V JORNADA D'INTERCANVI PEDAGÒGIC
Conferència, taula de debat i experiències pedagògiques
Per a la construcció del projecte plurilingüe de centre.
Adreçada a docents de totes les etapes educatives i professionals de l'educació

DATA I HORA: 11 de maig de 2019. De 10:00h a 14:00h
LLOC: Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47. Barcelona
Organitza:

Amb la col·laboració de:

Edició dels materials:

Altres col·laboracions:

PROGRAMA:
9:30h: Registre i recollida de documentació
10:00h: Obertura institucional
10:15h: Taula de debat.
" La importància dels instruments pedagògics en l'avaluació formativa".
•
•
•

Josep Serentill: Inspector cap adjunt dels SSTT de Lleida.
M. Àngels Martínez: Assessora LIC del Consorci d'Educació de Barcelona.
Josep Mª Mominó: Professor de Psicologia i C. de l'Educació de la UOC.

•

Modera: Martí Teixidó: Director de la recerca Fem l'Escola Plurilingüe.

11:15h: Pausa-cafè.
11:45: Espai d'experiències pedagògiques.
•

Veig, penso, em pregunto.

Una experiència estructuradora del pensament per a tots els nivells educatius.
Escola Petit Món Felisa Bastida de Castelldefels.

•

La nostra banda sonora.

Una experiència d'intercomprensió multicultural i plurilingüe a través de la música.
Escola Prat de la Riba, de Reus.

•

El Rap interlingüístic.

Una proposta motivadora per a l'ús del repertori lingüístic en adolescents.
GREIP. Grup de Recerca en Enseyament i Interaccions Plurilingües de la UAB
•

La Iniciativa Legislativa Popular. ILP

Construint l'oratòria des del plurilingüisme i per al bé comú.
Col·legi Vedruna La Vall, de Terrassa.
Conducció a càrrec d'Elisabeth Dulcet. Logopeda.
13:00h: Conferència:
"De l'oralitat a l'oratòria en una societat multilingüe i tecnològica"
A càrrec de Gemma Pasqual. Escriptora de literatura infantil i juvenil.
Presenta: Rosa M. Piqué. Responsable de l'àrea educativa de FECC.
13:45h: Intervencions dels assistents i cloenda.

Jornada acreditada amb 5 hores de formació permanent per al professorat assistent.
L'assistència a la jornada completa les 30 hores d'acreditació permanent per als
membres dels grups de treball.

