III JORNADES
d’Experiències Plurilingües
La integració de llengües
en l’educació primària i secundària
Del 14 al 16 de setembre de 2015
Facultat de Magisteri de la Universitat de València (Av. dels Tarongers, 4. València)

El multilingüisme és un fenomen inherent a la naturalesa oberta, fluctuant i contradictòria
de les societats modernes. Integra mútliples dimensions: econòmiques, tecnològiques, polítiques,
culturals i educatives, entre d’altres. Amplia l’horitzó formatiu, multiplica les relacions personals
i col·lectives i ofereix possibilitats de creixement individual i professional. Però, sense regulació,
pot ser també una amenaça per a les comunitats culturals i lingüístiques minoritàries,
abocant-les, paradoxalment, a la discontinuïtat i la virtual extinció. Per això és tan important
que l’escola assumisca l’educació lingüística com a integració de competències comunicatives
que es manifesten en les llengües copresents a l’aula. I que ho faça sense perdre de vista
els valors que han d’informar el conjunt de l’educació, en la nova etapa que ara s’enceta.
Amb aquest esperit, hem convocat aquestes III Jornades d’experiències plurilingües, que,
al llarg de tres sessions consecutives, ens mostraran un ventall de possibilitats didàctiques.
En primer lloc, farem una ullada a l’experiència basca, que ens pot il·luminar pel que fa
a la conciliació de la identitat lingüística patrimonial i les competències funcionals en altres
llengües, amb les quals el nen o la nena conviuen fins a fer-les també seues. Portarem després
aquest plantejament a casa nostra. Completarem la visió experta amb l’exposició d’algunes
experiències reeixides i debatrem al voltant de les oportunitats i riscos que entranya el
multilingüisme. Finalment, aprofundirem en la proposta d’ensenyament integrat de llengües
que postula el moviment Escola Valenciana. I coneixerem de primera mà les línies generals
que, en matèria de llengües, informaran la política educativa del nou govern valencià.
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PROGRAMA

III JORNADES
d’Experiències Plurilingües
La integració de llengües
en l’educació primària i secundària
Del 14 al 16 de setembre de 2015
Facultat de Magisteri de la Universitat de València (Av. dels Tarongers, 4. València)

Dilluns 14 de setembre

Dimecres 16 de setembre

17,00 Inauguració de les jornades

17,00 Taula redona:

17,15 Mar Pérez i Teresa Ruiz, assessores
del programa de llengües del
Departament d'Educació
del Govern Basc
La integració de llengües en el sistema
educatiu basc: disseny, experiències,
resultats

18,30 Taller pràctic:
Primeres passes per a engegar el TIL

Reptes i oportunitats de l'ensenyament
plurilingüe a l'aula
Modera:

Inma Coscollà, CEIP Jaume I de Paiporta
Intervenen:

Dídac Botella, CEIP Miguel Hernández
de València

Àngels Espí, CEIP Sant Marc de Beniarjó
Maribel Morte, CEIP Gloria Fuertes d’Alzira
Maite Boscà, IES Albal d’Albal

Dimarts 15 de setembre
17,00 Pilar Safont, Professora de la
Universitat Jaume I de Castelló
de la Plana, UEM-UJI
La integració de l’anglès en un espai
multilingüe amb llengua pròpia: el cas
valencià

18,30 Experiències d’educació multilingüe
a l'escola
Rosa Candel, CEIP Tirant lo Blanc, Alzira
Jesús Jiménez, IES Andreu Sempere, Alcoi

Adela Gascón, IES Isabel de Villena

de València

18,30 Vicent Moreno, President
d’Escola Valenciana
L’escola que volem; l’educació lingüística
que ens cal

19,15 Jaume Fullana, Director General
de Política Educativa de la Generalitat
Valenciana
Noves directrius de l’educació lingüística
en el sistema escolar valencià

20,00 Clausura de les jornades

