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a
trobada de
professorat
de valencià
Alzira, 1 i 2 de desembre de 2017
Casa de Cultura d’Alzira (c/ Escoles Pies)

«Ensenyar i estimar
el valencià amb les eines
presents i de futur»

programa d’activitats
divendres 1 - desembre
17.30 h
Presentació de la Trobada de Professorat de Valencià. «Llengües,
països, literatures». Inauguració.
A càrrec de Joan Francesc Mira.

Joan F. Mira (València, 1939) és antropòleg, escriptor, professor de grec i traductor de clàssics. És
autor de més de quaranta llibres de narrativa i d’assaig, i ha rebut distincions com el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes, la Medalla d’Or de la ciutat de
Florència, o el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. És membre de l’IEC i de l’AVL.

18.30 h
Sessió de treball «Estimar el valencià a l’escola i en la societat».
Diàlegs sobre l’ús social de la llengua.
A càrrec de Ferran Suay i Immaculada Cerdà.
Modera: Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana.

Ferran Suay (València, 1959) és doctor en Psico-

logia i professor de Psicobiologia a la Universitat
de València. Presideix l’organització Equality Language European Network (ELEN) i és membre de
la junta directiva d’Acció Cultural.

Immaculada Cerdà (Algemesí, 1965) és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de
València. És tècnica lingüística i cap de la Unitat de
Normalització Lingüística de la Diputació de València. A més, és acadèmica de l’AVL des del 2016.

20.00 h
Tancament de la jornada.

programa d’activitats
dissabte 2 - desembre
9.30 h
Taller «Estratègies per a fomentar la lectura en l’àmbit familiar i a l’aula».
A càrrec dels bibliotubers Marta Botet i Òscar Gual.
Modera: Rosa Mengual, coordinadora de la Fundació Bromera (FBFL)

Marta Botet (Barcelona, 2000) és estudiant i bibliotubera. Des del 2011 ressenya llibres en català
en el seu canal de YouTube titulat Recomanacions
de llibres, i en un blog que té el mateix nom. Ha participat en les xarrades TEDyouth 2015 de Nova York.

Òscar Gual (Gandia, 2008) és estudiant i bloguer.

Presenta el seu propi canal de YouTube des del 2014,
en què fa comentaris o recomanacions sobre temes
molt diversos que inclouen matèries escolars, llibres de lectura o aspectes de la vida quotidiana.

10.30 h - 11.00 h
Pausa. Café.

programa d’activitats
dissabte 2 - desembre
11.15 h
Sessió de treball «Ensenyar valencià: passat, present i futur».
Conferències sobre com s’ha de treballar la llengua per a fer-la atractiva
a l’alumnat del segle xxi.
A càrrec d’Eugeni S. Reig, Carmen Agulló i Pura Santacreu.
Modera: Josep A. Fluixà, director de la Fundació Bromera.

Eugeni S. Reig (Alcoi, 1942) és escriptor i lingüista. Ha publicat diverses obres lexicogràfiques
sobre la nostra llengua, com Valencià en perill d’extinció, Les nostres paraules i El valencià de sempre.
A més, és l’impulsor del butlletí InfoMigjorn.

Carmen Agulló (Xinzo de Limia, Ourense, 1957)

és llicenciada en Psicologia i llicenciada i doctora
en Filosofia i Ciències de l’Educació, i ha escrit nombroses obres d’investigació al voltant de l’educació
valenciana i de les dones. És professora d’Història
de l’Educació a la Universitat de València.

Pura Santacreu (Alzira, 1958) és llicenciada

en Filologia Hispànica i catedràtica. A més, té el
Màster en Assessorament Lingüístic. És cap del
Departament de Valencià de l’IES Rei En Jaume,
secretària de la seu d’Alzira de la JQCV i ha sigut
professora associada a la Universitat de València.

programa d’activitats
dissabte 2 - desembre
12.30 h
Diàlegs «Recursos per a ensenyar llengua d’una manera significativa i
lúdica».
A càrrec d’Enric Queralt, Jacqueline Chacón i Dídac Botella i Mestres.
Modera: Elena Cívico, responsable de comunicació en FBFL.

