Activitats de la Seu Universitària Institucional Europea de la Nucia
La Seu Universitària de la Marina Baixa
(Universitat d’Alacant)
(22-23 d’octubre i 26-27 de novembre, 2004)

XVII CURS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA:
ENSENYAMENT I IDENTITAT: L’ENSENYAMENT
MULTILINGÜE

[revalidable per 2 crèdits CECLEC de la UA]
LLOC DE CELEBRACIÓ DEL CURS: EL SINDICAT
SEU UNIVERSITÀRIA DE LA NUCIA
AJUNTAMENT DE LA NUCIA
INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA
VALENCIANA
LLOC: EL SINDICAT, LA NUCIA

En aquest XVII Curs de Sociolingüística de la Nucia, i com a continuació del que ja vam tractar
en el XVI l’any passat, volem aprofundir en els reptes que es presenten a l'ensenyament, a la cultura i a la
identitat en l'actual escenari de mundialització i convergència europea.
Som conscients que la multiculturalitat és una de les plusvàlues de la consciència europea i que,
en definitiva, també ho és –i hauria de ser-ho— de la mateixa condició humana. I, d’això ens vam ocupar
l’any passat. Ara, en el XVII Curs, volem fer atenció a l’ensenyament multilingüe perquè aquests Cursos
de Sociolingüística de la Nucia sempre han tingut una marcada vocació per tractar aspectes relacionats
amb l’Educació i analitzar, exposar, mostrar i ser fòrum per a l’intercanvi i el debat de propostes
concretes que puguen facilitar el dia a dia de l’exigent i esforçada tasca dels docents.
D’altra banda, creiem del tot que l’ensenyament és un dels àmbits –tot i que no l’únic— en què
podem –els ciutadans i les institucions— actuar per provar, en aquest cas, de prendre consciència que
podem contribuir amb eficàcia a la millora de l’Educació. En l’edició que ara ens ocupa, volem fer una
aportació, mínima pel que fa les limitacions cronològiques, però de qualitat i d’utilitat, a fi de guanyar
espais per a l’ensenyament de la nostra llengua, literatura, cultura i identitat i inserir-les en pla d’igualtat i
normalitat en el context general en què vivim.
En aquest sentit, atendre a l’ensenyament multilingüe ens permetrà una contextualització més
plena i, alhora, ens farà encarar la realitat que ja estem vivim a casa nostra de manera més conscient,
desradicalitzada i plena, i, d’altra banda, també tindrem més bagues per veure què cal que el sistema
educatiu tinga ben en compte.
Com sempre hem fet en els Cursos de Sociolingüística de la Nucia, en aquesta XVII edició,
volem acostar-nos a aquestes qüestions de manera ponderada, des de la reflexió, la rigorositat i la
necessària interdisciplinaritat que aquests temes requereixen, precisament per atendre una matèria d'abast
global en l'estudi de la qual no podem menystenir les visions particulars contrastades des de diverses
perspectives. Per això comptem amb la participació d'especialistes de reconeguda experiència en aquests
temes.

PROGRAMA
DIVENDRES, 22 D’OCTUBRE DE 2004
16:30 hs, Lliurament de materials als inscrits
16:45 hs, Inauguració del XVI Curs de Sociolingüística de la Nucia
17 hs, MARIA JESÚS FRANCÉS I CONEJERO (I.B. Sant Blai, Alacant), Llengua, cultura i integració a
les aules d’ESO Batxillerat: diagnòstic i tractament (I)
18 hs, LEANDRE IVORRA CARRILLOS (I.B. Sant Blai, Alacant), Llengua, cultura i integració a les
aules d’ESO Batxillerat: diagnòstic i tractament (I)
19 hs, Debat
19:15 hs, Descans
19:30 hs, IGNASI VILA MENDIBURU (Universitat de Girona), Algunes qüestions referides a les
relacions entre llengua, immigració i escola.
20:45-21 hs, Debat

