
XXXII 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, escoles 

d’idiomes i escoles d’adults, 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 del professorat de català i en 

català com del seu alumnat i centres educatius. 

 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: dijous 12 de novembre de 2020 

 9:00–10:00: eTwinning para profesores de Lenguas Propias. José 

Mas, assesor de francès del CARLEE (Centre Aragonès de 

Llengües Estrangeres per a l’Educació). 

 10:00 -12:00: Herramientas didácticas audiovisuales para el aula. 

Graciela de Torres, assesora de la Direcció General de Política 

Lingüística. Esta primera sessió es realitzarà en castellà i serà 

conjuntament amb els participants al Seminari d’aragonès. 

Segona sessió: dimecres 13 de gener de 2021 

 

 9:00-11:30: Autores i autors aragonesos en llengua catalana. 

Presentació de dos de les figures més destacades:  

o Jesús Moncada a l’aula. (Ponent a determinar) 

o Desideri Lombarte: Ataüllar el món des del Molinar. Ma 

Josep Nogués, IES Matarraña i ASCUMA   

Tercera sessió: dimarts 9 febrer de 2021  

 9:00-11:00: La comunicació oral a l'aula: eines i estratègies.  

Servei Educatiu LIC (equip de Llengua, Interculturalitat i 

Cohesió Social). Departament d'Educació de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Quarta sessió: divendres 16 d’abril de 2021 

 9:00-11:30: Presentació per part del professorat d’activitats 

de classe per compartir al web de llengües.  

METODOLOGIA: 
Les sessions presencials es complementaran amb debat, posada en comú 

d’idees i casos pràctics, propostes d’actuació educativa, presentació de 

materials, etc. 

 

Donada la situació provocada per la COVID-19, totes les sessions se 

celebraran per videoconferència. 

  

El professorat ha de demanar permís per assistir a la formació 15 

dies abans de l'inici de l'activitat. Aquest permís se sol·licita a 

través de la plataforma paddoc. 

 El professorat s'inscriurà en eTwinning per realitzar la primera 

sessió. S'enviarà un correu indicant com inscriure-s’hi així com 

l'enllaç per assistir a les videoconferències 

 

Es recomana al professorat subscriure’s a la llista de notícies del web de 

llengües d'Aragó (a l'apartat de notícies, davall de "actualitat": 

http://www.lenguasdearagon.org/noticias/ 

 

Per aquells/aquelles docents que vulguin aprofundir més en diferents 

continguts d’interès comú mitjançant grups de treball i realitzar 

projectes conjuntament i/o elaborar materials per penjar al web, es 

convocarà un nou seminari de 10 hores de duració al mes de gener.  

 

 

 

 

http://www.lenguasdearagon.org/noticias/


PROFESSORAT DESTINATARI: 

 Professorat que imparteix llengua catalana en centres educatius 

a les etapes d’infantil, primària, secundària,  EOI i CPEPA 

d'Aragó. 

 Professorat que imparteix una àrea o matèria EN llengua 

catalana. 

 Professorat en actiu d’altres àrees o matèries lingüístiques per 

ordre d'inscripció 

 Resta de professorat 

NOMBRE DE PLACES: 50 

 

 NOMBRE D’HORES: 12 hores (1 crèdit): 10 hores presencials (on line) 

+ 2 hores no presencials 

 

CRITERIS DE SELECIÒ: 

Professorat en actiu de llengua catalana als centres d'Aragó. 

Professorat en actiu participant en projectes lingüístics de llengua 

catalana als centres d'Aragó. 

 

 INSCRIPCIONS I TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 

Mitjançant la plataforma digital DOCEO.  

El termini d’inscripció serà fins al dia 4 de novembre de 2020. 

 

 LLISTA D’ADMESOS: 

Es podrà consultar a través de la plataforma DOCEO. 

 

 COORDINEN: 

-Centro de profesorado territorial de Monzón (Fraga) 

-Direcció General de Política Lingüística 

 

 ASSESSORIA RESPONSABLE: 
Belén Palús Acín 
 
L’Ordre de 18 de maig de 2015 estableix en el seu article 14.3 que 

l’assistència serà obligatòria en les fases presencials (en este cas on 

line) com a mìnim al 85% de la durada total de les mateixes.  
 

XXXII Seminari de català 
“Seminari autonòmic per als professors/es de llengua 

catalana.” 
 

CURS 2020-2021 

 
 
 

CENTRO DE PROFESORADO 
TERRITORIAL DE MONZÓN 

(FRAGA) 
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