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PROGRAMA DEL CURS DE FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT DE CATALÀ D'EUROPA

Durada del curs: 16.30 h

Professorat: Elena Blaya i Rosa Maria Fernández

Objectius del curs

 Compartir experiències dels participants.
 Presentació i explotació dels recursos que ofereix la pàgina web de Llengua catalana.
 Presentar i treballar amb el sistema de programació per competències.
 Presentar i treballar amb els elements que formen part de la programació d’aula.
 Presentar l’entorn virtual d’aprenentatge Parla.cat i les diferents possibilitats d’adaptació

i d’explotació des dels casals.

Programa

Divendres 15 d'abril

15.00 a 15.30 h Inauguració a càrrec del president del casal català de Luxemburg, Jordi
Gairín i de la directora General de Política Lingüística, Ester Franquesa.

Inici de la sessió: Presentació de les professores  i presentació dels
participants.

15,30 a 17,30 h Presentació del les experiències didàctiques del professorat.
18.00 a 20.00 h Presentació del programa del curs  i de les eines i  recursos de la DGPL:

físics i virtuals: cercadors de recursos per aprendre català i materials
didàctics, dictats en línia, itineraris per a l’aprenentatge, Optimot,
Voluntariat per la llengua...

Dissabte 16 d'abril

9.00 a 11.00 h Detecció de necessitats i programació per competències.

11.30 a 13.30 h Elements que formen part de la programació: tasca, activitat,
text, habilitats, estratègies, avaluació...

15.00 a 17.00 h La plataforma virtual d’aprenentatge Parla.cat: modalitats, unitats
didàctiques, tipologia d’activitats, recursos complementaris, eines de
comunicació...

17.30 a 19.30 h Diferents possibilitats d’ús i d’explotació de Parla.cat en funció de les
necessitats dels centres.
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Diumenge 17 d'abril

9.00 a 12.30 h Presentació i exposició dels treballs realitzats pels assistents en relació a la
programació per competències.

12.30 a 13.30 h Valoració i tancament del curs. Lliurament dels diplomes d’assistència.


