XXXI Seminari de català

“Seminari autonòmic per als professors/es de llengua catalana.”
JUSTIFICACIÓ:
El Seminari de llengua catalana té com a principal objectiu la formació del
professorat d’educació infantil, primària, secundària i escoles d’idiomes, així 
com la coordinació i l’organització de la matèria o de l’àrea arran de tota la

comunitat autònoma d’Aragó.







OBJECTIUS DEL SEMINARI:
Analitzar les necessitats tant dels mestres de català i en català com del seu
alumnat i col·legis.
Adquirir estratègies educatives per a l’ensenyament de la llengua catalana.
Millorar la competència digital del professorat.
Elaborar i intercanviar materials.
Coordinar i millorar la situació de l’ensenyament del català en els diferents
centres d’Aragó.
CONTINGUTS:
Primera sessió: dimecres 23 d'octubre de 2019








10:30-11:00 Presentació de la XXXI Edició del Seminari Autonòmic per als
professors de llengua catalana. Qüestions administratives.
11:00-11:45 Inauguració del Seminari per part del Cap de Servei de la Direcció
General de Política Lingüística, Francho Beltrán Audera.
11:45-12:15 Descans i coneixement entre els/les docents.
12:15-13:45 Formació de grups de treball per nivells/comarques per a
l’elaboració de materials i propostes didàctiques.
13:45-14:15 Posada en comú dels grups.
14:15-14:30 Conclusions per part de la coordinadora del Seminari.
Segona sessió: dissabte 30 de novembre de 2019
Jornada oberta al públic en general Les llengües pròpies d’Aragó a Europa.
Propostes didàctiques de la Carta europea de les llengües regionals o
minoritàries.
Lloc: CP Juan de Lanuza, C/ Buen Pastor 4, Zaragoza
Horari: de 10:00h. a 15:00h.

Tercera sessió: dimarts 18 de febrer de 2020
Quarta sessió: dijous 16 d’abril de 2020
PONENTS:
Jornada:
Fernando Ramallo, Professor de la Universitat de Vigo i membre del Comité
d’Experts del Consell d’Europa
Iris Campos Bandrés, Professora de la Universitat de Saragossa
Imma Sas, assessora i correctora lingüística al Consorci per a la Normalització
Lingüística
Professors/res del SSTT i LIC (Llengua i Cohesió Social)
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 en Centres educatius a les etapes
d’infantil, primària, secundària i EOI d'Aragó.
Professorat que imparteix un àrea o matèria EN llengua catalana.
Professorat d’altres àrees o matèries lingüístiques
NOMBRE DE PLACES:

50
NOMBRE D’HORES:
20 Hores (2 crèdits): 16 Presencials i 4 No Presencials.
LLOC DE REALITZACIÓ:

IES Baix Cinca (Fraga)
CRITERIS DE SELECCIÓ:
Professorat en actiu 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 o matèries lingüístiques per ordre d'inscripció

INSCRIPCIONS I TERMINI D’INSCRIPCIÓ:
Mitjançant la plataforma digital nuevo DOCEO. El termini d’inscripció serà
fins al dia 21 d'octubre de 2019.
LLISTA D' ADMESOS:
Es podrà consultar a través de la plataforma nuevo DOCEO.
COORDINEN
- Centro de Profesorado territorial de Monzón (Fraga)
- Direcció General de Política Lingüística.

XXXI Seminari de català
“Seminari autonòmic per als professors/es
de llengua catalana.”
CURS 2019-2020

ASSESORIA RESPONSABLE:
Laura Sallén Enjuanes
L’Ordre ECD/579/2019, de 7 de maig, estableix en el seu article 14. 3
que l’assistència serà obligatòria en les fases presencials com a mínim al
85% de la durada total de les mateixes.

CENTRO DE PROFESORADO
TERRITORIAL DE MONZÓN
(FRAGA)

