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8.30 h Recepció dels participants

IV JORNADA DE
DINAMITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

9.00 h Benvinguda
Agustina Vilaret, secretària autonòmica
d’Universitat, Recerca i Política Lingüística
9.15 h

Treballar actituds lingüístiques des de
les institucions
Bernat Joan

La Direcció General de Política Lingüística, adscrita a
la Secretaria Autonòmica d’Universitat, Recerca i Política
Lingüística, dins la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca, organitza la IV Jornada de Dinamització Lingüística,
que se centrarà a parlar, com en l’edició anterior, d’actituds,
representacions i comportaments lingüístics.

9.55 h Són modificables les actituds i els
hàbits lingüístics?
Isidor Marí

I és que consideram que la temàtica indicada és tan
decisiva en els usos lingüístics que dona per a una reflexió
encara més profunda i extensa, amb la finalitat de trobar
aplicacions pràctiques a la política lingüística que duen
a terme les diverses administracions públiques de les
Illes Balears.

11.15 h Pausa
(A causa de la situació sanitària excepcional,
no és possible oferir servei de berenar.)

Enguany, la situació sanitària ha obligat a adaptar el format
habitual de la jornada, atès que la majoria de ponències
s’impartiran en línia, modalitat que es combinarà amb
la presencial. Així mateix, hi haurà la possibilitat de seguir
en línia i en directe el desenvolupament de la sessió.
En qualsevol cas, els assistents, sigui quina sigui la
modalitat triada, podran intervenir i aportar el seu punt de
vista a la reflexió i el debat.
Quant al programa, intervindran a la jornada experts
de diversos territoris de parla catalana, que abordaran des
d’aspectes generals que afecten institucions i parlants
a d’altres més específics adreçats a persones no
catalanoparlants i joves.

10.35 h La comunicació al servei de la llengua
Nanda Ramon

12.00 h Perfils, ideologies i rols sociolingüístics
de les persones no catalanoparlants
Marina Massaguer
12.40 h Agència i minorització del català entre
els adolescents: com hi intervenim?
Avel·lí Flors-Mas
13.05 h Vivint entre llengües: reptes, actituds i
estratègies lingüístiques dels joves catalans
Mireia Trenchs
14.00 h Debat
14.45 h Cloenda
Beatriu Defior, directora general de
Política Lingüística
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