Ensenyar català amb un enfocament
per tasques
Curs 2019-2020
Esdeveniment 16508
12 hores - 30 places
Mallorca
Presencial

Servei de Normalització Lingüística i Formació
20 a 29 d'abril de 2020

Línia estratègica
PQ 1620 5 Millora de les competències lingüístiques

Destinataris

Professors 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
Donar un marc teòric de l'enfocament per tasques i fer-ne una reflexió teòrica i pràctica.
Reflexionar sobre els mecanismes que s'activen quan es resol una tasca.
Identificar els continguts lingüístics d'una tasca.
Analitzar les fases de la seqüència didàctica i les activitats que la componen.
Saber la funció del text input i elaborar activitats per a una seqüència didàctica.

Continguts
L'enfocament per tasques: la tasca i els continguts lingüístics. La seqüència didàctica i l'elaboració d'activitats.

Metodologia
Exposició dels objectius de l'activitat formativa que es desenvoluparà en quatre sessions que seran pràctiques i de
recollida de creences i opinions dels participants amb l'intenció de donar resposta a les necessitats formatives dels
participants.

Transferència
Una vegada finalitzada la formació, els participants a l'activitat formativa hauran d'elaborar una proposta didàctica
relacionada amb els continguts treballats.
Aquesta proposta s'haurà d'enviar a dinamicat@dgpice.caib.es abans de dia 31 de maig de 2019.

Lloc
Centre de Professorat de Manacor
Camí de Bendrís, 2, 07500 Manacor, Illes Balears

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

Horari
Dies 20, 22, 27 i 29 d'abril de 2020 de 17.00 a 20.00 h.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 10 a dia 20 de març de 2020 de la manera següent:
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 PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT
EDUCATIVA.
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 23 de març de 2020. 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 PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. 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 23 a dia 31 de març
de 2020 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
El professorat inscrit haurà d'assistir a un mínim del 85% de les hores de formació.
Es valorarà la participació activa i es tindrà en compte la capacitat d'interactuar entre ells i amb el formador
mitjançant les diferents tasques proposades.

Coordinació i informació
Tomàs M. Oliver Colom, assessor tècnic docent del Servei de Normalització Lingüística i Formació.

Formador
Albert Vilagrasa Grandia
Llicenciat en Filologia Catalana per la UAB i màster en Formació de Professors d’Espanyol com
a Llengua Estrangera per la UB.
He estat professor de català a l’Escola Oficial Idiomes i d’italià a l’Escola d’Idiomes Moderns de
la Universitat de Barcelona. Formador de professors en diferents cursos i postgraus organitzats
per la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Direcció General de
Política Lingüística, l’Escola Oficial d’Idiomes, el Consorci per a la Normalització Lingüística,
entre altres.
Coautor de diversos articles i estudis de didàctica de la llengua, i de materials per a
l’aprenentatge del català (Veus, Veus lectures, Gramàtica de l’A a la Z, A punt) i de l’italià (Bravissimo, Al dente).
Actualment es dedica a la formació de professors, a l’anàlisi i a l’elaboració de material didàctic.

Àrea: Llengua i literatura catalana Modalitat: Formació per àmbits
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