IV Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger
L’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats
organitzen el IV Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger, que
se celebrarà a Vinaròs i Morella entre el 25 i el 27 d’octubre de 2013, i que compta amb la
col·laboració del Màster de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes
(Universitat de Barcelona i Universitat de Vic) i del Postgrau d'Ensenyament de Català per a
l'Acolliment Lingüístic (Universitat Autònoma de Barcelona i Consorci per a la Normalització
Lingüística).
Destinataris
Aquest curs de formació s'adreça a llicenciats i graduats en Filologia, preferentment en
Filologia catalana, Traducció i Humanitats i a estudiants del darrer any de grau d’aquestes
titulacions que no tinguen o compten amb poca experiència docent en el camp de
l'ensenyament de la llengua.


Nombre de places: 40.

Objectiu
Contribuir a la formació de futurs professors per a l’exercici de la docència de la llengua en
universitats de l’exterior.
Calendari
Divendres, 25 d’octubre

Matí: Obertura

Migdia: Bloc 1

Vesprada: Bloc 1

(Vinaròs)
(Vinaròs)
(Vinaròs)

Dissabte, 26 d’octubre

Matí: Bloc 2

Vesprada: Bloc 3

Nit: Cloenda

(Morella)
(Morella)
(Morella)

Diumenge, 27 d’octubre

Matí: Visita cultural

(Morella)

Reconeixement


Obtenció d’un certificat d’assistència o d’assistència i aprofitament com a mèrit per a
convocatòries de professors de llengua /català /valencià a les universitats de l’exterior.

Condicions:

Certificat d’assistència: assistència al 90% de les sessions.

Certificat d’assistència i aprofitament: assistència al 90% de les sessions i lliurament
d’un treball d’aplicació pràctica dels coneixements adquirits (resultat d’Apte).
Contingut




Bloc 1: Introducció a la didàctica de la llengua.
Bloc 2: Estratègies didàctiques per a l’ensenyament de llengües estrangeres.
Bloc 3: Estratègies de dinamització dels estudis de llengua i cultura a l’exterior.

PROGRAMA

25.10.13

Divendres

Sala d’actes de la Biblioteca Pública Municipal
Plaça Hort dels Escribano, s/n (Carrer del Pilar, 26 bis)

VINARÒS

Arribada i lliurament de documentació als participants
D’11.30 h a 12.00 h
Sessió inaugural
De 12 h a 12.15 h
Juan Bautista Juan, alcalde de Vinaròs
Ramon Ferrer, president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
Joan Viñas, vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats
Vicenç Villatoro, director de la Fundació Ramon Llull
Bloc 1. Introducció a la didàctica de la llengua
De 12.15 h a 14.15 h
 L'adquisició i ensenyament de llengües: una mirada interdisciplinar.
Glòria Bordons, Universitat de Barcelona
Llorenç Comajoan, Universitat de Vic
Dinar al restaurant Casino (Carrer del Pilar, 30)
Bloc 1. Introducció a la didàctica de la llengua
De 16.00 h a 18.00 h
 Didàctica de la llengua oral i escrita: reflexions i pràctiques bàsiques.
Montserrat Vilà, Universitat Autònoma de Barcelona
Oriol Guasch, Universitat Autònoma de Barcelona

A les 18.30 h. Desplaçament en autocar a Morella
A les 19.30 h. Arribada a l’allotjament i sopar al restaurant dels hotels

26.10.13
Dissabte

Ajuntament de Morella
Carrer de Segura Barreda, 28

MORELLA

Bloc 2. Estratègies didàctiques per a l’ensenyament de llengües estrangeres.
De 10 a 14 h (pausa d’11.45 h a 12.15 h)
 Tallers paral·lels d’aplicació d’estratègies didàctiques.
Jesús Villalta-Lora, King’s College de Londres
Carme Calduch, Universitat de Cambridge
Dolors Perarnau, Universitat de Santiago de Compostel·la
Les sessions seran paral·leles i els participants assistiran a un sol taller. Al final dels tallers el
professorat farà l’explicació del treball d’aplicació pràctica i dels criteris d’avaluació.
A les 14 h. Dinar a la sala de la Llotja de l’Ajuntament de Morella
Bloc 3. Estratègies de dinamització dels estudis de llengua i cultura a l’exterior.
De 15.30 h a 19 h (pausa de 17 h a 17.30 h)
 Tallers simultanis d’aplicació d’estratègies de dinamització.
Jesús Villalta-Lora, King’s College de Londres
Carme Calduch, Universitat de Cambridge
Dolors Perarnau, Universitat de Santiago de Compostel·la

Les sessions dels tallers seran simultànies i es repetiran de 15.30 h a 17 h i de 17.30 h a 19 h
perquè els participants puguen assistir a dos dels tres tallers.
Sessió de cloenda (Ajuntament de Morella, Sala de Justícia)
A les 20 h
Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella
Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull
Verònica Cantó, secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats

A les 21.30 h. Sopar al restaurant Mesón del Pastor de Morella (C. Jovaní, 5)

27.10.13

Diumenge
MORELLA

De 10 h a 12 h. Visita guiada per la vila de Morella i homenatge a Vicent Andrés Estellés
al Jardí dels Poetes.
Punt de trobada: Ajuntament de Morella.
A les 12.30 h. Desplaçament en autocar a Vinaròs

Amb la col·laboració de:

