PROGRAMA DEL CURS

INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ
Objectius
L’objectiu del curs és promoure i facilitar un espai de
trobada i d’intercanvi d’experiències didàctiques en
relació amb l’objectiu de la integració i de la realitat
multilingüe del sistema educatiu valencià. Així mateix,
pretenem que el curs constituïsca un fòrum de
participació, debat i reflexió sobre un ampli ventall de
qüestions teòriques i aplicades que resulten rellevants
per a millorar l’ensenyament de llengües, amb una
atenció particular a les possibilitats del valencià com
a llengua d’acollida i instrument d’integració entre
l’alumnat d’incorporació tardana.
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Certificats
L’ICE de la Universitat d’Alacant expedirà certificats
de 40 hores als participants que ho sol·liciten.
Lloc d’inscripció: Secretaria del Departament de
Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres
(Filologia). Campus de Sant Vicent del Raspeig
Telèfon: 96 590 3410; Fax: 96 590 9330; Correu
electrònic: dfcat@ua.es
Termini d’inscripció: fins al 20 de setembre, en horari
de Secretaria.
Matriculació
Gratuïta per als assistents admesos. La Conselleria de
Cultura, Educació i Esports subvenciona, per mitjà
d’un conveni amb la Universitat d’Alacant, la
matrícula dels participants. Hi ha un màxim de 25
places. La preferència i les condicions d’admissió són
les mateixes que en els cursos organitzats pels CEFIRE.
Lloc de realització del curs
Seu Universitària de la Marina. C/ Puríssima, 57-59.
Benissa
Horari del curs:
Dimarts i dijous, del 22 de setembre al 25 d’octubre,
en horari de 18:00 a 21:00 h

22 de setembre
Vicent Brotons: “L’ensenyament de llengües en el context
sociolingüístic valencià”
27 de setembre
Josep M. Escolano: “Elements organitzatius per a
l’ensenyament de llengües a l’alumnat d’incorporació
tardana”
29 de setembre
Jaume Fullana: “Plans d’acollida, llengua i integració en
centres d’educació primària: experiències concretes”
4 d’octubre
Rosa Valls: “Metodologia i recursos per a l’alumnat
nouvingut”
6 d’octubre
Robert
Escolano:
“Recursos
l’ensenyament de llengües”
13 d’octubre
Susanna Pérez:: “Les aules de
Secundària: organització i recursos”
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18 d’octubre
Ignasi Carbonell: “Objectius i enfocaments per a
l’ensenyament del valencià a l’alumnat d’incorporació
tardana”
20 d’octubre
Voro Gómez: “Materials, recursos i experiències per a
l’ensenyament del valencià a l’alumnat d’incorporació
tardana”
25 d’octubre
Joan Borja: “Literatura popular, ensenyament de llengües
i integració educativa”

Al final del curs, els participants hauran de lliurar una
memòria. Aquest treball es considerarà equivalent a les
hores no presencials que s’han previst per a completar les
40 certificades.
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