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Jornades d’Ensenyament i ús del valencià als centres educatius 2015
Intercanvi d'experiències d'educació plurilingüe

Quines  llengües  volem que  aprenguen els  nostres  alumnes,  i 
quantes, i com? Com ha de ser el professor que ensenya llengua? Què diuen 
els qui investguen? Quines són les millors experiències per a ensenyar llen-
gües? 

Aquestes preguntes són les que cada any volem contestar a la 
Jornada i també d'altres com: Què has fet enguany? Com t'ha anat el curs? 
Com va l'ensenyament en valencià a la teua escola? Has vist el recurs que 
vaig penjar al meu bloc d'aula? Quan ens trobem? Fem un projecte junts? 

El  professorat dels centres que fan programes plurilingües en 
valencià de la ciutat d'Alacant i les comarques alacantnes estem curs a curs 
consolidant un espai de refexió conjunta amb el suport de la Universitat d'A-
lacant, amb la llibertat i la confança que ens dóna el bon treball, els objec-
tus comuns i el context compartt. 

Aquest espai és naturalment la Jornada, en la qual us propo-
sem partcipar i que us presentem en aquest programa que confeccionem 
un grup obert de mestres i professors que creiem en un plurilingüisme de 
qualitat des del valencià. 

Així  és  que  animeu-vos,  i  animeu  els  vostres  companys  i 
companyes a assistr-hi o, millor encara, a presentar comunicacions en aquest 
marc idoni; la UA, un referent per a molts de nosaltres en la formació inicial i  
permanent de mestres i professors. 

PROGRAMA

DIJOUS, 4 DE JUNY DE 2015

16:00 h Rebuda dels participants

16:15 h Benvinguda i obertura de la jornada

16:30 h Comunicació general 

17:30 h Descans i cafè 

18:00 h Comunicacions per etapa i cicle. 3 espais
 Educació Infantil 

  Primària

 Educació Secundària i,Batxillerat i Adults

20:15 h Comiat



Jornades d’Ensenyament i ús del valencià als centres educatius 2015
Intercanvi d'experiències d'educació plurilingüe.

UNIVERSITAT D’ALACANT 2015

16:15 h

Benvinguda i obertura de la jornada 

Saló d’actes de la Facultat d’Educació
Universitat d’Alacant 

Carles Cortés, Vicerector de cultura, esports i política lingüística de la Universitat 
d’Alacant.

16:30 h
Comunicació general 

Saló d’actes de la Facultat d’Educació
Universitat d’Alacant 

“Ensenyar llengües per a usar-les.”
Juli Palou Sangrà. Professor de la Universitat de Barcelona.
Saló d’Actes Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant.

18:00 h
Comunicacions d’etapa, cicle i especialitat

INFANTIL
Facultat d’Educació UA. AULA ED/0-01

“Jugar a pensar, xiquets i xiquetes d'educació infantil dialoguen a través de 
l'art.”
Cristina Signes Soler. CEIP El Fabraquer. El Campello. 

“Vivint moments especials per a integrar llengües a educació infantil”
Núria Cayuelas Carrillo i Maite Candela Pertusa CEIP Miguel de Cervantes d’Elx.

"Conte contat… conte acabat”
 Sílvia Blàzquez Vicente i Maria Soler Fernández. CEIP Sant Gabriel. Alacant.

“Ús del teatre d’ombres xineses per millorar les competències lingüístiques 
en valencià per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge”
 Maria Fresneda Correoso. CEIP Santa Isabel. Sant Vicent del Raspeig.



PRIMÀRIA
Facultat d’Educació UA. AULA ED/0-02

“Nit de contes"
 Julio Damian Llorens Jordà. CEIP Cristòfol Colom. Xixona.

“Aprenentatge cooperatiu i per projectes a l'aula de primària."
 Sílvia  Carretero  Llopis”.  CEIP  José  Ramón  García  Antón.  Sant  Vicent  del 
Raspeig.

“Treballem per projectes al Primer Cicle” Nieves Yovanna Vilaplana Gallego i 
Susanna Francés Tomàs. CEIP El Romeral. Alcoi.

"La infància dels nostres iaos i iaies". 1r C. de primària
Salomé Donet Pozo i Maite Peiró i Vercher. CEIP El Castell. Almoines 

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT. 
Facultat d’Educació UA. AULA ED/0-03

 
“Twitter, Instagram i altres apps a la classe de llengua”
Voro Gómez Roselló. IES Antoni Llidó Xàbia

“Rutes literàries”.
Empar Aranda Peran i Sergi Ferreres Codorniu.  CFPA Giner de los Ríos. Alacant.

“Projecte de lectura dramatitzada”
Joan Nave Fluixà. Elx. Director Esclafit Teatre. Llicenciat en Filologia Catalana.

“Les matemàtiques de l'era digital: calculadores, tabletes, llibres digitals, i altres eines “ 
Lluís Bonet Juan. IES Mare Nostrum. Alacant.

INFORMACIONS DIVERSES DE LES JORNADES:

- Inscripcions assistents via online: 

http://web.ua.es/iifv/formulari_UEM7-1.html

- Lloc de realització de la jornada.
Universitat d’Alacant
Facultat d’Educació

- Per a rebre més informació. 

web.ua.es/iifv/Jornada_UEM7.html 
Ismael Vicedo
Mail. lacivica@lacivica.cat 
Telèfon. 607 930 565

- Els assistents rebran un certificat d’assistència de la Universitat d’Alacant.

http://web.ua.es/iifv/formulari_UEM7-1.html
mailto:lacivica@lacivica.cat
http://web.ua.es/iifv/Jornada_UEM7.html
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