
Aquesta 25a edició dels Cursos de Sociolingüística de la Nucia fa un 
recorregut per la situació de les llengües de l’Estat espanyol. El context de 
mundialització actual i els canvis culturals, polítics, econòmics i demogràfics 
conviden a reflexionar sobre el present i el futur de l’ús social, de l’ensenyament 
i l’estandardització d’aquestes llengües.
 
PROGRAMA

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE

16:00-16:30h Lliurament de materials als inscrits. Acte d’inauguració

16:30-17:30h Maria Antònia Cano, Maria Àngels Fuster, Elena Sánchez, 
Josep Martines, Vicent Martines, Sandra Montserrat 
(Universitat d’Alacant): “25 anys de Cursos de Sociolingüística 
de la Nucia: balanç i perspectiva de futur”

17:30-18:30h Isidor Marí (President de la Secció Filològica, Institut 
d’Estudis Catalans): “Perspectives en la codificació i 
l’estandardització del català”

19:00-20:00h Vicent Brotons (Universitat d’Alacant, UEM): “Del valencià 
a l’escola a l’Escola Valenciana plurilingüe”

20:00-21:30h Miquel Àngel Pradilla (Univesitat Rovira i Virgili; Institut 
d’Estudis Catalans): “Ensenyament de la llengua i context 
sociolingüístic”

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE

09:00-11:00h Xosé Antón González Riaño (Universitat d’Oviedo, 
Academia de la Llingua Asturiana): “El asturiano desde 
el punto de vista sociolingüístico y socioeducativo”

11:30-12:45h Maria Pilar Benítez (Facultat d’Educació; Universitat 
de Saragossa): “L’amostranza d’a luenga aragonesa: un 
prozeso en (de)construzión”

13:00-15:00h Jordi Suïls (Universitat de Lleida): “Situació sociolingüística 
i ensenyament de l’aranès”

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE

16:00-17:30h José Antonio Pascual (Real Academia Española): “La idea 
del policentrismo en la lengua española”

18:00-19:30 h Juan Carlos Moreno Cabrera (Universitat Autònoma 
de Madrid): “El imperio de la lengua común. Ideologia, 
política y economía del españolismo lingüístico”

20:00-21:30h Josetxu Madariaga (Escola de Magisteri de Bilbao; Universitat 
del País Basc): “El euskara en el siglo XXI. El papel de la 
educación”

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE

9:30-11:00h Manuel González González (Universitat de Santiago de 
Compostel·la, Reial Acadèmia Gallega, Institut d’Estudis 
Catalans): “Proceso de codificacióndo galego”

11:00-12:30h José Enrique Gargallo (Universitat de Barcelona): “romanços 
de frontera a la Pell de brau”

12:30-13:30h Xosé Henrique Monteagudo Romero (Universitat 
de Santiago de Compostel·la, Reial Acadèmia Gallega): 
“Situación sociolingüística e ensino do galego”

13:30-15:00h Hans-Ingo Radatz (Universitat de Bamberg, Alemanya): 
“Per a una tipologia sociolingüística: les Llengües Regionals 
Occidentals (= LleROc) com a tipus configuracional”

INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ

•	 Crèdits:	2.	Aquests	crèdits	són	computables	també	per	a	l’obtenció	
del “Certificat de Capacitació Docent” i el “Diploma de Mestre en 
Valencià”

•	 Hores	ICE:	(30	hores)	20	hores	lectives	i	10	on-line

•	 Llengua	vehicular :	valencià

•	 Import:	60	euros	

Aquest curs és gratuït per als professors d’ensenyament 
primari o secundari en actiu en el moment de matricular-
se prèvia acreditació de la seua condició. Perquè la 
matrícula siga vàlida, has d’acreditar la condició de 
professor enviant justificant per fax al 965903839 o 
al correu electrònic s.seus@ua.es

XXV CURS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA 

ENSENYAMENT, CONTEXT 
SOCIOLINGÜÍSTIC I CODIFICACIÓ 

DE LES LLENGÜES A L’ESTAT 
ESPANYOL 



CERTIFICACIÓ: Per a obtenir la qualificació d’apte i aconseguir els 
crèdits,	cal	assistir	a	un	mínim	d’un	80%	de	les	sessions,	a	més	de	fer	un	
treball sobre els continguts del curs, sota la tutoria dels membres del 
Comitè Organitzador.
 
TRANSPORT: Per als matriculats hi haurà un servei gratuït d’autobusos 
des de la Universitat d’Alacant (parada de l’Aulari I, al costat de l’eixida 
de l’autovia) fins a la Nucia. Aquest servei no estarà disponible quan el 
nombre d’alumnes que el sol·liciten siga menor de 20. Per reservar plaça 
en l’autobús, envieu un correu a l’adreça seulanucia@lanucia.es o truqueu 
al 966897733.

L’eixida serà una hora abans de l’inici de la primera sessió de cada dia; la 
tornada, en acabar l’última activitat de cada dia (arribada a la Universitat 
d’Alacant).

ORGANITZA:
Seu Universitària de la Nucia
Secretariat de Seus Universitàries

COMITÈ ORGANITZADOR

•	 Prof.	Dr.	Josep	Martines (Universitat d’Alacant [UA], Institut d’Estudis 
Catalans), Coordinador 

•	 Prof.	Dr.	Vicent	Martines	(UA, Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona)

•	 Dra.	Maria	Antònia	Cano (UA)
•	 Profa.	Dra.	Sandra	Montserrat	(UA)
•	 Profa.	Dra.	Ma	Àngels	Fuster	Ortuño (UA)
•	 Profa.	Dra.	Elena	Sánchez	López (UA)
•	 Sr.	Jordi	Antolí	Martínez (UA)

ORGANITZACIÓ
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