Jornades GrOC 2015

Els objectius d'aquesta iniciativa són:
1. Afavorir i impulsar l'estudi de la gramàtica
orientada a les competències a Secundària.
2. Promoure l'elaboració d'un glossari essencial de
termes gramaticals i fomentar-ne l’ús generalitzat a
les aules i als llibres de text.
3. Desenvolupar materials fets per docents i basats
en experiències reals d'aula que gaudeixin de
l'assessorament de professors experts i del suport
acadèmic universitari dels àmbits de la gramàtica i la
pedagogia.
4. Contribuir a la formació del professorat un cop
hàgim avançat decididament en el desenvolupament
de materials de Gramàtica Orientada a les
Competències.
5. Celebrar jornades i congressos amb la finalitat de
reunir les diferents parts que han de col·laborar a
l'hora de millorar l'ensenyament i l’aprenentatge de
la llengua a Secundària.

Inscripció Jornades GrOC 2015
PREU:* 10 € (no estudiants) – 0 € (estudiants)
DATA LÍMIT: 15 de gener de 2015
INSCRIPCIÓ EN LÍNIA:
Gramàtica Orientada a les Competències
http://www.edugroc.com/
emailgroc@gmail.com

http://goo.gl/forms/SBD2ES6S0a
* La inscripció és obligatòria per limitació de places.
El pagament es realitzarà in situ. Els matriculats que
assisteixin a les jornades rebran un certificat
d’assistència.

Jornades GrOC 2015
Gramàtica Orientada a les Competències

Dijous, 5 de febrer de 2015
Auditori, Fac. Filosofia i Lletres
Universitat Autònoma de Barcelona
14:30 INSCRIPCIÓ
15:00 INAUGURACIÓ
15:30 Ignacio BOSQUE (UCM – RAE)
«Nuevas reflexiones sobre la enseñanza de la
gramática. Actitudes frente a contenidos»
16:45 PAUSA (LLARGA)
17:15 Jaume MATEU (UAB)
«De lingua latina: de la norma gramatical a la
reflexió lingüística»
18:15 PAUSA (BREU)
18:30 Itziar LAKA (UPV / EHU)
«El lenguaje como oportunidad pedagógica»
19:45 FINAL PRIMERA JORNADA

Divendres, 6 de febrer de 2015
Auditori, Fac. Filosofia i Lletres
Universitat Autònoma de Barcelona
09:00 Manuel LEONETTI (UAH)
«Cómo aprovechar la gramática para mejorar
la redacción»
10:15 PAUSA (LLARGA)
10:45 M. Lluïsa HERNANZ (UAB)
«Les subordinades relatives: una proposta
unificadora»
11:45 PAUSA (BREU)
12:00 Cecilio GARRIGA (UAB)
«La reflexión lingüística en la formación del
profesor de Secundaria»
13:00 DINAR
15:00 Lourdes MIQUEL (EOI)
«De la gramática del profesor a la gramática
del estudiante»
16:15 PAUSA (LLARGA)
16:45 Francesc ROCA (UdG)
«Gramàtica i ensenyament d’espanyol i català
com a segona llengua»
17:45 Edita GUTIÉRREZ (UNED – CEE de la RAE)
Irene GIL (CEE de la RAE)
«Del término al concepto: elaboración de un
glosario de términos gramaticales»
18:45 FINAL SEGONA JORNADA I CLOENDA

