XXX Seminari de català

“Seminari autonòmic per als professors/es de llengua catalana.”

JUSTIFICACIÓ:
El Seminari de llengua catalana té com a principal objectiu la formació
del professorat d’educació infantil, primària i secundària, així com la
coordinació i l’organització de la matèria o de l’àrea arran de tota la
comunitat autònoma d’Aragó.

CONTINGUTS. PRIMERA SESSIÓ:
7 de noviembre de 2018






10:30-10:45 presentación de la XXX Edición del Seminari Autonòmic
per als professors de llengua catalana.
10:45-12:00 Josep Martínez París "Atles Històric del Baix Cinca:
Google Maps i Blogger com a recursos educatius"
12:00-12:30 Descanso
12:30-13:30 Pep Labat "Film Club, una petita aportació a la
normalització del centre"
13:30-14:30 Rosa Arqué "Erasmus +, val la pena?

DATES I HORARI:: De 10:30 a 14:30 hores.
Primera sessió: 7 de noviembre
Segona sessió: 19 de febrer
Tercera sessió: 21 de marÇ
Quarta sessió: 8 de maig

PONENTS:
Josep Martínez.
Pep Labat.
Rosa Arqué.
Escola de Bot
Pere Cornellà
Professors del SSTT i LIC (Llengua i Cohesió Social)

METODOLOGIA:
Es completaran les sessions presencials amb debat de documents, posada
en comú de casos pràctics, propostes d'actuació educativa, lectura
d'apunts, presentació de materials, etc...

PROFESSORAT DESTINATARI:

Professorat que imparteix llengua catalana en Centres educatius a les
etapes d’infantil, primària, secundària i EOI d'Aragó.
Professorat d’altres àrees lingüístiques.

NOMBRE DE PLACES:
50
NOMBRE D’HORES:
20 Hores (2 crèdits): 16 Presencials y 4 No Presencials.

LLOC DE REALITZACIÒ:
CEIP Maria Moliner (Fraga)
CRITERIS DE SELECIÒ:
- Professorat en actiu impartint l’àrea de llengua catalana als centres
D'Aragó.
- Professorat en actiu participant en projectes lingüístics de llengua
catalana als centres d'Aragó.
- Professorat en actiu d’altres àrees per ordre d'inscripci

INSCRIPCIONS I TERMINI D’INSCRIPCIÓ:
Mitjançant la plataforma digital DOCEO. El termini d’inscripció serà
fins al dia 4 de novembre de 2018.
LLISTA D’ADMESOS:
Es podrà consultar a través de la plataforma DOCEO.

COORDINA:

XXX Seminari de català
“Seminari autonòmic per als professors/es
de llengua catalana.”

-Direcció
General
de
Política
Lingüística.
-Centro de profesorado territorial de
Monzón (Fraga)

ASSESORIA RESPONSABLE:
Laura López de Armentia Vea
L’Ordre de 18 de maig de 2015 estableix en el seu article 14. 4 que
l’assistència será obligatòria en les fases presencials com a mìnim al 85%
de la durada total de les mateixes.

CENTRO DE PROFESORADO
TERRITORIAL DE MONZÓN
(FRAGA)

