
XXXIV 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, secundària, batxillerat, escoles 
d’idiomes i escoles d’adults, així com la coordinació i l’organització de la matèria o 
de l’àrea arran de tota la comunitat autònoma d’Aragó. 
 
OBJECTIUS DEL SEMINARI: 

 Analitzar les necessitats tant del professorat de català i en català com del 
seu alumnat i centres educatius. 

 Adquirir estratègies educatives per a l’ensenyament de la llengua 
catalana. 

 Elaborar i intercanviar materials. 
 Coordinar i millorar la situació de l’ensenyament del català en els 

diferents centres d’Aragó. 
 

CONTINGUTS: 
Primera sessió: 23 de novembre de 2022 (IES Ramón J. Sender, Fraga) 
 

 10:00 - 10:15: Inauguració del Seminari 

 10:15 - 11:45:  Conferència inaugural: “El repte d’ensenyar català a 
l’Aragó”. A càrrec de Ramon Sistac, professor emèrit de la Universitat de 
Lleida, membre de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua i delegat a Lleida 
de l’Institut d’Estudis Catalans.  

 11:45 - 12:00: Descans  

 12:00 - 13:30: Presentacions dels centres educatius on s'imparteix 

l’assignatura de català a Aragó. 

 13:30 - 14:00: Creació de grups de treball  
 

Segona sessió: 19 de gener de 2023 (on line) 
 

 9:00 - 10:00: El nou currículum LOMLOE. Carlos Costa per Primària i Esther 
Duran, Pilar Almuzara i Pepa Nogués per Secundària 

 10:00 - 11:00: Recursos digitals de la pàgina web de les llengües d’Aragó i 
altres 

 11:00 - 12:00: Treball per grups 

 
 

 
 

Tercera sessió: 8 de febrer de 2022 (IES Ramón J. Sender, Fraga) 
 

 10:00 - 11:00: l Manual de bones pràctiques sobre les llengües pròpies 
d’Aragó. Presentació i taller.  

 11:00 - 12:00: Treball per grups 

 12:00 - 12:20: Descans 

 12:20 - 13:00: “El multilingüisme a Europa”, a càrrec de Vicent Fenollar de 

la Xarxa Europea de les Llengües- NPLD (Network to Promote Linguistic 
Diversity) 

 13:00 - 14:00: Posada en comú de projectes i experiències per part del 

professorat  
 

Quarta sessió: 24 de març de 2023 (Valderrobres) 
 
II JORNADA D’AGERMANAMENT DEL PROFESSORAT DE LLENGÜES PRÒPIES 
D’ARAGÓ: ARAGONÈS I CATALÀ 
 

 10 - 10:30: Benvinguda i lliurament de materials 

 10:30 - 11:30: Avanços de l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua.  
 11:30 - 12:30: “Café de convivència” 

 12:30 - 13:30: Experiències convidades 

 13:30 - 15:00: Posada en comú de sis projectes i experiències per part del 
professorat d’ambdues llengües, tres per llengua. 
 

Per al professorat que estigui interessat en conèixer el Matarranya, després de la 
sessió hi haurà un dinar conjunt amb una actuació musical. L’agermanament 
continuarà dissabte al matí amb una visita turística i alguna altra activitat conjunta 
a càrrec de les nostres amfitriones de la zona.  

 
METODOLOGIA: 
Les sessions presencials es complementaran amb debat, posada en comú d’idees i 
casos pràctics, propostes d’actuació educativa, presentació de materials, etc.  
 
El professorat ha de demanar permís per assistir a la formació 15 dies abans de 
l'inici de l'activitat. Aquest permís se sol·licita a través de la plataforma PADDOC. 
 
Es recomana al professorat subscriure’s a la llista de notícies del web de llengües 
d'Aragó  (a l'apartat de notícies, davall de "actualitat"): 
http://www.lenguasdearagon.org/noticias/ 
 

 
 
 

http://www.lenguasdearagon.org/noticias/


 
PROFESSORAT DESTINATARI: 

 Professorat que imparteix llengua catalana en centres educatius a les 
etapes d’infantil, primària, secundària, batxillerat, EOI i CPEPA d'Aragó. 

 Professorat que imparteix una àrea o matèria EN llengua catalana. 

 Professorat en actiu d’altres àrees o matèries lingüístiques per ordre 
d'inscripció 

 Resta de professorat 

NOMBRE DE PLACES: 50 

NOMBRE D’HORES: 20 hores (2 crèdits): 16 hores presencials + 4 hores no 
presencials 

 
CRITERIS DE SELECCIÓ: 
Professorat en actiu de llengua catalana als centres d'Aragó. 
Professorat en actiu participant en projectes lingüístics de llengua catalana als 
centres d'Aragó. 
 

INSCRIPCIONS I TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 
Mitjançant la plataforma digital DOCEO.  
El termini d’inscripció serà fins al dia 6 de novembre de 2022.  
 

 LLISTA D’ADMESOS: 
Es podrà consultar a través de la plataforma DOCEO. 
 
 COORDINEN: 
- Centre de Professorat de Monzón y Centre de Professorat de Alcorisa 
- Direcció General de Política Lingüística 
 
 ASSESSORIA RESPONSABLE: 
Belén Palús Acín 
 
L’Ordre de 7 de maig de 2019 estableix en el seu article 14.3 que l’assistència serà 
obligatòria en les fases presencials (físicament o on line) com a mìnim el 85% de la 
durada total de les mateixes.  
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