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En un món cada vegada més complex, la concurrència de diverses llengües de 
cultura en un mateix territori, en els usos públics i privats, així com en l’espai virtual, 
planteja múltiples reptes. El multilingüisme pot contribuir a l’enriquiment personal 
i col·lectiu o pot ser una eina de poder i de dominació. I l’escola, malgrat no tenir-ne 
l’exclusiva, encara és un àmbit privilegiat en la difusió de destreses comunicatives 
i d’actituds lingüístiques conscients, com ara l’estima i defensa de la llengua pròpia 
i el respecte i acostament envers totes les altres. 

Conscients d’aquesta realitat, la Universitat de València i la Federació Escola 
Valenciana acordaren la creació d’una estructura acadèmica, la Unitat per a 
l’Eduació Multilingüe (UEM), orientada a dinamitzar l’ensenyament de la llengua, 
la literatura i la cultura pròpies dels valencians, compartides amb la resta de l'àrea 
lingüística catalana, en la perspectiva d’un multilingüisme crític. La UEM promou 
la difusió de bones pràctiques educatives per mitjà d’iniciatives diverses, com ara 
trobades de professorat on compartir idees, experiències i materials didàctics. 

Enguany hem organitzat una segona jornada d’experiències de plurilingüisme, 
amb el lema Les llengües a les aules de Primària. El programa de la trobada, oberta 
a tota la comunitat educativa, conjugarà la re�exió més general amb la mostració 
de casos singulars reeixits i el debat entre els assistents. Con�em que tot plegat 
l’encontre ens aporte nous recursos conceptuals i metodològics, que reforcen 
el paper central que ha de tenir l’ensenyament del valencià en el nostre 
sistema educatiu. 

Organitza: Col·laboren:
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PROGRAMA

Els assistents participaran en una sessió 
molt pràctica, on podran caminar, 
córrer, botar... i parlar en anglès. 
Activitats fàcils i divertides per a infantil 
i primària que poden proporcionar una 
experiència agradable d’aprenentatge 
de llengües.

Ponent: Paco Santos Juanes (CEFIRE 
de València)

12,30 CEIP Jaume I (Paiporta)
Presentació del projecte “Som en el temps” 
(6è de primària)

Presentació d’un projecte en el qual 
l’expressió oral i escrita són eines per 
a la construcció de la pròpia història 
i on s’articula la identitat en relació 
amb els altres. 

Ponent: Inma Coscollà Girona (CEIP 
Jaume I, Paiporta)

13,00 Taula redona amb la intervenció  
 dels ponents

14,00 Cloenda

COMITÉ ORGANITZADOR: 

Maria Conca, Adela Costa, Francesc Felipe, 
Vicent Miralles, Carmen Rodríguez, Ramon 
Rosselló i Ismael Sanz

 
9,00 Inauguració de la jornada

9,30 Conferència a càrrec d’Isabel Ríos  
 (Universitat Jaume I-UEM de Castelló)

L’escola plurilingüe des de la integració 
de llengües. El programa ValEn, una 
proposta integrada de les llengües 
a l’escola

11,00 Pausa- cafè

11,30 CEIP Jaume I (Catarroja) 
Transferències positives en l’escriptura de 
textos entre el català, el castellà i l’anglés 
a partir del treball amb seqüències 
didàctiques (5è de primària)

Exposarem el treball dut a terme 
amb seqüències didàctiques basades 
en textos expositius, prenent com a 
referència la idea d’educació plurilingüe 
i assumint que el treball amb llengües 
distintes potencia les transferències 
positives entre elles. 

Ponents: Eduardo España i Betlem 
Soler (grup Giel-Universitat 
de València) i equip de mestres 
del CEIP Jaume I (Catarroja)

12,00 CEFIRE de València
Body and language (El cos i el llenguatge)

Unir accions i llenguatge facilita 
l’aprenentatge d’idiomes. El nostre 
propi cos pot ser un gran recurs 
didàctic per a l’adquisició de l’anglès. 



MATRÍCULA

La matrícula és gratuïta (capacitat limitada a 90 persones).

La inscripció es farà per correu electrònic a uemuv@uv.es, 
amb l’assumpte II JORNADA EXPERIÈNCIES DE PLURILINGÜISME. 
LES LLENGÜES A L’AULA DE PRIMÀRIA, indicant al cos del missatge 
la següent informació:

•    Nom i cognoms

•    NIF

•    Lloc de treball /d’estudi

•    Adreça

•    Població

•    Correu electrònic

•    Telèfon

•    Certificat d’assistència ( SÍ / NO ) 
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