Les assignatures de llengua i les competències
comunicatives en el pas de la secundària a la universitat
L’IDES, en col·laboració amb el Programa Argó (transició secundària  universitat), el
representant de la Rectora per a la secundària i el Deganat de Filosofia i Lletres, organitza
aquesta trobada entre professorat de llengua de secundària i d’universitat.
Objectiu:


Conèixer la situació a la secundària en relació al domini de les llengües (català i castellà).



Compartir l’experiència del professorat de batxillerat en relació a les pràctiques d’aula
més habituals, les dificultats i els èxits; en definitiva, identificar allò que des de la
universitat es pot esperar dels estudiants que inicien un grau.



Presentació d'experiències endegades a la UAB

Programa:
15.30

Benvinguda i presentació de la Jornada
El currículum de les assignatures de

15.40

llengua al batxillerat i les
competències comunicatives des de

Josep Vallcorba, (Inspector d'Educació)

totes les àrees.
Lola Ribelles (professores de llengua a
16,10

El desenvolupament a l'aula de les
assignatures de batxillerat.

secundària).

La llengua a les altres matèries.

(professors de ciències socials i ciències

Manoli Nachez i Enric Custodio
a secundària)

Les llengües catalana i castellana a la

Carles Sànchez (Sotscoordinador de les

selectivitat .

proves de castellà)

18, 00

Recursos virtuals per facilitar la
comunicació.

Enric Serra (Servei de llengües UAB)

18.30

Experiències de millora de l’expressió
escrita a la UAB.

19.00

Debat i Conclusions.

17, 30

Anna Bartra Kaufmann. (Departament
de Filologia Catalana UAB)

Destinataris:
Professorat d’universitari que imparteix assignatures de llengua i de matèries relacionades amb
l'expressió oral i escrita de qualsevol titulació, directors de departament, coordinadors/es de
titulacions i vicedegans d'ordenació acadèmica.
Data: 12 d’abril del 2011
Lloc: Sala de Graus. Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
Inscripció: www.uab.cat/ides
Certificació d’assistència de l’IDES:
Aquesta jornada s'engloba dins del programa de formació docent de l’IDES. Els assistents que ho
desitgin se'ls reconeixerà en el seu currículum de formació docent

