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Agenda

AGENDA

Curs 2020-21
SANT JORDI A L'INSTITUT DE LLENGÜES

Taller de  “Mots amb traça” [en línia]lettering
22 d’abril de 2021 de 18 a 19.30 h, 30 places

Sota el guiatge d’Inés Señas, creadora del projecte , aprendràs laThe Flower Journal [ https://theflowerjournal.com/ ]

manera correcta d’agafar el retolador i com fer els traços de les diferents lletres per poder escriure les teues
primeres paraules en . Es tracta d’un taller pràctic d’hora i mitja que tindrà lloc en línia, de manera quelettering
cal que tinguis internet i possibilitat de connectar la càmera i el micròfon. Per participar-hi només necessites un
retolador de punta pinzell (tipus Koi o Tombow) i paper (qualsevol que tinguis a casa et servirà per començar);
un llapis i una goma també seran bon companys durant el taller.

Llengua d'impartició del taller: castellà.

(el dia 22 al matí, les persones inscrites rebran un correu amb l’enllaç per accedir al taller).Inscripció tancada 
Si tens alguna consulta, envia un correu a il.escola@udl.cat [ mailto:il.escola@udl.cat ]

http://www.udl.cat/
https://theflowerjournal.com/


2

 

Cursos anteriors

Activitats en terceres llengües

Activitats en altres llengües (anglès, francès...) per practicar les diferents habilitats lingüístiques, obertes als
alumnes de l'Institut de Llengües, a tota la comunitat universitària i a les persones inscrites a la Borsa

.d'Intercanvi Lingüístic [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/acollida/bil/ ]
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Activitats curs 2016-17
9 de març de 2017

ENS AVANCEM A SANT JORDI!

CONTRA LA BARBÀRIE, LITERATURA

Lectura dramatitzada en quatre llengües, català, castellà, anglès i francès, de textos sobre la guerra i
l'exili forçat

Intèrprets: Núria Casado i Ferran Farré

Direcció i projeccions en vídeo: Òscar Sánchez H.

Dramatúrgia: companyia Nurosfera

Textos de Mercè Rodoreda, Joan Margarit, Miguel Hernández, José Sanchis Sinisterra, Paul Éluard, Michel
Azama, Siegfried Sasoon, Margaret Atwood...

 

 

22 de febrer de 2017

Visita guiada en anglès a l'exposició  del CaixaForum de LleidaMediterrani

Hora de la visita: 18.30 h

Punt de trobada: CaixaForum Lleida
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17 de desembre de 2016

Visita guiada en anglès a l'Espai Mayoral d'Art de Verdú

Hora de la visita: 11 h

Hora i punt de trobada: 10 h, plaça Víctor Siurana

Mitjà de transport: autocar



6

 



7

 

 



8



9

26 de novembre de 2016

Visita guiada en anglès als cellers de Raimat

Hora de la visita: 11 h

Hora i punt de trobada: 10 h, plaça Víctor Siurana

Mitjà de transport: autocar
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Activitats curs 2015-16
26 d'abril de 2016

Visita guiada en italià a l'exposició LA VENÈCIA DE CANALETTO AVUI. Una mirada fotogràfica a càrrec
d'Araceli Merino

Hora de la visita: 18.45 h (després de la inauguració de l'exposició)

Lloc: Passadís de la 2a planta (Edifici del Rectorat)

A càrrec de Loreta Zannol, professora d'italià de l'Institut de Llengües
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18 d'abril de 2016

Xerrada en anglès: "Chicago: My Kind of Town"

A càrrec d'Elena Merino, formadora de professors

Acte organitzat per l'Institut de Llengües, en col·laboració amb l'editorial Pearson

Hora: 17 h

Lloc: sala de juntes de la 2a planta, Edifici del Rectorat
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9 de març de 2016
Visita guiada en anglès a l'exposició "Gènesi" de   Sebastião Salgado (CaixaForum Lleida)

Hora de la visita: 19.30 h

Preu: gratuïta

Places: 25-30

Destinataris: alumnes dels cursos d'anglès de l'IL, membres de la comunitat universitària i inscrits a la Borsa
d'Intercanvi Lingüístic.

Termini d'inscripció: 6 de març de 2016

Inscripció: fora de termini
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31 de març de 2016
Visita en anglès a la fàbrica San Miguel

Hora de la visita: 16 h

Preu: gratuïta

Places: 50

Destinataris: alumnes dels cursos d'anglès de l'IL, membres de la comunitat universitària i inscrits a la Borsa
d'Intercanvi Lingüístic.

