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Jornada d’ensenyament i ús del valencià als centres educatius 2014 
Intercanvi d'experiències d'educació plurilingüe 

 
En un temps en què l’aprenentatge de llengües s’ha convertit en un dels majors 
reptes educatius, els docents dels nostres centres educatius necessiten 
espais d’intercanvi de bones pràctiques pel que fa a l’ensenyament – aprenentatge 
de les llengües curriculars. Aquesta Jornada vol servir de punt de trobada per als 
ensenyants amb aquesta finalitat. 
  
La Jornada ha de convertir-se també en un escenari anual, òptim per a la reunió 
dels professionals i com a cloenda del curs escolar per tal d’animar els equips 
educatius en l’enorme tasca de millorar els resultats lingüístics de l’alumnat. 
  
L’espai de confluència multicultural i multilingüístic en què vivim és una realitat. Els 
docents que treballen en els programes d’educació bilingüe i plurilingüe de la 
nostra ciutat i comarques han comprés aquest fet i s’esforcen any rere any per 
dotar-se d’una competència lingüística més eficaç i ferma en totes les llengües 
curriculars, especialment en valencià. Construir un futur en què les llengües no 
siguen un obstacle per a la comunicació és el nostre horitzó. 
 
 

PROGRAMA 
 

DIJOUS, 5 DE JUNY DE 2014 
 

 
16.00 h Rebuda dels participants. 

 

 
16.15 h Benvinguda i obertura de la jornada. 

 

 
16.20 h Comunicació general.  

 

 
17.30 h Descans i cafè.  

 

 18.00 h Comunicacions per etapa i cicle. 3 espais. 

 Educació Infantil i Primer Cicle de Primària.  
 

 2n i 3r Cicle de Primària. 
 

 Educació Secundària i Batxillerat.  

 

 

20.30 h 

 

Comiat 

 

 

 

 

 



Jornada d’ensenyament i ús del valencià als centres educatius 2014. 
Intercanvi d'experiències d'educació plurilingüe. 

 
UNIVERSITAT D’ALACANT 2014 

 
Benvinguda i obertura de la jornada  

Carles Cortés, Vicerector de cultura, esports i política lingüística de la Universitat 
d’Alacant. 
 
Comunicació general  

“L'Educació Plurilingüe al País Valencià i els seus instruments.” 
Vicent Pascual Granell. UEM. Universitat d'Alacant. IEC (Institut d'Estudis 
Catalans). 
Presenta. Josep María Baldaquí director de l’IIFV i de la UEM – UA 
Saló de Graus de la Facultat de Dret. Universitat d’Alacant 
 

Comunicacions d’etapa, cicle i especialitat 

 

Educació Infantil i Primer Cicle de Primària.   
AULARI I. AULA 1-55P  

“Cuinant lectors” 
Elena Benítez Zorita, CEIP El Palmeral. Alacant. 
Rosa Maria Pinto Martínez, CEIP El Palmeral, Alacant 
 

"Sentim i aprenem la llengua” 
Rebeca Pérez García, CEIP Crist de la Pau, Sant Joan d'Alacant 
Núria Garrido Arévalo, CEIP d'Aigües, Aigües 
 
“Educació per al desenvolupament”  
Lorena Ferrer Camarasa, Enxarxa't, xarxa per a l'educació de qualitat, CEIP 
Miguel Hernández, Alcoi 
 
“CLIL a matemàtiques ( anglès)” 
Loli Sevilla López, CEIP Emilio Varela, Alacant 
 
“Treball de la consciència fonològica en l'etapa d`Infantil a través de 
l'anglès” (metodologia transferible a qualsevol altra llengua). 
Andrea Nogueroles Candel, CEIP Costa Blanca, Alacant  
Mª Isabel Coloma Martínez, CEIP Costa Blanca, Alacant 
 
 
 
 



2n i 3r Cicle de Primària. 
AULARI I. AULA 1-60P 

 
“Posa’m les ulleres d’Estellés" 
Paqui Sanchis Boronat, CEIP Voramar, Alacant 
 
“Portafoli de l'alumnat” Jaume Fullana Mestre, Enxarxa't, xarxa per a l'educació 
de qualitat, CEIP Gabriel Miró, Calp 
 
“CLIC amb Google Drive" 
Maria Bernabeu Llorente, CEIP San Fernando, Elx 
Javier Sellers Cerdà, C. Santo Domingo Savio, Petrer 
 
“Activitats per a desenvolupar el càlcul mental i resolució de problemes 
d'enginy" 
M. Carme Rico i Bodí, Mestra jubilada del  CEIP Enric Valor, Alacant 
Carmen Navarro Sánchez, Mestra jubilada del  CEIP Enric Valor, Alacant 
 
“Enfocament comunicatiu: e-Twinning” 
Agustí Fuertes Larrea, CEIP La Condomina, Platja de Sant Joan, Alacant,. 
 
 
 
Secundària i Batxillerat.  

AULARI I. AULA 1-61P  
 
“Interviu radiofònic”Esdeveniment sense títol 
Joan de Déu Martínez, IES Xixona, Xixona 
 
“Exposició oral amb suport digital” 
Voro Gómez Rosselló, 1entretants, IES  Antoni Llidó, Xàbia 
 
“Tàndems lingüístics” 
Josep Miquel Arques, IES Leonardo da Vinci, Alacant 
 
“El treball de l'expressió escrita a través de l'estudi de la història de la 
literatura. ” 
Glòria Gòmez Monllor, IES Figueras Pacheco, Alacant 
 
“L'etimologia, un recurs per a propiciar el trànsit lingüístic en temes 
científics”. 
Daniel Climent Giner, Professor jubilat de l’IES Badia del Baver, Alacant 
 

 
 
 



INFORMACIONS DIVERSES DE LA JORNADA: 
 

 Inscripcions assistents. 
http://web.ua.es/iifv/formulari_UEM6-1.html 
 

 Lloc de realització de la jornada. 
Universitat d’Alacant 
Saló de Graus Facultat de Dret 
Aulari I 
Plànol de la Universitat d’Alacant 
http://www.ua.es/oia/va/transporte/pbus.htm 

 

 Podreu trobar tots els materials de la Jornada  en l'espai  
www.lacivica.cat  

 

 Per a rebre més informació. 
Ismael Vicedo 
Mail. lacivica@lacivica.cat 
Telèfon. 607 930 565 
 

 

 Els assistents rebran un certificat d’assistència de l’Institut Interuniversitari de 
Filologia Valenciana.  
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