jornades universitàries

XIX Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris
11 i 12 de juny de 2015
Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi
Escola Politècnica Superior d’Alcoi. Edifici de Carbonell i edifici de Ferrándiz
Plaça Ferrándiz i Carbonell s/n. Alcoi (mapa)
Inscripcions fins al 5 de juny, a través d’aquest formulari
Objectius
En aquesta trobada es plantegen dues sessions formatives orientades, d’una banda, a identificar els criteris clau per dirigir
i participar en equips de treball i aprofitar-ne avantatges i, d’una altra, a conèixer els beneficis de l’ús de mitjans socials en la
comunicació dels serveis universitaris. En les sessions de divendres, els tallers se centren a tractar àmbits diversos que permeten
facilitar l’intercanvi entre els membres dels serveis lingüístics. Després de les conclusions dels tallers, s’ha previst un debat a
l’entorn de la situació social de la llengua amb una mirada posada en la legislació en matèria de normalització lingüística.

PROGRAMA
Dijous, 11 de juny
16 h
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Obertura institucional. Edifici de Carbonell. 		
Sala de Graus Roberto García Payà
Carles Cortés, president de la Comissió
de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats
i vicerector de Cultura, Esports i Política 		
Lingüística de la Universitat d’Alacant
Sergi Linares, cap de Servei de Promoció
i Normalització Lingüística de la Universitat 		
Politècnica de València (UPV)
Manuel Llorca, subdirector
d’Infraestructures del Campus d’Alcoi
de la UPV

16.30 h
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Dues sessions formatives a elegir-ne una:
S1. Aula F3A1. Treball en equip:
Àngel Martínez i Moreno, director de la
consultora Aduma i professor
de la Universitat de València (UV)
S2. Edifici de Carbonell. Sala de Graus
Roberto García Payà. Mitjans socials
per a serveis universitaris:
Daniel Robles Cepero, tècnic superior de
l’Àrea de Comunicació de la UPV

19.15 h

Passejada guiada per Alcoi

21 h		 Sopar a la Filà Mudèjars

Divendres, 12 de juny
9 h		
			
			
		
		
		
			
			
			
		

Tallers conduïts pels tècnics lingüístics:
1a sessió
S1. Aula F1A1. Eines per al treball en equip
Sergi Linares, cap de Servei de Promoció
i Normalització Lingüística de la Universitat 		
Politècnica de València (UPV)
S2. Aula F1S2. Eines i estratègies per assolir
l’autonomia en l’aprenentatge. El perfil
de l’autoaprenent
Josepa Costa, de la UPV

			
			
			
		
		
		
		

S3. Aula F2A1. Ús de les xarxes socials
com a eines de comunicació dels serveis
lingüístics
Josep Cortés, de la UPV
S4. Aula F3A1. TIC aplicades
a l’ensenyament de llengües
Dèbora Escrivà, de la UPV

10 h		
			
		
		
		
		

Tallers conduïts pels tècnics lingüístics:
2a sessió
S1. Aula F1A1. Gestió dels serveis
de traducció i correcció: català, anglés,
castellà
Antoni Martínez, de la UPV
S2. Aula F1S2. Promoció i política
lingüística: estratègies universitàries
Josep Cortés, de la UPV
S3. Aula F2A1. Didàctica de les habilitats
comunicatives en entorns d’aprenentatge
col·laboratiu
Dèbora Escrivà, de la UPV
S4. Aula F3A1. Correcció de proves. Eines
i tècniques d’avaluació
Ricard Ferrer, de la Universitat d’Alacant

		
		
		
		
		
		
		
		
		
11h

Pausa i cafè. Cafeteria

11.30 h
			
			
			

Reunió general de tècnics lingüístics
i presentació de les conclusions dels tallers.
Edifici de Carbonell. Sala de Graus Roberto 		
García Payà

12.30 h		
			
			
			
		
		
		
		
		

Diàleg sobre perspectives i límits de les lleis 		
de normalització lingüística.
Edifici de Carbonell. Sala de Graus Roberto
García Payà
Xavier Vila, professor de la Universitat
de Barcelona
Rafael Castelló, professor de la UV
Modera: Josep Àngel Mas, professor
de la UPV

14 h		 Dinar. Cafeteria

Universitat Abat Oliba CEU. Universitat d’Alacant. Universitat d’Andorra. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. Universitat de Girona.
Universitat de les Illes Balears. Universitat Internacional de Catalunya. Universitat Jaume I. Universitat de Lleida. Universitat Miguel Hernández d’Elx.
Universitat Oberta de Catalunya. Universitat de Perpinyà Via Domitia. Universitat Politècnica de Catalunya. Universitat Politècnica de València. Universitat
Pompeu Fabra. Universitat Ramon Llull. Universitat Rovira i Virgili. Universitat de Sàsser. Universitat de València. Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya.

jornades universitàries

Allotjament i desplaçament
Es recomana l’Hotel AC Ciutat d’Alcoi (carrer Colón, 1; telèfon 965 333 306).
Per al desplaçament a Alcoi, la UPV ha previst el transport dels assistents en autobús des de València. L’eixida serà a
les 13.30 h de dijous 11 des de l’estació Joaquín Sorolla de València. L’endemà, divendres 12, l’autobús arribarà a la
mateixa estació a les 17.05 h.

#fòrumvives
La trobada es podrà seguir a través de Twitter amb l’etiqueta #fòrumvives.

Més informació:
A/e: efontana@upv.es i jomolina@upv.es
Telèfon: 963877708

