
Data:  23 i 24 d’octubre,  
6 i 7 de novembre 2015

Lloc: Seu Universitària de la Nucia

Coordinació: Prof. Dr. Josep Martines (UA, IEC)

Crèdits:  2 ECTS (els nous graus)  

i 2 LRU (per titulacions a extingir)Seu de la Universitat d’Alacant  
a la Nucia (la Marina Baixa)

Universitat d’Alacant

xx viii  Curs de sociolingüística 
de la Nucia
Les llengües viatgen:  
migracions i multilingüisme



xxviii CURS DE SOCiOLiNGÜÍSTiCA DE LA NUCiA
LES LLENGÜES viATGEN: MiGRACiONS i MULTiLiNGÜiSME

Divendres, 23 d’octubre

16:00-16:15 h  
Inauguració

16:15-17:00 h
 Joan Veny (Universitat de Barcelona; Institut 

d’Estudis Catalans):  
«Neologismes externs en català»

17:00-18:00 h
 Joan Argenter (Universitat Autònoma de 

Barcelona; Institut d’Estudis Catalans):  
«Comunitats locals d’enclavament i 
diversitat lingüística» 

18:15-19:15 h 
 Teresa Morell (Universitat d’Alacant):  

«Valencians a Nova York: una experiència 
pròpia» 

19:15-21:00 h
 Miquel-Àngel Pradilla (Universitat Rovira i 

Virgili; Institut d’Estudis Catalans):  
«La integració lingüística de les noves 
migracions a la Catalunya, el País Valencià 
i les Illes Balears del segle xxi. Un repte 
peremptori de la política lingüística»

Dissabte, 24 d’octubre

09:00-10:00 h
 Josep Martines (Universitat d’Alacant; Institut 

d’Estudis Catalans):  
«Mots que viatgen per l’orient peninsular i 
més enllà»

10:00-11:00 h
 Brauli Montoya (Universitat d’Alacant; Institut 

d’Estudis Catalans):  
«La colònia menorquina de San Pedro a 
l’Argentina»

11:15-12:15 h
 Xavier Vila (Universitat de Barcelona):  

«Els reptes de la política lingüística educativa 
davant la cruïlla sociolingüística del català» 

12:15-15:00 h
 Juli Esteve (Periodista i director d’InfoTV): 

«Transmissió familiar del valencià i 
interferències lingüístiques entre els 
valencians emigrats a l’Amèrica del Nord»

Divendres, 6 de novembre

16:00-17:00 h
 Vicent Beltran (Universitat d’Alacant):  

«L’empremta mallorquina a la Marina, el 
Comtat i la Safor» 

17:00-18:00 h
 Carles Segura (Universitat d’Alacant): 

«Genovesos a Tabarca»

18:15-19:00 h
 Viola Miglio (University of California, Santa 

Barbara, EUA):  
«L’espanyol als Estats Units»

19:00-20:00 h:
 Josep Escolano (Universitat d’Alacant. 

Professor d’Ensenyament Secundari): 
«Multilingüisme a les aules i integració social»

20:00-21:00 h
 Marion Aleson Carbonell (Universitat 

d’Alacant):  
«L’anglès, llengua global» 

Dissabte, 7 de novembre

9:00-10:00 h
 Francesc Ballone (Institut d’Estudis Catalans): 

«Català de l’Alguer: actualitat i perspectives»

10:00-11:00 h
 José Enrique Gargallo (Universitat de 

Barcelona; Institut d’Estudis Catalans):  
«Empelts romànics dins la Romània, la vella i 
la nova»

11:15-12:00 h
 Joaquim Espinós (Universitat d’Alacant):  

«Valencians a Nova York. Una experiència 
literària»

12:00-13:00 h
 Àngela-Rosa Menages (Professora 

d’Ensenyament Secundari) & Joan-Lluís 
Monjo (Professor d’Ensenyament Secundari): 
«El patuet: un resultat de la presència 
valenciana a l’Algèria colonial francesa»

13:00-14:00 h
 Enric Balaguer (Universitat d’Alacant): 

«La llengua dels confins/ els confins d’una 
llengua»

InformacIó
general

L’ésser humà és i ha estat un ésser 
en moviment constant. Les migra-
cions han definit la història de la 
humanitat i, amb les migracions, els 
contactes i els bescanvis lingüístics 
i culturals. El desenvolupament dels 
mitjans de transport i de les TIC i la 
mundialització i els desequilibris que 
se’n deriven han fet que aquests 
moviments de població hagen pres 
actualment un relleu particular, 
també a casa nostra.

