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Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

www.ua.es/uem/agenda/II_Setmana_ed_plurilingüe.html

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

Vicerectorat d’Extensió Universitària

Facultat d’Educació

Institut de Ciències de l’Educació

Departament de Filologia Catalana

    DELEGACIÓ D’ALACANT

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Cognom i nom

NIF

Adreça completa

Telèfon

Correu electrònic

Estudiant d

Mestre/a o Professor/a d

Altra professió

Sol·licita certificat de crèdit de lliure elecció

Sol·licita certificat d’hores (ICE)

(Marqueu només una opció)

Direcció:

Vicent Brotons 

Comité Organitzador:
Josep M. Baldaquí
Joan Borja
Jaume Fullana
Gràcia Jiménez
Sandra Montserrat
Vicent Romans
Tudi Torró
Salvador Valero
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El sistema educatiu valencià i els de la resta dels 
territoris de llengua catalana han encetat un 
procés que els durà a convertir-se en sistemes 

educatius plurilingües. Una cosa semblant estan fent 
en altres comunitats autònomes i en molts països 
d’Europa amb diverses tradicions educatives.
Nosaltres, els territoris de llengua catalana, partim, 
però, d’una realitat de bilingüisme educatiu conso-
lidada. En uns casos minoritària i amb molts pro-
blemes, com és el País Valencià, en altres, gairebé 
generalitzada, com a Catalunya. En totes, però, el 
desenvolupament dels programes bilingües, amb la 
immersió lingüística com a referent, ha estat vinculat 
a les bones pràctiques i a la qualitat educativa.
El segle XXI ens dreça envers uns clars reptes de futur 
en què caldrà articular programes educatius plurilin-
gües per a dos, tres, quatre… llengües sense oblidar 
el fenòmens socioculturals i demogràfics lligats a la 
globalització, les teconologies de la informació i la 
comunicació, l’europeització dels estudis i el mercat 
laboral, però sense oblidar tampoc que l’eix vertebra-
dor ha de ser indefugiblement la llengua pròpia, el 
valencià —el català—, i una idea clara d’escola arrela-
da localment que es projecta globalment. Una escola 
que caldrà construir amb recursos humans i econò-
mics clarament vinculats al tractament integrat de 
llengües i continguts. Segueix sent vàlid el projecte 
matriu: una escola amb llengua i continguts propis 
des dels que s’accedeix a l’altra llengua oficial i a les 
altres llengües estrangeres en un marc multilingüe 
i, per què no? intercultural. Hi ha altres alternatives? 
Parlem-ne.

PROGRAMA

Dimarts, 2 de febrer

18:00  Inauguració de la Setmana per l’Exm. Rector 
Magnífic de la Universitat d’Alacant

 IGNACIO JIMÉNEZ RANEDA

19:00  Conferència: TUDI TORRÓ I FERRERO (Inspec-
tora d’Educació)

 El sistema educatiu valencià i el plurilingüis-
me: un estat de la qüestió

Dimecres, 3 de febrer

18:00   Conferència: JOSEP VALLCORBA I COT (Sub-
director Gral. de Llengües i entorn de la Gene-
ralitat de Catalunya)

 El projecte plurilingüe a l’Escola Catalana

20:00  Conferència: VICENT PASCUAL GRANELL 
(Mestre i assessor especialista en plurilingüisme)

 Valencià, castellà i anglés: tractament integrat 
de llengües i continguts

Dijous, 4 de febrer

18:00  Conferència: PILAR ALONSO MURGA (Cate-
dràtica de l’IES Joan Fuster de Barcelona)

 L’educació plurilingüe a les diferents comuni-
tats autònomes espanyoles 

20:00  Tertúlia radiofònica a Ràdio Altea:  JOAN 
BORJA I SANZ (Professor de la Universitat 
d’Alacant)

 Una, dues, tres… llengües a l’escola: quines? 
com? quan?

Dilluns, 8 de febrer

18:00  Conferència: FELIP MUNAR I MUNAR (Cap del 
Servei d’Ensenyament del Català del Govern 
Balear)

 La introducció de la tercera llengua al sistema 
educatiu balear

20:00  Debat radiofònic en directe a Ràdio Sant Vi-
cent del Raspeig: GRÀCIA JIMÉNEZ TIRADO 
(Professora de l’IES St. Vicent del Raspeig)

 La comunidad educativa dels centres educa-
tius plurilingües

Dimarts, 9 de febrer

18:00  Taller: AZORAIDA MARTÍNEZ CARBONELL 
(Mestra d’Anglés del CRA Mariola-Benicadell)

 Plurilingüisme a l’escola rural

20:00  Conferència de Cloenda: IGNASI VILA MEN-
DIBURU (Catedràtic de la Universitat de Gi-
rona)

 Plurilingüisme educatiu i immigració

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Places limitades.

Preu: 30 €

Període d’inscripció:

De l’1 de desembre de 2009 al 29 de gener de 2010

Procediment:

Per a formalitzar la inscripció cal  emplenar la 
butlleta d’inscripció telemàtica 
http://www.ua.es/institutos/inst.fi lovalen/
formular i_UEM2.htm
una vegada emplenada ja se us notificarà el pro-
cediment de pagament per a formalitzar la ma-
trícula.

Més informació: 

UEM-Institut Interruniversitari de Filologia Valen-
ciana, Universitat d’Alacant, Apt. 99, 03080-Ala-
cant. Telef. 965909329, Fax 965909317, 
ce: inst.filo-valen@ua.es

Reconeixement acadèmic:

•	Certificat	 de	 20	 hores	 de	 formació	 emés	 per	
l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la 
Universitat d’Alacant.

•	O	Certficat	de	2	crèdits	de	lliure	elecció	(recone-
guts pel departament  de Filologia Catalana de 
la Universitat d’Alacant per al Certificat de Ca-
pacitació o el Diploma de Mestre de València), 
per a la qual cosa l’alumna/e haurà d’elaborar 
una memòria valorativa i crítica de la II SETMA-
NA DE L’EDUCACIÓ PLURILINGÜE, les carac-
terístiques de la qual seran comunicades per 
l’organització al començament de l’activitat.


