
    

                                                  

 

 

 

 

 

 Sala d’actes del Parlament de les Illes Balears � 
 Carrer Conqueridor, 11 

 

 

15.0015.0015.0015.00hhhh        Acreditació dels participantsAcreditació dels participantsAcreditació dels participantsAcreditació dels participants    
    
15.3015.3015.3015.30hhhh        Sessió inaugural Sessió inaugural Sessió inaugural Sessió inaugural     

   President/a del Parlament de les Illes Balears 
   Francesca Tur, consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears 
   Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
   Francesc Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya 
   Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears 
   Iolanda Batallé, directora de l’Institut Ramon Llull 
 

16.0016.0016.0016.00hhhh        Conferència inaugural. “De la paraula a la imatge”Conferència inaugural. “De la paraula a la imatge”Conferència inaugural. “De la paraula a la imatge”Conferència inaugural. “De la paraula a la imatge”    
   Agustí Villaronga  

 
17171717....00000000hhhh        Presentació de la Gramàtica essenPresentació de la Gramàtica essenPresentació de la Gramàtica essenPresentació de la Gramàtica essencial de la llengua catalana de l’IECcial de la llengua catalana de l’IECcial de la llengua catalana de l’IECcial de la llengua catalana de l’IEC    

   Maria Josep Cuenca, Institut d’Estudis Catalans 
 

17171717....30303030hhhh        Sessió informativa per al professorat de XarxaLlullSessió informativa per al professorat de XarxaLlullSessió informativa per al professorat de XarxaLlullSessió informativa per al professorat de XarxaLlull    
   Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull 
 

21.0021.0021.0021.00hhhh        Sopar i actuació musicalSopar i actuació musicalSopar i actuació musicalSopar i actuació musical    
                       Restaurant The Boat House 
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Edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears � 
Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2 (2a planta) 

 
09.0009.0009.0009.00hhhh        Tallers (sessions simultàniTallers (sessions simultàniTallers (sessions simultàniTallers (sessions simultànies) es) es) es)     
              Els participants han d’assistir a un dels tres tallers 

                                                                                
      Aula 23 T1.T1.T1.T1. Dissenyar material didàctic en un enfocament per tasquesDissenyar material didàctic en un enfocament per tasquesDissenyar material didàctic en un enfocament per tasquesDissenyar material didàctic en un enfocament per tasques    

                       Albert Vilagrasa, EOI Barcelona - Drassanes 
               Aula 26 T2.T2.T2.T2. Ús d’eines i recursos lingüístics en l’ensenyament de la llengua catalanaÚs d’eines i recursos lingüístics en l’ensenyament de la llengua catalanaÚs d’eines i recursos lingüístics en l’ensenyament de la llengua catalanaÚs d’eines i recursos lingüístics en l’ensenyament de la llengua catalana    

              Iria del Río, Universitat de Lisboa 
          Aula 28 T3. Estratègies de comunicació per a la difusió dels estudis catalans T3. Estratègies de comunicació per a la difusió dels estudis catalans T3. Estratègies de comunicació per a la difusió dels estudis catalans T3. Estratègies de comunicació per a la difusió dels estudis catalans     

  Jordi Font, Adolescents.cat 
    

                                    11111111....00000000hhhh            Pausa Pausa Pausa Pausa     
    

                                    11.3011.3011.3011.30hhhh            ConversesConversesConversesConverses. R. R. R. Representacions de la cultura catalana: identificacions, reconeixements,epresentacions de la cultura catalana: identificacions, reconeixements,epresentacions de la cultura catalana: identificacions, reconeixements,epresentacions de la cultura catalana: identificacions, reconeixements,    
                                                                                            transmissions transmissions transmissions transmissions     

    Sala d’Actes – Planta baixa  

    Mercè Picornell, Universitat de les Illes Balears 
    Antoni Martí Monterde, Universitat de Barcelona 
    Brice Chamouleau, Universitat de París 8    Vincennes - Saint-Denis     
   

    Moderador: Raül Martínez, Institut Ramon Llull 
 

                                    11113333.3.3.3.30000hhhh            Dinar Dinar Dinar Dinar     
 

                                        15151515....00000000hhhh            Sessió informativaSessió informativaSessió informativaSessió informativa    
                       Representants de les àrees de l’Institut Ramon Llull 
                       Sala d’Actes – Planta baixa 
 
                                    16161616....00000000hhhh            Reunions internes del professorat amb els representants de l’InstitutReunions internes del professorat amb els representants de l’InstitutReunions internes del professorat amb els representants de l’InstitutReunions internes del professorat amb els representants de l’Institut    Ramon LlullRamon LlullRamon LlullRamon Llull                
                                                                                            a l’exterior a l’exterior a l’exterior a l’exterior   
            Aules 22, 23 , 26, 27 i 28 
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                                              Edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears 
                                                 Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2 (2a planta) 
    

09090909....00000000hhhh    Tallers (sessions simultànies)Tallers (sessions simultànies)Tallers (sessions simultànies)Tallers (sessions simultànies)    
                Els participants han d’assistir a dos tallers, un de 9:00h a 11:00h i l’altre d’11:30h a 13:30h  

 
                       Aula 22  T1. L’ensenyamentT1. L’ensenyamentT1. L’ensenyamentT1. L’ensenyament----aprenentatge de CLE aaprenentatge de CLE aaprenentatge de CLE aaprenentatge de CLE a    través de la gramàtica comparada.través de la gramàtica comparada.través de la gramàtica comparada.través de la gramàtica comparada.    

