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Jornada d’Ensenyament i Ús del Valencià als Centres Educatius 2018 

Intercanvi d'Experiències d'Educació Plurilingüe 
 

Aquesta Jornada és un espai molt adequat per a aportar i compartir bones 

pràctiques des de la professionalitat i l’experiència del professorat davant un 

panorama legislatiu canviant. 

La Llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu 

valencià fa referència als objectius i la metodologia adients a l’ensenyament de 

les llengües. A més el text ens aclareix algunes incògnites i ens proposa alguns 

reptes. 

En qualsevol cas, com a docents aprofitem aquesta vesprada de juny per a 

preguntar-nos quin són aquests reptes que ens planteja la normativa, explicar-

nos com podem superar els entrebancs que han sorgit o poden sorgir i 

compartir idees per a millorar més encara l’ensenyament de les llengües, 

especialment del valencià, en el proper curs. 

El professorat dels centres que imparteixen programes plurilingües en valencià 

estem, curs rere curs, consolidant un espai de reflexió conjunta amb el suport 

de la Universitat d'Alacant, amb la llibertat i la confiança que ens dóna el bon 

treball, els objectius comuns i el context compartit. 

Aquest espai és la Jornada en què us proposem participar, que us presentem en 

aquest programa elaborat per un grup obert de docents que creiem en un 

plurilingüisme de qualitat des del valencià. 

 

 

PROGRAMA 
 

DIJOUS, 7 DE JUNY DE 2018 
 

 
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. 4 espais. 
- Educació Infantil  
- Primària 1 

- Primària 2 

- Educació Secundària, Batxillerat i Adults. 
 

20:30 h Comiat 
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UNIVERSITAT D’ALACANT 2018 

 

16:00 h 

Recepció de participants  

 

16:15 h 

Benvinguda i obertura de la jornada  

Sala d’actes de la Facultat d’Educació Universitat d’Alacant  
 
- Carles Cortés, vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat 
d’Alacant. 
- Jaume Fullana, director general de Política Educativa de la Conselleria 
d’Educació de la Generalitat Valenciana. 
- Josep Maria Esteve, degà de la Facultat d’Educació de la UA. 
- Tudi Torró, directora dels Serveis Territorials d’Educació d’Alacant. 
 
 
16:45 h 
Comunicació general  

Sala d’actes de la Facultat d’Educació Universitat d’Alacant  

«Conseqüències didàctiques d’un enfocament plurilingüe», a càrrec 

d’ANNA MARZÀ IBÀÑEZ. Universitat Jaume I de Castelló (UJI). 

 
18:00 h 
Comunicacions d’etapa, cicle i especialitat 

 

INFANTIL 
Facultat d’Educació UA. AULA ED/0-03 

 

 “Psicomotricitat relacional: expressió i comunicació del món interior” 
NOELIA COLOMER SANTONJA. CEIP El Romeral d’Alcoi. 

 “ABP. Perquè punxen les roses?” ROCIO CRESPO OVELLEIRO. CEIP 
Joaquín Sorolla d’Alacant. 

 “Periòdic d'aula: La lluna” AMPARO ALBEROLA GARCÍA I ANA MARÍA 
CLIMENT PÉREZ. CEIP El Salvador de Mutxamel. 

 “Plurilingüisme mitjantçant aules temàtiques” ANTONIO SERRANO 
MURIANO. Fundació Educativa ACI Esclavas Alcoi d’Alcoi. 

 “Principis d una escola activa. Activitats comunicatives d'una jornada 
escolar”  BELÉN LLORET ARNEDO. CEIP Princesa d’Astúries d’Elx. 

 
 



 

 

PRIMÀRIA 
                                
 PRIMÀRIA ESPAI 1                                Facultat d’Educació UA. AULA ED/0-02 

 
 “Tertúlies dialògiques” LUÍS MIRALLES CLEMENTE. CEIP Cervantes de Sax. 

 “Eines digitals per aprendre llengua” JAVIER SELLERS CERDÀ. CC santo 
Domingo Savio de Petrer. 

 "L'ús de les xarxes socials per a desenvolupar la competència lingüística” 
MIREIA JIMÉNEZ GARCÍA. CEIP Jesús Navarro Jover de Novelda. 

 “Fem una revista digital” JÚLIA LLOVERA EMBUENA. CEIP Pla de Barraques 
del Campello. 

 

 
PRIMÀRIA ESPAI 2                                 Facultat d’Educació UA. AULA ED/0-07 

 
  “Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) com a ferramenta integradora de 

les llengües “ ÁLVARO ORTEGA QUIRANTE. CEIP La Cala de Benidorm. 
 “Televisió Musical I projectes amb tauletes musicals” PATRICIA GUILLÉN 

BELLIDO. CEIP Sagrada Família de Xixona. 
 "Microorganismes per tot arreu" ROSANA GUIJARRO PASTOR. CEIP José 

Ramón García Antón de Sant Vicent del Raspeig. 
 “Programa de Bits d'enriquiment cultural” ÓSCAR SOLER PÉREZ. CEIP 

Cervantes de Saix. 
 

 

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
 Facultat d’Educació UA. AULA ED/0-06        

 
 “Treball internivell i interdisciplinar de les competències clau i les llengües 

 utilitzant metodologies de gamificació, ABP i grups col·laboratius. 
Projecte Junts, imparables” SÍLVIA MARIA PALACIOS LEAL. Ext IES Pare 
Arques de Benilloba. 

 “Innovació metodològica en l'àrea de llengües” PATRICIA MIRA IBORRA. CC 
José Arnauda d’Alcoi. 

 “Treball interdisciplinar al voltant de la figura del Tirant Lo Blanch” SARA 
FERRANDO COMPANY. IES Cotes Baixes d’Alcoi 

  “Joan Vallsada: Gimcana amb dispositius mòbils, xarxes socials i realitat 
augmentada pels carrers d'Alcoi. Una manera atractiva d'aprendre, estimar i 
crear poesia”. JUAN FRANCISCO ÁLVAREZ HERRERO. CC Sagrada família 
d’Alcoi. 

  “Autobiografies lingüístiques de l'alumnat de Secundària: una visió de 
l'aprenentatge de llengües”. PILAR GARCÍA VIDAL, IES Serpis de València; 
ÁNGELA CERDÁ JUAN, alumna Màster de Secundària de la Universitat de 
València. ALICIA MARTÍ CLIMENT, associada de la Universitat de València i IES 
Serra Perenxisa de Torrent. 

 “Reptes a l'aula de valencià. Una proposta en Booktrailler” ANDREA CUENCA 
PIQUERAS. IES Las Lagunas de Torrevella. 

  “Afavorir l'aprenentatge de llengües a través de la ràdio on-line” ESTHER 
PÉREZ FEMENIA. IES Mediterrània de Benidorm. 

   
 
 



 

Inscripcions: https://web.ua.es/iifv/formulari_UEM18-1.html 

 
Programa: http://www.iifv.ua.es/web_uem/contingut_ind.php?id=2344   

 

 
 

Lloc de realització de la jornada: 
 
Universitat d’Alacant 
Facultat d’Educació 
 
Per a rebre més informació:  

 
Ismael Vicedo 
Mail. lacivica@lacivica.cat  
Telèfon. 607 930 565 
 

 
Els assistents rebran un certificat d’assistència de la Universitat d’Alacant. 
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