Cicle de conferències: Som parlants,
som models i tenim un marge d'acció
Curs 2018-2019
Esdeveniment 16030
8 hores - 30 places
Eivissa i Formentera
Presencial

Servei de Normalització Lingüística i Formació
18 a 22 de febrer de 2019

Línia estratègica
5. Millora de les competències lingüístiques

Destinataris

Professors/res i mestres de català.
Resta del professorat.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Fomentar l'adopció de conductes lingüístiques que facilitin l'ús i manteniment de la llengua catalana.
Aconseguir que el català sigui vist com a llengua vehicular del sistema educatiu.
Oferir recursos per treballar, mesurar i millorar les actituds lingüístiques.
Reforçar les actituds lingüístiques del professorat.

Continguts
Primera conferència: Treballar actituds lingüístiques entre professorat i alumnat, Bernat Joan i Marí.
Segona conferència: Assertivitat lingüística per a docents: recursos fora de l'aula, Gemma Sanginés Sáiz.
Tercera conferència: Assertivitat lingüística per a docents: recursos dins de l'aula, Ferran Suay i Lerma.anginés Sáiz.

Metodologia
Cicle de conferències.

Lloc
Centre de Professorat de Formentera

Horari
Dies 18, 21 i 22 de febrer de 2019 de 18.00 h. a 20.00 h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 11 a dia 24 de gener de 2019 de la manera següent:

Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar informació a
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels
DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d'espera.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 25 de gener de 2019. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT. La llista d'espera, si s'escau, es publicarà també a
la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 25 de gener a dia 3
de febrer de 2019 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
Assistència obligatòria al 100% de la durada del cicle.

Coordinació i informació
Tomàs M. Oliver Colom (tmolivercolom@dgfpfp.caib.es)
Servei de Normalització Lingüística i Formació
Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Formadors
Bernat Joan i Marí
Doctor en Filologia Catalana, catedràtic de Llengua Catalana i Literatura de l’IES Santa Maria
d’Eivissa i professor associat de la UIB. Professor dels cursos de reciclatge de l’ICE de la
Universitat de les Illes Balears (1982-2003). Coordinador del Seminari Permanent de
Sociolingüística Aplicada d’Eivissa (1990-2002). Col•laborador en el Years Work in Modern
Language Studies (Facultat de Llengües Modernes, Universitat d’Oxford). Entre les seues
investigacions i assaigs en sociolingüística, destaquen Les normalitzacions reeixides (Barcelona,
1996), Un espai per a una llengua (València, 1998), Sociolingüística l’aula (Barcelona, 2002) o
Català normalitzat en un món multilingüe (Palma, 2009). Ha estat diputat al Parlament
europeu (2004-2007) i Secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (2007-2011).

Gemma Sanginés Sáiz
Psicòloga especialitzada en intervenció terapèutica, esport i hàbits lingüístics dels parlants de
llengües minoritzades. Professora en el postgrau de Planificació Lingüística HIZNET, de la
Fundació Asmoz. Professora de basc en la Euskal Etxea Euskaltzaleok Valentzia. Coautora del
llibre Sortir de l’armari lingüístic (2010). Traductora del llibre Gaudir de la Llengua; el viatge
lingüístic d’un parlant basc (2015), de Karmelo Ayesta. Imparteix des de l’any 2003 el taller
d’espai lingüístic personal (TELP) amb més de 200 edicions tant al territori de parla catalana
com a Euskal Herria.

Ferran Suay i Lerma
Professor de Psicobiologia (Universitat de València-Estudi General). President d’ELEN
(European Language Equality Network). Vicepresident de l'Associació Cultural del País Valencià.
Membre del Consell Consultiu de Plataforma per la Llengua. És conferenciant i autor de
diverses publicacions de les que cal destacar: Sortir de l’armari lingüístic. Una guia de conducta
per a viure en català, Barcelona: Angle, 2010, per la qual va rebre el Premi Sant Jordi (Lupa
d’Or) 2011, atorgat per la Societat Catalana de Sociolingüística. Premi de Sociolingüística
Teresa Miquel i Pàmies de l’Ajuntament de Reus, 2006. Premi Baptista Basset 2011 a l’activitat
valencianista de base, atorgat per l’associació cultural Tirant lo Blanc.

Àrea: Llengua i literatura catalana Modalitat: Activitat puntual de formació
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