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SEGONA CIRCULAR

PRESENTACIÓ
El IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català és una continuació dels anteriors Simposis sobre l’ensenyament del català a no
catalanoparlants duts a terme a la Universitat de
Vic els anys 1981, 1991 i 2002. En els simposis
anteriors es van trobar a Vic centenars de professionals que van analitzar l’evolució pedagògica en l’ensenyament de la llengua i els canvis en
la situació sociolingüística de la nostra societat.
Més enllà de la mera raó cronològica, la necessitat de retrobar-se per valorar la situació de
l’ensenyament de la llengua catalana avui i per
apuntar les direccions que s’han de seguir en un
futur és un motiu que justifica la celebració d’un
IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament
del Català. També ho poden ser la vigència i la
necessitat de revisió del que van ser temes centrals dels simposis anteriors, com ara els programes d’immersió, la relació entre coneixement i
ús de la llengua o l’impacte de la tecnologia i les
xarxes socials en l’ensenyament de llengües.
El Simposi oferirà un espai de reflexió i de debat
per tal de conèixer la situació actual de l’ensenyament del català en els diferents nivells educatius i als diferents territoris de parla catalana,
així com les aportacions més actuals que ofereixen les diferents disciplines relacionades amb
l’adquisició i l’aprenentatge de segones i terceres
llengües.
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INSCRIPCIÓ
Per formalitzar la inscripció al Simposi, cal omplir el
formulari que trobareu a l’adreça següent:
http://mon.uvic.cat/siec2014/inscripcions/
El preu de la inscripció inclou totes les pauses-cafè i
l’accés a dos espectacles. Juntament amb la matrícula,
podreu inscriure-us, si així ho desitgeu, al dinar fred que
hi ha previst per al dia 5 i que val 8¤. L’assistència és
lliure però, en cas que decidiu quedar-vos, cal indicar-ho
en el formulari.
El termini d’inscripció finalitza el 31 de març.
El temps de presentació de les comunicacions serà de 15
minuts. Per tal que la comunicació pugui ser considerada
en una publicació posterior, cal enviar el text, amb una
extensió màxima de 15 pàgines de 2.100 caràcters amb
espais, abans del 31 de març de 2014.
Per a més informació:
http://mon.uvic.cat/siec2014/
siec2014@uvic.cat
@simposivic14

ALLOTJAMENT I TRANSPORT
La UVic és al costat de l’estació de tren i de la d’autobusos
i és a 5 minuts del centre de la ciutat. Els hotels principals
es troben a uns 10 minuts a peu de les seus del Simposi.
Al nostre bloc trobareu informació detallada sobre com
arribar a Vic
http://mon.uvic.cat/siec2014/contacte_ubicacio/
i on allotjar-se
http://mon.uvic.cat/siec2014/allotjament-transport/
Per a més informació sobre allotjament, transport,
restaurants i oci a Vic podeu contactar amb VicTurisme:
Oficina de Turisme de Vic
http://www.victurisme.cat/
Plaça del Pes – Edifici Ajuntament 08500 – Vic
Telèfon: 93 886 20 91. Fax: 93 889 26 37

e-mail: turisme@vic.cat

PROGRAMA
DIVENDRES, 4 D’ABRIL
MATÍ
9:00 – 9:30

Recollida de materials

9:30 – 10:00

Inauguració

10:00 – 11:00

Conferència inaugural: Ignasi Vila (Universitat
de Girona). Ensenyar i aprendre llengua en el
sistema educatiu català: balanç i perspectives
de futur

11:00 – 11:30

Pausa-cafè

11:30 – 12:15

Ponència: Olga Esteve (Universitat Pompeu
Fabra) i Francesc Codina (Universitat de
Vic). La formació lingüística del professorat i la
formació específica del professorat de llengua

12:30 – 14:00

Comunicacions

14:00 – 16:00

Dinar lliure

TARDA
16:00 – 16:45

Ponència: Joaquim Dolz (Universitat de
Ginebra). L’ensenyament i l’aprenentatge
de la composició escrita: noves recerques
sobre dificultats d’aprenentatge, pràctiques
d’ensenyament i formació del professorat

17:00 – 18:30

Comunicacions

18:30 – 19:00

Pausa-cafè

19:00 – 20:00

Comunicacions

20:00 – 22:00

Sopar lliure

22:00

Espectacle teatral: El joc de l’amor. A càrrec
d’alumnes del CNL d’Osona i participants del
programa de voluntariat lingüístic

CC

DISSABTE, 5 D’ABRIL

MATÍ

9:00 – 9:45

Ponència: Roy Lyster

11:30 – 12:00

Pausa-cafè

11:30 – 12:15

Ponència: David Lasagabaster
(Universitat del País Basc).
Multilingüismo en el sistema educativo
vasco: logros, experiencias exportables
y retos futuros

12:30 – 14:00

Comunicacions

14:00 – 15:30

Dinar fred (Cal inscriure-s’hi)

(McGill University. Montreal).
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Comunicacions
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TARDA

15:30 – 17:00

Comunicacions
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17:00 – 18:30
Taula rodona: Per una interacció social i
comunicativa eficaç: el lloc de la normativa
en l’aprenentatge i l’ús de la llengua.
Isidor Marí (Institut d’Estudis Catalans);
Assumpta Fargas (professora a la
Universitat Vic); Vicent Pascual,
(Institut d’Estudis Catalans); Carme
Vilà (professora d’educació secundària);
Imma Buñuel (mestra d’educació
primària i assessora LIC)
18:30 – 19:00

Pausa-cafè

19:00 – 20:00

Conclusions i cloenda

20:00 – 22:00

Sopar lliure

22:00

Espectacle musical: De Rafael Subirachs
i Ricart a Rafael Subirachs i Vila

eumodc.cat