DISSABTE, 23 D’OCTUBRE DE 2004
9 hs, SALVADOR J. GÓMEZ I ROSSELLÓ (Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Generalitat
Valenciana), Materials, recursos i experiències per a l’ensenyament del valencià a estrangers:
comprensió i expressió escrita.
10:30 hs, Debat
10:45 hs, XAVIER LLUCH BALAGUER (C.P. Pare Jofré, el Puig, València), Diversitat cultural i
identitat: una proposta des de l’educació intercultural.
11:45 hs, Debat
12 hs, Descans
12:15 hs, 11:30 hs, IGNASI CAMIL CARBONELL GARCIA (Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
Generalitat Valenciana), Materials, recursos i experiències per a l’ensenyament del valencià a
estrangers: comprensió i expressió orals.
13:45-14 hs, Debat

DIVENDRES, 26 DE NOVEMBRE DE 2004
17 hs, CARME JUNYENT (Universitat de Barcelona), Llengües i nova immigració
18 hs, JAUME FULLANA MESTRE (C.P. GABRIEL MIRÓ, CALP), Programes d’acollida dels alumnes
nouvinguts
19 hs, Debat
19:15 hs, Descans
19:30 hs, ELISABET SERRAT SELLABONA (Universitat de Girona), Immigració i adquisició de
llengües
20:45-21 hs, Debat

DISSABTE, 27 DE NOVEMBRE DE 2004
9 hs, JOAN BORJA (UNIVERSITAT D’ALACANT), INTEGRACIÓ EDUCATIVA, LITERATURA POPULAR I
IDENTITAT”
11 hs, Debat
11:30-11:45 hs Descans
11:45 hs, Vicent Cabanes (CEFIRE, Alcoi), “Proposta de coordinació entre els departaments de
llengua (valencià/castellà)”
13:45 hs, Debat
13:45-14 hs, Cloenda

COMITÉ ORGANITZADOR
Profa. Dra. Maria Antònia Cano (IIFV, UA)
Prof. Dr. Josep Martines Peres (IIFV, UA)
Prof. Dr. Vicent Martines Peres (IIFV, UA)
Prof. Dr. Joan J. Ponsoda (IIFV, UA)
Prof. Dr. Josep Maria Baldaquí (IIFV, UA)
Prof. Vicent Cabanes (CEFIRE, Alcoi)

Model de BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
XVII CURS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA-2004:
COGNOMS: ..........................................................................................................
NOM: .................................................................. D.N.I.: ...................................
ADREÇA DE CASA:
CARRER: .............................................................................................................
CODI POSTAL: ......................POBLACIÓ: .........................................................
TELÈFON: ..............................................................
E-MAIL: .................................................................
ADREÇA PROFESSIONAL:
SITUACIÓ LABORAL:
LLOC DE TREBALL:
ADREÇA DEL CENTRE DE TREBALL: ............................................................................................
CODI POSTAL: ......................POBLACIÓ: .........................................................
TELÈFON: ..............................................................
E-MAIL: .................................................................
Aquest XVII CURS ÉS GRATUÏT per als docents de Primària i Secundària en actiu, funcionaris o
interins. Això és en virtut del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat d’Alacant (ICE) i la
Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esports).
Les persones interessades a inscriure’s en aquest XVII CURS i no es troben en cap de les situacions
especificades en el paràgraf anterior, han d’ingressar 40 euros al compte corrent de la Universitat
d’Alacant:
ENTITAT: CAM, Codi 2090
SUCURSAL: Universitat d’Alacant, Codi 3191
NÚMERO DEL COMPTE: 11 0054004606
IMPORTANT: En fer l’ingrés, heu de fer constar el concepte següent: “IIFV - la Nucia 2004”

IMPORTANT: PER ALS INSCRITS HI HAURÀ UN SERVEI GRATUÏT D'AUTOBUSOS DES DE
LA UNIVERSITAT D'ALACANT (parada
d'Autobusos del campus, a l'eixida de l'autovia) I FINS A LA NUCIA ("El Sindicat"). LES EIXIDES
SERAN 1 HORA ABANS DE L'INICI DE LA
PRIMERA SESSIÓ DE CADA DIA; LESTORNADES, EN ACABAR L'ÚLTIMA ACTIVITAT
DECADA DIA (amb arribada a la UA).
Els inscrits que desitgen la revalidació de crèdits de lliure elecció curricular, hauran de fer un treball sobre
els contiguts de les ponències i sota la tutoria dels membres del comité organitzador.
Patrocinadors
Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esports)
Ajuntament de la Nucia
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Seu Universitària Institucional Europea de la Nucia (Universitat d’Alacant)
ICE de la Universitat d’Alacant
CEFIRE d’Alcoi