Enric Queralt (Reus, 1956) és mestre, psicopedagog, formador de professorat, assessor pedagògic
en escoles i instituts, exinspector d’ensenyament i
assessor especialitzat del Departament d’Ensenyament en temes de llengua. Col·labora en els programes «Impuls a la lectura» i «araESCRIC».

Jacqueline Chacón (València, 1985) és diplomada en Magisteri d’Educació Infantil i graduada
en Educació Primària. Imparteix classes al CEIP Jaume I de Catarroja. Es troba immersa en un projecte
d’Escola Valenciana que pretén apropar als centres
la música contemporània composta en valencià.

Dídac Botella (València, 1976) és mestre d’es-

cola, psicopedagog i escriptor. Ha estudiat interpretació i ha realitzat diversos projectes teatrals
i d’escriptura en l’àmbit escolar i de formació del
professorat. Actualment és professor associat a la
Universitat de València.

14.30 h
Dinar gentilesa de l’organització a La Gallera d’Alzira i cloenda a càrrec
del grup de música Tardor.
17.30 h
Recollida de certificats.
altres activitats
Exposició «Com es fa un llibre?» al claustre de la Casa de Cultura.

informació
Fundació Bromera
Telèfon 962 459 704
www.trobadaprofessorat.org
certificació
Activitat homologada per la Resolució del 22 de febrer de 2017, de
la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, de la Conselleria
d’Educació, Cultura, Investigació i Esport.
admissió
Per ordre de preferència.
ordre de preferència
• Professorat de Valencià de Secundària, Batxillerat i Primària que impartisca l’àrea de Valencià.
• Professorat de Primària i Secundària interessat.
• En cas d’igualtat de preferència es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.
• Altres (consulteu).

butlleta d’inscripció
• Totes les persones interessades hauran d’abonar la quantitat de
20 euros en concepte de matrícula.
• El pagament es farà mitjançat ingrés o transferència a:
–Titular del compte: Fundació Bromera
–Número de compte IBAN: Bankia ES60 2038 6013 95 6000074386
–Emissor: Nom i cognoms de la persona que s’inscriu en la trobada.
–Concepte de l’ingrés o transferència: “Trobada de valencià”.
A través del web
• Cal emplenar la butlleta d’inscripció que trobaràs a l’apartat
«Inscripcions» del web www.trobadaprofessorat.org
En paper
• Cal emplenar la butlleta d’inscripció i enviar-la a l’adreça
electrònica: trobada@fundaciobromera.org
• En els dos casos cal enviar una còpia de l’ingrés o la transferència
(foto o document escanejat) a trobada@fundaciobromera.org
• La data límit per a inscriure’s és el 20 de novembre de 2017.
• El nombre de places de la trobada és de 170 persones.

Nom: ......................................................................................................................................................................
Cognoms: .........................................................................................................................................................
DNI: ............................................................. Telèfon: ...................................................................................
Adreça electrònica: ...............................................................................................................................
(Per a poder tramitar el certificat a funcionaris, interins i persones inscrites a la borsa
de treball, cal que introduïu el vostre correu@gva.es. El personal de centres concertats
pot anotar qualsevol compte de correu. No s’accepten adreces compartides.)

Nom del centre: ........................................................................................................................................
Codi del centre: .........................................................................................................................................
Població del centre: .............................................................................................................................

Marca amb una ×: (múltiple resposta)
    Funcionari en actiu.
    Interí en actiu.
    Persona inscrita en borsa de treball.
    Professorat de Valencià de Secundària, Batxillerat
i Primària (àrea de Valencià).
    Professorat de Primària i de Secundària interessat.
    Altres: consulteu a l’organització.

www.trobadaprofessorat.org
#trobadaprofessorat

Organitza:

Amb la col·laboració de:

