Cinema en versió original en Seu Sant Ferran
Coordinadors: Israel Gil i Raúl García

OBJECTIUS: Aquest cicle de cinema, amb presentació prèvia del film a càrrec d'un expert i debat posterior amb els
assistents, pretén aprofundir en els secrets del setè art i cobrir un buit de la Universitat d'Alacant, que no té estudis
superiors en aquest àmbit.

DIRIGIT A: Persones que vulguen aprofundir en l'anàlisi fílmica. Les projeccions de les pel·lícules en versió original ajuda
també a l'aprenentatge d'idiomes.

METODOLOGIA: Presentació de la pel·lícula a càrrec d'un crític alacantí o professor de la UA. Projecció de la pel·lícula
en versió original amb subtítols en espanyol. Debat posterior (40-50 minuts) amb la participació dels assistents.

PROGRAMACIÓ:
Octubre 2018: ISABEL COIXET
16- "La vida secreta de las palabras" (2015)
23- "Aprendiendo a conducir" (2014)
30- "La librería" (2017)

Novembre 2018: NUEVO THRILLER ESPAÑOL
6- "La isla mínima" (Alberto Rodríguez, 2014)
13- "Cien años de perdón" (Daniel Calparsoro, 2016)
20- "Tarde para la ira" (Raúl Arévalo, 2016)
27- "Que dios nos perdone" (Rodrigo Sorogoyen, 2016)

Desembre 2018: KIPLING EN EL CINE
4- "Captains corageous" (CAPITANES INTRÉPIDOS, Victor Fleming, 1937)
11"The jungle book" (EL LIBRO DE LA SELVA, Zoltan Korda, 1942)
18- "The man who would be king" (EL HOMBRE QUE PUDO REINAR, John Huston,
1975)
Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala per a alumnat no interessat en certificat
Totes les projeccions en versió original amb subtítols en castellà, sempre precedides d'una presentació per un professor de la
Universitat d'Alacant o crític de cinema.

FORMA D'AVALUACIÓ: L'assistència és obligatòria, i la participació activa serà tinguda molt en compte. Les persones

matriculades hauran de lliurar una opinió personal sobre cadascuna de les pel·lícules projectades que serà avaluada pels
coordinadors.

1

PERIODITZACIÓ

-

Del 16 d’octubre al 18 de desembre de 2018
Dimarts a les 19:00h
10 sessions (presentació, pel·lícula i debat)
30 hores – 3 Crèdits
30 hores ICE

·
·
·

Octubre: 16, 23 i 30
Novembre: 6, 13, 20 i 27
Desembre: 4, 11 i 18

LLOC: Seu Sant Ferran

NOTA
PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE:
*UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL D’HORES DEL CURS
*ESTAR AL CORRENT AMB EL PAGAMENT DEL CURS
*SUPERAR LA PROVA D’AVALUACIÓ PROPOSADA PEL PROFESSOR
*FER L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS
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