
 

 
 
  

 



Jornades d’Ensenyament i ús del valencià als centres educatius 2017 
Intercanvi d'experiències d'educació plurilingüe 

 

Amb l’aparició aquest hivern del Decret 9/2017, de 27 de gener, del            
Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià on es fa            
referència als objectius i a la metodologia adient a l’ensenyament de les            
llengües, se’ns han aclarit algunes incògnites però se’ns han proposat          
alguns reptes que per altra banda ja havíem assumit.  
Els mestres i professors insistim en la consolidació d’aquesta Jornada com           
un marc idoni per a aportar bones pràctiques i debatre aquest nou marc             
normatiu des de l’experiència i la professionalitat.  
Saludem aquest model d’enriquiment com una oportunitat per a plantejar          
accions millor coordinades a les nostres comunitats educatives i         
especialment als equips docents dels que en formem part.  
Aprofitem també per a preguntar-nos quin són els reptes que s’hem           
plantejat cadascú a partir de la publicació del nou Decret de           
plurilingüisme, explicar-nos com podem superar els entrebancs que han o          
poden sorgir i compartir idees per a millorar més encara l’ensenyament de            
les llengües, especialment del valencià en el proper curs.  
El professorat dels centres que fan programes plurilingües en valencià de           
la ciutat d'Alacant i les comarques alacantines estem curs a curs           
consolidant un espai de reflexió conjunta amb el suport de la Universitat            
d'Alacant, amb la llibertat i la confiança que ens dóna el bon treball, els              
objectius comuns i el context compartit.  
Aquest espai és naturalment la Jornada, en la qual us proposem participar            
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. 
 
PROGRAMA 
 
DIJOUS, 8 DE JUNY DE 2017 
 

 16:00 h Rebuda dels participants.  

 16:15 h Benvinguda i obertura de la jornada.  

 16:20 h Comunicació general.   

 17:30 h Descans i cafè.   

 18:00 h Comunicacions per etapa i cicle. 4 espais. 
Educació Infantil  
 
 Primària Cicle Inicial 
Primària tercer a sisé. 

 
Educació Secundària, Batxillerat i Adults. 

 

 20:15 h 

 

Comiat 

 

 

 



Jornades d’Ensenyament i ús del valencià als centres educatius 2017 
Intercanvi d'experiències d'educació plurilingüe. 

 

UNIVERSITAT D’ALACANT 2017 

 

 

16:00 h 

Recepció de participants  

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. 
Jaume Fullana, Director General de Política Educativa de la Conselleria          
d’Educació de la Generalitat Valenciana.. 
Josep Maria Esteve, Degà de la Facultat d’Educació de la UA. 
Tudi Torró, Directora dels Serveis Territorials d’Educació d’Alacant. 
 
 
 
16:45 h 
Comunicació general  

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

 
Jordi Adell Segura. Universitat Jaume I. Castelló de la Plana 

 “L’educació mediàtica i la competència digital” 
 
 
 
 

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

 
 
INFANTIL I PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA 

Facultat d’Educació UA. AULA ED/0-07 
 

“El teatre a l'aula d'infantil: un recurs per treballar la imaginació i la 
creativitat, l'expressió oral i iniciar-se en la lectura.” 
Alejandra Gisbert Ferràndiz. CEIP Montcabrer. Muro. Infantil 
 
“La llengua en els projectes de treball” 
Francesc Pastor Verdú. CEIP Arbre Blanc. Mutxamel. Infantil 

 



 
"Expressió escrita, escriptura de contes” 
 Rosa Ana Guijarro Pastor. CEIP José Ramón García Antón. Sant Vicent del 
Raspeig. Infantil i Primer Cicle. 
 
“Els monstres valencians: recuperació de l'imaginari popular a l'escola” 
 Daniel Iborra i Pellín. CEIP El Salvador. Mutxamel. Infantil i Primer Cicle. 
 
 
PRIMÀRIA 
PRIMÀRIA ESPAI 1                                 Facultat d’Educació UA. AULA ED/0-08 

 
“La poesia a través de Joan Valls" 
Nieves Yovanna Vilaplana Gallego i Susanna Francés Tomàs. CEIP El Romeral.            

Alcoi. Primer Cicle. 
 
“Castellà per alumnes valencianoparlants”  
Carles Caballer Ferruses. CRA L’Encantada. Planes. Primer Cicle. 
 
“Organització i experiències plurilingües en un context castellanoparlant”.  
Rafael González Alfonso. CEIP Mediterráneo. Pilar de la Horadada. Segon Cicle. 
 
“Jocomunico, una aplicació de Comunicació Augmentativa i Alternativa 
(CAA) per a persones amb trastorns greus de la parla que es comuniquen 
amb pictogrames”. SPE V13 Ximo Galiana Sanchis i Andrés Zafra Ramos 
 Primer Cicle. 
 
“Projecte de centre: Pensament robòtic a l’aula. Projecte d’Investigació i          
innovació” 
Paqui Sanchis Boronat. CEIP El Faro. Alacant. Segon Cicle. 
 
 
 
PRIMÀRIA ESPAI 2                                 Facultat d’Educació UA. AULA ED/0-09 
 
“La metodologia per projectes com a estratègia de millora de la           
competència comunicativa en l'aprenentatge de llengües" 
 Francisca Gómez García. CEIP Leonor Canalejas . Benidorm. Tercer Cicle. 
 
 
“Funcionament pràctic de la biblioteca de centre com a recurs per a                       
l'aprenentatge del valencià. ” Mercè Echevarria Ruíz. CEIP La Cala. Benidorm.              
Tercer Cicle. 
 
"Propers, projectes personalitzats. ". 
Antonio Mañas. CC Santo Domingo Savio. Petrer. Tercer Cicle. 
 
"Projectes etwinning amb Stamford Green Primary School" 
Xavier Sellers Cerdà. CC Santo Domingo Savio. Petrer. Tercer Cicle. 
 
“Alacant Pas a Pas. Rutes literàries. Ruta per a xiquets” 
Amparo Aranda Perán. CEIP Enric Valor. Alacant. Tercer Cicle. 

 



 
 
 
 
SECUNDÀRIA I BATXILLERAT.  

Facultat d’Educació UA. AULA ED TALLER 1 
 
 “Apps per a la pràctica docent (profes-alumnes-pares). Segona part ”. 
Josep Miquel Arques Galiana. IES Platja de Sant Joan. Alacant. 
 
“De la mà d'un escriptor” 
Antoni Rovira i Gonzàlez i Maria Josep Cebrián i Miquel. IES Catral. Catral. 
 
“La cultura popular al Baix Segura. Aplicacions a l’aula”  
Anna Francés Mira. IES Gabriel Miró. Oriola. 
 
“Vídeos per a resoldre problemes i explicar ciència “  
Lluís Bonet Juan. IES Mare Nostrum. Alacant. 
 
 
 
 
INFORMACIONS DIVERSES DE LES JORNADES: 
 
 

- Inscripcions assistents via online:  
 
https://web.ua.es/iifv/formulari_UEM17-1.html 

 
 

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

 
- Per a rebre més informació.  

 
Ismael Vicedo 
Mail. lacivica@lacivica.cat  
Telèfon. 607 930 565 

 
 

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