Divendres 1 de febrer (opcional)

19.00 h a 21.00 h
Visita guiada per la ciutat de Tarragona

21.30 h
Sopar al Complex Educatiu de Tarragona

Dissabte 2 de febrer

9.00 h a 10.00 h. Acreditacions
Acreditacions i lliurament de materials

10.00 h a 10.45 h. Sessió inaugural
Catalunya
Balears
Aragó
Catalunya Nord
Andorra
País Valencià
L’Alguer

12.00 h a 13.30 h. Simultànies
Presentació bones pràctiques. Bloc 1
Sala 1
Lectura Cooperativa. Mònica Ricart
(Catalunya)
Projecte de lectura a l'escola. Meritxell
Palmitjavila, Cristina Gavaldà i Antònia
Darnés (Andorra)
Llegir per con-viure: Les ratlles de la
vida. Anna Gascon (País Valencià)
Sala 2
Llegir a primària. Adelina España (País
Valencià)
Projecte de poesia al Coll d'en Rabassa.
Antònia Santandreu (Balears)
Diagnòstic voluntari de la competència
lectoescriptora en català. Lluc Bonet i
Mary Sanchiz (Catalunya Nord)
Sala 3
La comprensió lectora a través de
l'ensenyament de la música popular
algueresa. Claudio Gabriel Sanna
(l’Alguer)
La lectura en el centre educatiu.
Assumpció Bonet, Francesc Seritjol i Núria
Rofes (Catalunya)
Per què i per a què llegir? Maru
Domènech (Balears)

10.45 h a 11.30 h. Conferència inaugural
Com ensenyar les estratègies de lectura
Isabel Solé
11.30 h a 12.00 h. Pausa

15.00 h a 16.00 h. Simultànies
Presentació bones pràctiques. Bloc 2
Sala 1
Lectura diària amb alumnes d’ESO. Mercè
Piqueras, Joan Pujol i Cèlia Cobo
(Catalunya)
Jo també llig. Francesca Ballester i Paco
Ybeas (País Valencià)
Sala 2
Lectura en veu alta. María Jesús Cruz
(Aragó)
La comprensió lectora, un camí de
descobertes. Fina Masgrau (País Valencià)
Sala 3
Compartim lectures, compartim diàleg i
compartim emocions. Iolanda Seguí
(Balears)
Recomana'm un llibre: un bloc de
lectures. Albert Aragonés i Cinta Cabrera
(Catalunya)

16.00 h a 17.00 h. Plenari
Portafolis de lectura
Què llegeixes
Lectura en digital
Presentació programa ARCE: Viure la
literatura a través de les TIC

13.30 h a 15.00 h
17.00 h a 17.30 h
Dinar al Complex Educatiu de Tarragona
Performance: Toni Gomila, actor

PRESENTACIÓ

Accessos

Fa just dos anys les diverses administracions
educatives dels territoris de parla catalana,
conjuntament amb entitats que treballen per
l’ensenyament en la nostra llengua en alguns d’aquests
territoris, vam organitzar la 1a Jornada d'intercanvi
d'experiències pedagògiques entre els territoris de parla
catalana, amb el tema "Ensenyar i aprendre llengua en
el context actual".

El Complex Educatiu de Tarragona està ubicat a la
zona industrial i compta amb un servei d’autobusos.
Per als que s’hi desplacin amb cotxe, hi ha unes grans
zones d’aparcament. Com arribar-hi

L’èxit d’aquella primera trobada entre docents d’arreu
de la nostra comunitat lingüística ha fet que, enguany,
en plantegéssim una segona Jornada, que se centrarà
en el tema “Ensenyar a llegir avui”. Cal aclarir que s’ha
entès la lectura en un sentit molt ampli, que implica
aprendre a llegir (tant l’aprenentatge inicial de la lectura
com l’aprenentatge durant tota l’escolaritat) i llegir per
aprendre, passant, és clar, pel gust per llegir. És
evident que en els nostres sistemes educatius un
alumne que no sigui un lector competent, entès altre
cop en un sentit molt ampli, ho tindrà molt difícil per
assolir l’èxit escolar.

DESTINATARIS
Professorat de centres educatius, tècnics, entitats i
institucions que intervenen en el procés educatiu del
conjunt dels territoris

INSCRIPCIONS
La jornada és gratuïta. El termini d’inscripció finalitza el
25 de gener. Inscripció

INFORMACIONS
Allotjament i manutenció
Habitacions d’un i dos llits, amb lavabos i dutxes
col·lectius.
Sopar divendres, dormir, esmorzar i dinar dissabte: 40€
Els àpats solts: 10 €

2a Jornada d’intercanvi d’experiències
pedagògiques entre els territoris
de parla catalana

Notes
El Complex compta amb amplis espais d’esbarjo, pistes
esportives, places, etc., que han de facilitar les
relacions, el coneixement mutu i el diàleg entre els
assistents dels territoris.
La visita guiada per Tarragona serà a càrrec del Camp
d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona.

Ensenyar a llegir avui

Pàgina web del Complex Educatiu de Tarragona

http://www.complexeducatiudetarragona.cat/

CERTIFICACIONS
Es lliurarà un certificat de 10 hores de durada

ORGANITZADORS
• Acadèmia de Montpeller del Ministeri d’Educació
Nacional de França
• Assessorat a la Comunitat i a la Identitat del Municipi
de l'Alguer
• Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del
Govern de les Illes Balears
• Departament d’Educació, Universitat, Cultura i Esport
del Govern d’Aragó
• Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya
• Escola Valenciana - Federació d'Associacions per la
Llengua
• Ministeri d’Educació i Joventut del Govern d’Andorra
Amb la col·laboració de la Secció d’Ensenyament
d’Acció Cultural del País Valencià, dels Serveis
Territorials d'Ensenyament a Tarragona, i del Complex
Educatiu de Tarragona

Comissió Interterritorial de l’ensenyament
de la llengua
Complex Educatiu de Tarragona. 1 i 2 de febrer, 2013

