XXVIII Seminari de català
“Seminari autonòmic per als professors/es de llengua catalana.”
“La figa p’a ser madura
ha de tindre tres senyals:
pansida, acribassada
i mossada pel pardal.”
(Les cançons de la nostra gent. Josep Galan 1948-2005.)

“L’Aragó canta en tres llengües
castellà i aragonès
i en la que les nostres mares
mos adormien al bres.”

•
•

12:00 Presentació de pòsters.
13:00 Cap a on va el català de la Franja? Alguns exemples de canvi
lingüístic en curs. Esteve Valls.

DATES I HORARI: De 10:30 a 14:30 hores.
Primera sessió: 28 d’octubre de 2016 (a Saragossa)
Segona sessió: 28 de febrer de 2017 (a Fraga)
Tercera sessió: 6 d’abril de 2017 (a Fraga)
Quarta sessió: 17 de maig de 2017 (a Fraga)

(Cobles de la meua vall. Josep Galan 1948-2005.)

PONENTS I PONÈNCIES:
JUSTIFICACIÓ:
El Seminari de llengua catalana té com a principal objectiu la formació del
professorat d’educació infantil, primària i secundària, així com la coordinació i
l’organització de l’assignatura o de l’àrea arran de tota la Comunitat Autònoma
d’Aragó.

OBJECTIUS DEL SEMINARI:
•
•
•
•
•
•

Adquirir estratègies educatives per a l’ensenyament de la llengua catalana.
Millorar la competencia digital del professorat, la comunicació audiovisual.
Elaborar i intercanviar materials publicats per les associacions de la franja
o pels territoris catalanoparlants.
Coordinar i millorar la situació de l’ensenyament del català en els diferents
centres d’Aragó.
Esbrinar i elaborar les nessessitats tant dels mestres de l’àrea com del seu
alumnat i col.legis.
Adquirir unes estratègies i recursos educatius motivadors per a què, des
de l’ús oral de la llengua que es fa a les diferents localitats, avançar cap a
un nivell ortogràfic i gramatical adient a cada etapa educativa.

CONTINGUTS. PRIMERA SESSIÓ:
- JAILLC (Jornada de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes).
• 09:30h Presentació Jornada.
• 10:00h Fronteres lingüístiques en una Europa sense fronteres. Ramon
Sistac.
• 10:45 Variació geolingüística del català al sud de la Franja d’Aragó. Pere
Navarro.
• 11:30 Descans.

- JAILLC (Jornada de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes). 28 d’octubre de 2016 a Saragossa. Jornada: El repte d’investigar
sobre la Franja d’Aragó.
- Vicent Pitarch, (3 hores) 28 de febrer de 2017 a Fraga. Professor de la
Universitat de Castelló. Ponència: La Polimorfia de l'estàndard i les variants
dialectals.
- Mª Àngels Morera i Carme Moncasí (E. Infantil i Primària) i Mª. Àngels
Claramunt, C. Guasch ( E. Secundària). Pofessors del SSTT i LIC (Llengua i
Cohesión Social). (3 hores) 6 d’abril de 2017 a Fraga. Ponència: "La màgia de
la lectura: Els àlbum il·lustrats". Taller A: Els àlbums il·lustrats a Infantil i
Primària.. Taller B: “Els àlbums il·lustrats a Secundària”.

METODOLOGIA:
Es completaran les sessions presencials amb debat de documents, posada en
comú de casos pràctics, propostes d'actuació educativa, lectura d'apunts,
presentació de materials, etc...

PROFESSORAT DESTINATARI:
Professorat que imparteix llengua catalana i projectes lingüístics en Centres
educatius a les etapes d’infantil, primària, secundària i batxillerat. EEOOII
d’Aragó.
Professorat d’altres àrees lingüístiques.

NOMBRE DE PLACES:
50
NOMBRE D’HORES:
22 Hores (2 crèdits): 16 Presencials i 6 No Presencials.

LLOC DE REALITZACIÓ:
Aula Magna. Facultad de Filosofía y Letras. (Saragossa).
CEIP Fraga III (Fraga).

SEMINARI:
XXVIII Seminari de català

CRITERIS DE SELECCIÓ:
- Professorat en actiu impartint l’àrea de llengua catalana als centres d’Aragó.
- Professorat en actiu participant en projectes lingüístics de llengua catalana als
centres d’Aragó.
- Professorat en actiu d’altres àrees per ordre d’inscripció.

“Seminari autonòmic per als professors/es
de llengua catalana.”

INSCRIPCIONS I TERMINI D’INSCRIPCIÓ:
Mitjançant la plataforma digital DOCEO. El termini d’inscripció serà fins
al dia 26 d’octubre de 2015.
LLISTA D’ADMESOS:
Es podrá consultar a través de la plataforma DOCEO.

CERTIFICACIÓ:
L'Ordèn "EDU/2886/2011", de 20 d'octubre, estableix que l'assistència serà
obligatòria en les fases presencials, i que excepcionalment, i per causa
justificada, es podrà certificar als participants quan l’assistència sigui almenys
d'un 85% de la fase presencial de l'activitat.

COORDINA:
Direcció General de Política Lingüística.
U.F.I. de Fraga.

ASSESORIA RESPONSABLE:
Assessoria de competència personal de la UFI de Fraga: Laura López de
Arméntia.

C.I.F.E. D’OSCA

2016-17
(U.F.I. DE FRAGA)

