II Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger
L’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats
organitzen el II Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger, que
se celebrarà a Vinaròs i Morella entre el 14 i el 16 d’octubre de 2011.
Destinataris
Aquest curs de formació s'adreça a llicenciats i graduats, preferentment en Filologia
catalana, i a estudiants del darrer any de grau que no tinguen o compten amb poca
experiència docent en el camp de l'ensenyament de la llengua.


Nombre de places: 40.

Objectiu
Contribuir a la formació de futurs professors per a l’exercici de la docència de la llengua en
universitats de l’exterior.
Calendari
Divendres, 14 d’octubre

Migdia: Obertura

Vesprada: Bloc 1

(Vinaròs)
(Vinaròs)

Dissabte, 15 d’octubre

Matí: Bloc 2
(Morella)

Vesprada: Bloc 3
(Morella)

Nit: Cloenda
(Morella)
Diumenge, 16 d’octubre

Matí: Bloc 4
(Vinaròs)
Informació, inscripció i ajuts a la mobilitat (del 4 de juliol al 30 de setembre)


Preu de la matrícula: 120 EUR. La inscripció inclou la participació en el curs, el material
didàctic, l’allotjament en règim de pensió completa i el transport en autocar
Vinaròs/Morella i Morella/Vinaròs.
Per a realitzar la inscripció, cal que empleneu el formulari que trobareu a
www.vives.org/formularis/curs_didactica.php i que adjunteu el rebut del pagament. Les
vostres dades no quedaran enregistrades fins que no adjunteu el rebut.
Número de compte: 2077-0653-15-3100051102
Entitat: Bancaixa

Més informació:
Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 72 89 93
Fax: 964 72 89 92
A/e: xarxa@vives.org


Ajuts DRAC-Hivern
Les
persones
interessades
podran
sol·licitar
un
ajut
a
la
mobilitat
DRAC-Hivern de la Xarxa Vives d’Universitats per assistir a aquest curs. Els ajuts
cobreixen les despeses d’allotjament i matrícula fins a un màxim de 420 € i les despeses
de desplaçament en funció de la universitat de procedència. Per a més informació i
sol·licituds consulteu els punts d’informació habituals de la vostra Universitat i el web
www.vives.org/drac.

Reconeixement


Obtenció d’un certificat d’assistència o d’assistència i aprofitament com a mèrit per a
convocatòries de professors de llengua /català /valencià a les universitats de l’exterior.

Condicions:



Certificat d’assistència: assistència al 90% de les sessions.
Certificat d’assistència i aprofitament: assistència al 90% de les sessions i lliurament
d’un treball d’aplicació pràctica dels coneixements adquirits (resultat d’Apte).

Contingut





Bloc 1: Llengua i cultura. Tractament de la cultura en la didàctica de la llengua.
Bloc 2: Llengua i materials didàctics. Eines i recursos multimèdia per a l’aprenentatge de
la llengua a l’exterior.
Bloc 3: Llengua i didàctica. Estratègies didàctiques per a l’ensenyament de llengües
estrangeres.
Bloc 4: Explicació del treball d’aplicació pràctica i dels criteris d’avaluació.

PROGRAMA

14.10.11

Divendres

Sala d’actes de la Bilioteca Pública Municipal
Plaça Hort dels Escribano, s/n (Carrer del Pilar, 26 bis)

VINARÒS

Arribada i lliurament de documentació als participants
De 14.30 h a 15 h.
Sessió inaugural
De 15 h a 16 h
Juan Bautista, alcalde de Vinaròs
Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull
Manuel Pérez Saldanya, vicepresident de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
Encarnació Ricart, de la Xarxa Vives d’Universitats i vicerectora de Societat i Relacions
Institucionals de la Universitat Rovira i Virgili

Bloc 1. Llengua i cultura
De 16 h a 20 h
 De 16 a 17 h. Competència intercultural
Isidor Marí, Institut d’Estudis Catalans i Universitat Oberta de Catalunya
 De 17 a 18 h. Reflexions a l’entorn de la cultura
Salvador Cardús, Universitat Autònoma de Barcelona
Josep Vicent Boira, Universitat de València
 De 18 a 18.30 h. Pausa
 De 18.30 a 20 h. Taula rodona sobre el tractament de la cultura en la didàctica de la llengua a
les universitats de l’exterior
Òscar Bernaus, Universitat de Leipzig
Antònia Ramon, Universitat Lumière – Lyon 2
M. Dolors Ivorra, Universitat de Cambridge
Modera Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull
Sopar

15.10.11

Ajuntament de Morella
Carrer de Segura Barreda, 28

MORELLA

Edifici CISE
Plaça de Sant Miquel, 3, 1a planta

Dissabte

Bloc 2. Llengua i materials didàctics
De 10 h a 14 h (pausa d’11.45 a 12.15 h)
 Tallers simultanis sobre materials i recursos didàctics multimèdia en línia d’aprenentatge de la
llengua per a estrangers.
Taller 1. El Portafolis Europeu de les Llengües electrònic (e-PEL), Rubén Trenzano, Universitat de València
(Edifici CISE)
Taller 2. Ignasi Massaguer i Marina López, Institut Ramon Llull (Ajuntament de Morella, Sala de Justícia)
Les sessions dels tallers seran simultànies i es repetiran de 10 h a 11.45 h i de 12.15 h a 14 h perquè
els participants puguen assistir a tots dos tallers.
Dinar. De 14 h a 16 h
Bloc 3. Llengua i didàctica
De 16 h a 19.30 h (pausa de 18 h a 18.15 h)
 Tallers paral·lels d’aplicació d’estratègies didàctiques.
Òscar Bernaus, Universitat de Leipzig (Sala de Justícia)
Antònia Ramon, Universitat Lumière – Lyon 2 (Sala del Consell)
M. Dolors Ivorra, Universitat de Cambridge (Edifici CISE)
Les sessions seran paral·leles i els participants assistiran a un sol taller.
Sessió de cloenda (Ajuntament de Morella, Sala de Justícia)
A les 20 h
Joaquim Puig, alcalde de Morella
Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull
Ascensió Figueres, presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
Vicent Climent, vicepresident II de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat Jaume I
Sopar a la sala de la Llotja de l’Ajuntament de Morella

16.10.11

Diumenge

Sala d’actes de la Bilioteca Pública Municipal
Plaça Hort dels Escribano, s/n (Carrer del Pilar, 26 bis)

VINARÒS

Bloc 4. Treball d’aplicació pràctica
De 10 h a 11 h
 Explicació del treball d’aplicació pràctica i dels criteris d’avaluació.

Sessió de cloenda
D’11 h a 12 h
Verònica Cantó, secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull

Amb la col·laboració de:

