Més informació

INFORMACIÓ

UEM-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Universitat d’Alacant, Apt. 99, 03080-Alacant
Telf. 965 909 329, Fax 965 909 317
e-mail: inst.filo-valen@ua.es
(Edifici dels instituts universitaris)

Reconeixement acadèmic (en tràmit)
• Certificat de 20 hores de formació emés per l’Institut
de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat
d’Alacant
• O certificat de 2 crèdits de lliure elecció (o activitat
cultural universitària) reconeguts pel Departament
de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant per
al Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre
de Valencià. A tal efecte, l’alumna/e haurà d’elaborar
una memòria valorativa i crítica de la III SETMANA
DE L’EDUCACIÓ PLURILINGÜE, les característiques de
la qual seran comunicades per l’organització al començament de l’activitat.

Universitat d’Alacant
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
www.ua.es/uem/agenda/II_Setmana_ed_plurilingüe.html

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

Vicerectorat d’Extensió Universitària

Direcció
Vicent Brotons Rico

Comite organitzador

Institut de Ciències de l’Educació
Departament de Filologia Catalana

Josep M. Baldaquí
Dari Escandell
Jaume Fullana
Gràcia Jiménez
Sandra Montserrat
Vicent Romans
Tudi Torró
Salvador Valero

DELEGACIÓ D’ALACANT

Disseny: Gabinet d’Imatge i Comunicació Gràfica de la Universitat d’Alacant

Facultat d’Educació

PROGRAMA
Dijous, 9 de desembre

Dimecres, 15 de desembre

18:00 Inauguració de la III Setmana de l’educació plurilingüe, per l’Excm. Rector Magnífic de la Universitat
d’Alacant, Ignacio Jiménez Raneda

18:00 Experiència escolar: Pura alegria, per Josep Maria
Asencio, professor de l’IES l’Assumpció d’Elx

19:00 Projecció del documental Roda la mola, presentat
per Patrícia Gadea, productora de Tramuntana Produccions

LES LLENGÜES A L’ESCOLA:
REFLEXIONS,
EXPERIÈNCIES I VIVÈNCIES
La Unitat per a l’Educació Multilingüe (UEM) organitza la III
Setmana de l’Educació Plurilingüe a partir de l’experiència
acumulada en les dues convocatòries anteriors i dels interessos formatius i professionals que s’han suscitat més sovint entre els assitents habituals a aquestes jornades universitàries,
és a dir, ensenyants en actiu i estudiants orientats vocacionalment a la docència.
La Setmana de l’Educació Plurilingüe s’han convertit en
una cita de formació, reflexió crítica i complicitat educativa
que ens ha dut enguany a bastir una programació on queda patent que les diverses experiències i vivències escolars
marquen —tenaçment i en positiu— un camí cap a un plurilingüisme educatiu construït des del treball i el compromís
quotidià davant les indecisions, incapacitats i paràlisis voluntàries —massa voluntàries— d’una administració educativa
ancorada en el propagandisme buit i en la ineficència conscient contra l’escola pública i l’educació de qualitat.
Les aportacions teòriques, nascudes també de la pràctica
educativa, acaben d’arredonir aquest escenari de set dies
dedicats, des del coneixement i l’emoció, a “Les llengües a
l’escola: reflexions, experiències i vivències”.

20:00 Conferència: L’escola valenciana del futur, per Diego Gómez, meste, llicenciat en Ciències de l’Educació
i membre d’Escola Valenciana
Dilluns, 13 de desembre
18:00 Experiència escolar: En les barraquetes viuen
animetesinquietes, per M. Josep Soriano (coord.) i
l’equip de mestres d’infantil del CEIP Villar Palasí de
Sagunt
20:00 Taula redona radiofònica. En directe, programa
“L’Almàssera” de Ràdio St. Vicent: Reptes del plurilingüisme: accions i reaccions, presentat per Gràcia
Jiménez (professora de secundària) i amb la participació de Vicent Esteve (STEPV-IV), Vicent Moreno (Escola
Valenciana) i Vicent Romans (UEM-UA)
Dimarts, 14 de desembre
18:00 Experiència escolar: Estimar i aprendre les nostre
llengües, per Estefania Gomis, Elena López, Edurne
Noriega i Míriam Pérez, mestres de primària del CEIP
S. Cors de la Romana
20:00 Conta-contes: Una narració per a diferents escoltadors, per Llorenç Giménez, mestre i actor

20:00 Presentació del llibre L’Escola Valenciana. 25
anys de trobades, per Tudi Torró (inspectora
d’Educació especialista en plurilingüisme educatiu)
i Víctor G. Labrado (autor del llibre, escriptor i professor de secundària)
Dijous, 16 de desembre
18:00 Conferència de cloenda: La construcció de la
identitat plurilingüe: els relats de vida lingüística, per Juli Palou, professor de la Universitat de
Barcelona
20:00 Tertúlia “Café Montcau” de Ràdio Altea: Construir el plurilingüisme des de les vivències i les experiències escolars, moderada per Joan Borja (professor de la UA), amb la participació de Juli Palou,
Salvador Valero (Escola Valenciana) i Vicent Brotons
(UEM-UA)

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Places limitades
Preu: 30 €
Període d’inscripció:
Del 8 de novembre al 3 de desembre de 2010
Procediment:
Per a formalitzar la inscripció cal emplenar la butlleta
d’inscripció telemàtica
http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/formulari_UEM3.htm

Una vegada emplenada ja se us notificarà per correu
electrònic o telefònicamet el procediment de pagament
per a formalitzar definitivament la matrícula