                                                                            Oportunitats, estratègies i mostresOportunitats, estratègies i mostresOportunitats, estratègies i mostresOportunitats, estratègies i mostres    
                                      Ares Llop, Universitat de Cardiff  
                       Aula 23  T2. Amb tots els sentits: exemples de tasques finalsT2. Amb tots els sentits: exemples de tasques finalsT2. Amb tots els sentits: exemples de tasques finalsT2. Amb tots els sentits: exemples de tasques finals    

   Marina Navàs, Universitat de Provença – Ais Marsella 
                       Aula 26  T3. Taller de poemes amb bigotiT3. Taller de poemes amb bigotiT3. Taller de poemes amb bigotiT3. Taller de poemes amb bigoti    
                                      Cristina Fernández, Universitat de Birmingham    

                     Aula 28  T4.T4.T4.T4.    Catalan Is the New Black: Catalan Is the New Black: Catalan Is the New Black: Catalan Is the New Black: Les sèries de televisió en l’ensenyament de CLELes sèries de televisió en l’ensenyament de CLELes sèries de televisió en l’ensenyament de CLELes sèries de televisió en l’ensenyament de CLE    
                                      Georgina Álvarez, Universitats de Constança i Zuric 
                                      Laura Obradors, Universitat de Frankfurt 

 

                                    11111111....00000000hhhh            Pausa Pausa Pausa Pausa     
    
11111111....30303030hhhh        RepeRepeRepeRepetició dels tallers (sessions simultànies) tició dels tallers (sessions simultànies) tició dels tallers (sessions simultànies) tició dels tallers (sessions simultànies)     
 

                                    11113.33.33.33.30000h h h h     Dinar Dinar Dinar Dinar     
 

                                    15151515....00000000hhhh        Reunió interna del professoratReunió interna del professoratReunió interna del professoratReunió interna del professorat    
                                                Aula 27    

 
                                    17171717.1.1.1.15555hhhh        Visita de la Casa Llorenç Villalonga. Museu literariVisita de la Casa Llorenç Villalonga. Museu literariVisita de la Casa Llorenç Villalonga. Museu literariVisita de la Casa Llorenç Villalonga. Museu literari    a Binissalema Binissalema Binissalema Binissalem    
                                                                                        Espectacle liEspectacle liEspectacle liEspectacle literari terari terari terari Espais enllà. El mapa literari català en un clicEspais enllà. El mapa literari català en un clicEspais enllà. El mapa literari català en un clicEspais enllà. El mapa literari català en un clic    
                                                                                        TTTTast de vins de la DO Binissalem i sopar a peu dretast de vins de la DO Binissalem i sopar a peu dretast de vins de la DO Binissalem i sopar a peu dretast de vins de la DO Binissalem i sopar a peu dret    
                            Desplaçament a Binissalem amb autocar  
 
                                        22222222.3.3.3.30000hhhh        Retorn a PalmaRetorn a PalmaRetorn a PalmaRetorn a Palma    
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Edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears � 
Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2 (2a planta) 

 
09090909....00000000hhhh        Sessió amb el professorat de XarxaLlull Sessió amb el professorat de XarxaLlull Sessió amb el professorat de XarxaLlull Sessió amb el professorat de XarxaLlull     
        Aula 27 
                
10101010....00000000hhhh        Presentacions, bloc 1 (sessiPresentacions, bloc 1 (sessiPresentacions, bloc 1 (sessiPresentacions, bloc 1 (sessions simultànies)ons simultànies)ons simultànies)ons simultànies)    
             Els participants han d’assistir a dues de les quatre presentacions d’aquest bloc 

 
                                                                                    Aula 22  P1. Desmuntant mites a l’entorn de l’estàndardP1. Desmuntant mites a l’entorn de l’estàndardP1. Desmuntant mites a l’entorn de l’estàndardP1. Desmuntant mites a l’entorn de l’estàndard        

                     Amanda Ulldemolins, Universitat Georgetown 
                     Aula 23  P2.P2.P2.P2. Qui són els nostres estudiants? A la recerca d’un perfil general Qui són els nostres estudiants? A la recerca d’un perfil general Qui són els nostres estudiants? A la recerca d’un perfil general Qui són els nostres estudiants? A la recerca d’un perfil general dels dels dels dels     