Termini d'inscripció: 29 de març de 2016

Inscripció: tancada
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26 de gener de 2016
Representació de l'obra de teatre  (en francès)Cyrano de Bergerac

Lloc: Sala d'actes de l'Edifici de Rectorat

Hora: 19 h

Fotos de la representació [ https://www.facebook.com/Institutdellengues.UdL ]

16 de desembre de 2015
Visita guiada en anglès a l'exposició de Sorolla "Apunts a la sorra" al CaixaForum Lleida.

Hora de la visita: 19 h

Preu: gratuïta

https://www.facebook.com/Institutdellengues.UdL
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Places: 25-30

Destinataris: alumnes dels cursos d'anglès de l'IL, membres de la comunitat universitària i inscrits a la Borsa
d'Intercanvi Lingüístic.

Termini d'inscripció: 13  de desembre de 2015

Inscripció: inscripció tancada!

25 de novembre de 2015

Visita guiada en ANGLÈS a la FUNDACIÓ SORIGUÉ: "In the beginning was..." de l'artista japonesa
Chiharu Shiota.

Hora de la visita: 19.15 h

Preu: gratuïta

Destinataris:  Alumnes dels cursos d'anglès de l'IL, membres de la comunitat universitària i inscrits a la Borsa
d'Intercanvi Lingüístic.

Inscripció: tancada (el grup ja està ple)
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Properament organitzarem una nova visita.

Dissabte, 28 de novembre de 2015

English Day: Visita guiada en anglès als cellers  (Balaguer)Costers del Sió [ http://costersio.com/index.php/ca/ ]

, organitzada per l'Institut de Llengües de la UdL. Aquestai al  (Verdú)Mayoral Espai d'Art [ http://miroataula.cat/ ]

activitat s'adreça als alumnes dels cursos d'anglès de l'IL, als membres de la comunitat universitària i als inscrits
a la Borsa d'Intercanvi Lingüístic.

Dia i hora de la visita: dissabte, 28 de novembre, de 10 a 18 h
Nombre màxim d'assistents: 40
Punt de trobada i hora de sortida: davant de l'edifici de la Biblioteca del campus de Cappont, 10 h
Preu de l'activitat: 10 €
Pagament de l'activitat: el mateix dia de la sortida.
Dinar "en anglès": al Gat del Rosal de Tàrrega (Associació Alba). Preu: 11 € (a pagar cadascú al restaurant)
Desplaçament: en autocar
Data límit d'inscripció: 25 de novembre de 2015

Programa:
10 h Sortida
11 Visita guiada als cellers Costers del Sió de Balaguer
13.30 h Dinar al Gat del Rosal de Tàrrega
16 h Visita guiada a l'Espai Mayoral d'Art de Verdú
18 h Tornada a Lleida

INSCRIPCIONS: !TANCADA

http://costersio.com/index.php/ca/
http://miroataula.cat/
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Si la demanda de participació en aquesta activitat supera la disponibilitat de places, es prioritzaran els membres
de la comunitat universitària.

Per a qualsevol consulta, escriviu un missatge a institutdellengues@udl.cat [ mailto:institutdellengues@udl.cat ]

30 de novembre de 2015

Performance en ANGLÈS: "Voices of Men"

Organització: Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL

Hora: 18 h

Lloc: Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, campus de Cappont, carrer Jaume II, 67

Destinataris:  Alumnes dels cursos d'anglès de l'IL, membres de la comunitat universitària, inscrits a la Borsa
d'Intercanvi Lingüístic i externs a la UdL.

Entrada lliure i gratuïta

Més informació: 
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/noticies/1043-voices-of-men-la-comedia-educativa-de-ben-atherton-zeman-a-la-udl?_ga=1.253148617.1594902702.1431584775
[ 

http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/noticies/1043-voices-of-men-la-comedia-educativa-de-ben-atherton-zeman-a-la-udl?_ga=1.253148617.1594902702.1431584775

]

 

http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/noticies/1043-voices-of-men-la-comedia-educativa-de-ben-atherton-zeman-a-la-udl?_ga=1.253148617.1594902702.1431584775
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/noticies/1043-voices-of-men-la-comedia-educativa-de-ben-atherton-zeman-a-la-udl?_ga=1.253148617.1594902702.1431584775
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/noticies/1043-voices-of-men-la-comedia-educativa-de-ben-atherton-zeman-a-la-udl?_ga=1.253148617.1594902702.1431584775
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/noticies/1043-voices-of-men-la-comedia-educativa-de-ben-atherton-zeman-a-la-udl?_ga=1.253148617.1594902702.1431584775
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/noticies/1043-voices-of-men-la-comedia-educativa-de-ben-atherton-zeman-a-la-udl?_ga=1.253148617.1594902702.1431584775
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