Aquest 28è Curs de sociolingüística 
de la Nucia, sota el títol «Les llengües 
viatgen: migracions i multilingüis-
me», presentarà una visió àmplia del 
fenomen dels moviments i els con-
tactes demogràfics. Pararà atenció 
sobre la història i el present del feno-
men i de les seues manifestacions a 
casa nostra i en altres països. Trac-
tarà fets ben coneguts en el món 
contemporani, com ara la difusió 
massiva de certes llengües com a 
resultat, entre altres coses, de movi-
ments de població, de la tecnologia 
o de factors socials, econòmics i 
polítics. Així mateix, s’ocuparà de 
qüestions no menys interessants i 
que cal difondre i entendre, com ara 
els efectes lingüístics i culturals de 
l’emigració dels valencians a Algè-
ria o als Estats Units, de la presència 
dels mallorquins per terres valencia-
nes, dels menorquins a l’Argentina o 
dels genovesos a l’illa de Tabarca, 
de la difusió de lèxic català a altres 
llengües, de la persistència del ca-
talà a l’Alguer, i encara, amb una 
visió general, dels enclavaments i 
els moviments de llengües en altres 
territoris.

Tindrà un espai específic i notable en 
aquest curs l’estudi de la diversitat 
lingüística i cultural contemporània i 
les conseqüències sociolingüístiques 
i pedagògiques que se’n deriven. La 
integració lingüística, cultural i social 
de les persones d’orígens diversos a 
casa nostra és una qüestió de gran 
importància per al nostre futur. Quin 
paper hi poden fer el sistema edu-
catiu, els ciutadans, les institucions?

     ProgramaComitè organitzador de la Universitat d’Alacant
Profs. Drs. Josep Martines, Maria Antònia Cano, Vicent Martines, Sandra 
Montserrat, Elena Sánchez, Jordi M. Antolí, Eng. Ramón Ruiz, Srs. Josep 
Garcia, Caterina Martínez i Jaume Pons.

Comitè Científic
Profs. Drs. Joan Veny (UB, IEC), Antonio Cortijo (University of California at 
Santa Barbara, EUA), José Antonio Pascual (RAE), Enric Mallorquí Rusca-
lleda (California State University at Fullerton, EUA), Giuseppe Grilli (Univer-
sità di Roma Tre, Itàlia), Dominic Keown (University of Cambridge, Regne 
Unit), Ricardo Silveira da Costa (UFES, el Brasil), Dominique de Courcelles 
(École Nationale des Chartres, França).

Doctorat
Aquest 28è Curs de Sociolingüística de la Nucia forma part de les Activi-
tats Formatives Específiques del Programa de Doctorat en Transferències 
Interculturals i Històriques en l’Europa Medieval Mediterrània (Universitat 
d’Alacant, Facultat de Filosofia i Lletres i EDUA, ISIC-IVITRA [ISIC-2012-022].

investigació
Aquest Curs forma part de les activitats d’investigació i transferència dels 
projectes d’investigació FFI2009-37103, PrometeoII-2014-018 i Vigrob-125, 
i de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA, 
Ref. ISIC-2012-022], MINECO FFI 2012-37103.

Data: 23 i 24 d’octubre, 6 i 7 de 
novembre 2015

Lloc: Seu Universitària de la 
Nucia

Coordinació: Prof. Dr. Josep Mar-
tines (UA, IEC)

Crèdits: 2 ECTS
Aquests crèdits són computables 
també per a l’obtenció del “Cer-
tificat de Capacitació Docent” i 
el “Diploma de Mestre en Valen-
cià” dins de la normativa vigent. 

Requisits per a l’obtenció del di-
ploma o certificat: assistència a 
un mínim del 80% de les sessions 
i resum individual de cadascuna 
de les conferències i valoracions 
personals dels temes tractats.

Import: General: 60 euros
 IVITRA: 30 euros
Aquest curs és gratuït per als 
professors d’educació primària 
o secundària en actiu en el mo-
ment de matricular-se, prèvia 
acreditació de la seua condició. 
Perquè la matrícula siga vàlida, 
s’ha d’acreditar la condició de 
professor enviant-ne justificant al 
correu electrònic s.seus@ua.es.

* Si el nombre d’alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establit, el Secre-
tariat de Seus Universitàries pot resoldre que aquest curs no es duga a terme.

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 
ho sol·liciten siga menor de 20. 
Per a reservar plaça en l’autobús, 
cal enviar un correu electrònic a 
l’adreça seulanucia@lanucia.es 
o telefonar al 966 89 77 33. 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).

Matrícula: oberta fins a 22 d’octubre
• Presencial

De 9 a 14 h: Seu Universitària de 
la Nucia. Antic col·legi Sant Rafel. 
Av. Porvilla, 8. La Nucia (Marina 
Baixa).
De 9 a 14 h: En el Secretariat de 
Seus Universitàries, Edf. Germà 
Bernàcer, planta baixa (Campus 
de Sant Vicent del Raspeig).

• Telefònica
De 9 a 14 h: 965 90 93 23 Secretariat 
de Seus Universitàries.
De 9 a 14h: 966 89 77 33 Seu Uni-
versitària de la Nucia.

•  A través del formulari web:  
http://web.ua.es/es/seus/lanucia/


