regions. Farem també focus sobre les institucions de la República que tenen enllaços forts

amb les qüestions d’idioma: l'acadèmia francesa i el ministeri de “l’éducation nationale”.

Tour de France de la gastronomie a càrrec d’Eric Mouillet

Descobrirem diferents especialitats regionals, coneixerem la història d'algunes receptes, vins i formatges a través de diferents activitats.