                                                                                                                                                        estudiants de catalàestudiants de catalàestudiants de catalàestudiants de català    a les universitats a les universitats a les universitats a les universitats de l’exteriorde l’exteriorde l’exteriorde l’exterior    
                                      Ruben Manuel, Universitat de Manchester  
                                      Gemma Repiso, Universitat de Califòrnia – Los Angeles    
                                      Anna Tudela, Universitat d’Estudis Estrangers de Pequín   
                                      Josep Vidal, Universitat de Tolosa-Jean Jaurès 

                                                                                    Aula 26  P3. "Orgull i prejudici": temàtiques LGBTQ a l'aula de CLE P3. "Orgull i prejudici": temàtiques LGBTQ a l'aula de CLE P3. "Orgull i prejudici": temàtiques LGBTQ a l'aula de CLE P3. "Orgull i prejudici": temàtiques LGBTQ a l'aula de CLE     
                          Eduard Artés, Universitat Humboldt de Berlín 

Aula 28  P4. Un programa de ràdio a l’aula de CLE. L’experièP4. Un programa de ràdio a l’aula de CLE. L’experièP4. Un programa de ràdio a l’aula de CLE. L’experièP4. Un programa de ràdio a l’aula de CLE. L’experiència dels alumnes de lancia dels alumnes de lancia dels alumnes de lancia dels alumnes de la        
              USAL com a punt de partidUSAL com a punt de partidUSAL com a punt de partidUSAL com a punt de partidaaaa    

                                      Laura Villar, Universitat de Salamanca    
    

10101010....30303030hhhh        Repetició de les presentacions del bloc 1 (sessions simultànies) Repetició de les presentacions del bloc 1 (sessions simultànies) Repetició de les presentacions del bloc 1 (sessions simultànies) Repetició de les presentacions del bloc 1 (sessions simultànies)     
    
11111111....00000000hhhh        PausaPausaPausaPausa    

 
11111111....30303030hhhh        Presentacions,Presentacions,Presentacions,Presentacions,    bloc 2 (sessions simultànies)bloc 2 (sessions simultànies)bloc 2 (sessions simultànies)bloc 2 (sessions simultànies)    
             Els participants han d’assistir a dues de les cinc presentacions d’aquest bloc 

 
    Aula 22  P5. Eines i estratègies per a la correcció de CLEP5. Eines i estratègies per a la correcció de CLEP5. Eines i estratègies per a la correcció de CLEP5. Eines i estratègies per a la correcció de CLE    

    Anna Guaita, Universitat Lliure de Berlín    
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    Aula 23  P6. P6. P6. P6. ““““Consulta una persona expertaConsulta una persona expertaConsulta una persona expertaConsulta una persona experta””””: una proposta metodològica per apropar : una proposta metodològica per apropar : una proposta metodològica per apropar : una proposta metodològica per apropar     

                    la cultura a l’aulala cultura a l’aulala cultura a l’aulala cultura a l’aula    
     Júlia Llompart, Universitat Autònoma de Madrid 
                       Aula 26  P7. Les rutes musicoP7. Les rutes musicoP7. Les rutes musicoP7. Les rutes musicoliteràries: de la pràctica a la teorialiteràries: de la pràctica a la teorialiteràries: de la pràctica a la teorialiteràries: de la pràctica a la teoria    
                David Monzó, Universitat de Wroclaw  

       Aula 27 P8. Lió i SaintP8. Lió i SaintP8. Lió i SaintP8. Lió i Saint----Étienne de la A a la Z, una trobada cultural interuniversitària a Étienne de la A a la Z, una trobada cultural interuniversitària a Étienne de la A a la Z, una trobada cultural interuniversitària a Étienne de la A a la Z, una trobada cultural interuniversitària a     
                     través d’un blotravés d’un blotravés d’un blotravés d’un blogggg    

     Maragda Palau, Universitat Lumière, Lió  
     Laia Urbano, Escola Normal Superior de Lió i Universitat Jean Monnet     

                                                                                            Aula 28  P9. Ensenyar i aprendre entre tots: estratègies d’aprenentatge cooperatiuP9. Ensenyar i aprendre entre tots: estratègies d’aprenentatge cooperatiuP9. Ensenyar i aprendre entre tots: estratègies d’aprenentatge cooperatiuP9. Ensenyar i aprendre entre tots: estratègies d’aprenentatge cooperatiu 
     Laura Creixell, Universitat Nacional Autònoma de Mèxic 

    
12121212....00000000hhhh        Repetició de les presentacions del bloc 2 (sessions simultànies)Repetició de les presentacions del bloc 2 (sessions simultànies)Repetició de les presentacions del bloc 2 (sessions simultànies)Repetició de les presentacions del bloc 2 (sessions simultànies)    

 
12121212....30303030hhhh        Sessió de cloendaSessió de cloendaSessió de cloendaSessió de cloenda    
             Aula 22    

    
                                                                                            Desafiament finalDesafiament finalDesafiament finalDesafiament final    

                                                    Araceli Segarra 
      

Paraules de cloenda Paraules de cloenda Paraules de cloenda Paraules de cloenda     
   Ariadna Puiggené, directora de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull 
   Rosa Maria Calafat, coordinadora de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


