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Cicle de Conferències
en el marc del convenide
la Universitat de València
amb el Real Colegio Complutense
de la Universitat de Harvard
Apertura del Cicle i
Sessió de Teatre Fòrum

Ponent
Doris Sommer
Catedràtica de Llengües
i Literatures Romàniques
de la Universitat de Harvard
Presenten
Guillermo Palao Moreno
Vice-rector d’Internacionalització
i Cooperació
Encarna Cuenca Carrión
Presidenta del Consell Escolar
de la Comunitat Valenciana
Lloc
Col·legi Major Rector Peset
| Sala de la Muralla
Dia i hora
Dijous 7, de juliol de 2016,
a les 11:00h
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A través de l’exploració d’alternatives interpretatives,
la professora Sommer dissenyarà un espai creatiu de
reflexió on l’empatia i l’enteniment entre els distints
estrats polítics i socials es materialitzarà de diverses
formes, convertint els participants en protagonistes
de comportaments i arguments susceptibles d’influir
directament en la presa de decisions per a enfrontarse als problemes del sistema educatiu i la seua
gestió, així com en la creació i millora d’un espai de
convivència cívica.
Aforament limitat
50 persones
Inscripcions
https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.
php?seccion=edicion&id=6373374
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Taller de treball ‘Pre-Textos’
per a docents
A càrrec de Doris Sommer (Universitat
de Harvard) i Borja Manero Iglesias
(Universitat Complutense de Madrid)
Presenta
Encarna Cuenca Carrión
Presidenta del Consell Escolar
de la Comunitat Valenciana
Lloc
Col·legi Major Rector Peset
| Seminaris 2 i 3
Dia i hora
Dijous, 7de juliol de 2016,
a les 17:00h
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Col·legi Major Rector Peset
| Seminaris 2 i 3
Dia i hora
Dijous, 7de juliol de 2016,
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La professora Doris Sommer, de la
Universitat de Harvard, presenta a
València l’exitós taller “pretextos”,
un programa orientat a la formació
de docents basat en l’aplicació de
les estratègies d’aprenentatge més
innovadores, i que ja ha format a més
de 300 professors als Estats Units i
a Sudamèrica. El programa pretextos
consistix en l’ensenyança de la
lectura com a element vertebrador
de l’aprenentatge de la resta de
competències educatives del
ciutadà modern.
Dirigit a docents de tots els nivells
i a professionals de l’àmbit de
l’educació, pretextos perseguix el
foment de la creativitat per mitjà
de la interpretació personal i activa
dels textos, convertint el lector
en un dinamitzador de significats
conduents al pensament crític
independent. Amb este instrument

es perseguix despertar un sentiment
de ciutadania entre els estudiants
a través de l’apreciació artística,
exercint esta de trampolí cap al
respecte mutu, la tolerància i la
integració social en tant que claus
d’arc de la convivència democràtica.
Més informació
http://www.pre-texts.org
Aforament limita
60 persones
Inscripcions
https://cefire.edu.gva.es/sfp/
index.php?seccion=edicion&id=
6368507&usuario=invitado
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Conferència: Pre-Textos, o com
millorar la societat mitjançant
a literatura
Conferenciant
Doris Sommer
Catedràtica de Llengües
i Literatures Romàniques
de la Universitat de Harvard
Presenta
Guillermo Palao Moreno
Vice-rector d’Internacionalització
i Cooperació
Lloc
Col.legi Major Rector Peset
| Sala de la Muralla
Dia i hora
Divendres, 8 de juliol de 2016,
a les 09:00h
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Després d’haver dut a terme el taller de formació
de professorat “pretextos,” la professora Doris
Sommer, de la Universitat de Harvard, desenrotllarà
les principals directrius teòriques que ho sustenten,
aprofundint en la necessitat de recuperar la lectura
com a vector de construcció social.
Aforament limitat
85 persones

a literatura

Inscripcions
https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.
php?seccion=edicion&id=6368699

Lloc
Col.legi Major Rector Peset
| Sala de la Muralla
Dia i hora
Divendres, 8 de juliol de 2016,
a les 09:00h
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Conferència: La Iniciativa dels
“Agents Culturals” promoguda
des de la Universitat de Harvard
Conferenciant
Doris Sommer
Catedràtica de Llengües i
Literatures Romàniques de la
Universitat de Harvard
Presenta
Zulima Pérez Seguí
Secretària Autonòmica de
Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació
Lloc
Col.legi Major Rector Peset | Sala
de la Muralla
Dia i hora
Divendres, 8 de juliol de 2016a les
11:30h
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Divendres, 8 de juliol de 2016
a les 11:30h

La “Cultural Agents Initiative” (Iniciativa d’Agents
Culturals) té per objectiu principal reivindicar l’ús
dels diferents actors culturals com a mecanismes
de vertebració i millora de la societat. Desenrotllada
per la professora de la Universitat de Harvard, Doris
Sommer, la iniciativa proposa replantejar la funció
clàssica concedida a les Humanitats en el món
contemporani, i emfatitzar la seua vinculació amb
la resta de Ciències Socials. La “Cultural Agents
Initiative” destaca, així, la necessitat de redefinir el
sentit que les diferents arts posseïxen en el món
contemporani, incidint en el seu paper primordial a
l’hora de fomentar la democràcia, la tolerància, el
civisme, i la integració social en els nostres dies.
Més informació:
http://www.culturalagents.org
Aforament llimitat
85 persones
Inscripcions
https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.
php?seccion=edicion&id=636875
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Doris Sommer ocupa la càtedra Ira and Jewell Williams de llengües i
literatures romàniques i estudis africans i afroamericans en la Universitat
de Harvard. Després de llicenciar-se en el Douglass College per a dones
de Nova Jersey, va obtindre el seu doctorat per la Universitat de Rutgers.
Directora de la Iniciativa d’Agents Culturals (Cultural Agents Initiative), la
seua investigació i compromís acadèmic promouen el desenrotllament
social i educatiu per mitjà de la interacció entre les humanitats i les
ciències socials. Iniciadora del programa “Pre-Textos” (Pre-Texts), el
desenrotllament del qual s’ha centrat en escoles públiques de l’àrea de
Boston i en diversos punts de Sudamèrica, Sommer té com a objectiu
formar professors en tècniques didàctiques innovadores destinades
a lluitar contra l’analfabetisme i a fomentar la lectura i el pensament
crític per mitjà de les distintes arts. Entre les seues obres destaquen:
Foundational Fictions: The National Romances of Latin America (1991),
Proceed with Caution when Engaged by Minority Writing (1999), Bilingual
Aesthetics: A New Sentimental Education (2004) i The Work of Art in the
World: Civic Procures and Public Humanities (2014).
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