IV Jornades GrOC

Comitè organitzador
Josefina Carrera-Sabaté (UB), Jordi Fortuny (UB), Ángel J. Gallego (UAB / CLT),
Maria-Rosa Lloret (UB), Anna Pineda (IKER / CNRS), Clàudia Pons-Moll (UB).
Inscripcions i certificats
La inscripció és obligatòria i el nombre de places és limitat. Les modalitats i els
preus per inscriure’s a les Jornades són els següents:
• Per transferència bancària fins al 23 de desembre del 2016: 19€.
• Per transferència bancària després del 23 de desembre del 2016: 25€.
• In situ (en metàl·lic): 30€

Relacions entre gramàtica i altres disciplines.
Aplicacions en l’ensenyament

E=mc²

Inscripcions en línia: www.groc.info
Els matriculats que assisteixin a les Jornades podran rebre
un certificat d’assistència si ho demanen en fer la inscripció.
Els estudiants de grau i els estudiants de
màster que no tenen beca no han de
pagar inscripció.
Més informació
GrOC
Espai web: www.groc.info
A/e: info@groc.info
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Universitat de Barcelona
Edifici Josep Carner, 4t pis
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 BARCELONA
Telèfons: 93 403 56 12
Espai web: http://stel.ub.edu/filologiacatalana
Facebook: https://www.facebook.com/FilCatUB
Twitter: @filcatUB

19 i 20 de gener del 2017
Aula Magna
Aula Capella
Universitat de Barcelona

disseny gràfic: carla flores

Amb la col·laboració de:

Organització:

Presentació

Programa

Les jornades Relacions entre gramàtica i altres disciplines. Aplicacions en
l’ensenyament formen part de les activitats organitzades per GrOC (Gramàtica
Orientada a les Competències), una iniciativa que té per objectiu fomentar la reflexió
sobre l’ensenyament de la gramàtica a les aules de secundària i batxillerat, i aportar
eines que ajudin a millorar-lo. La Universitat Autònoma de Barcelona va acollir les
dues primeres edicions de les jornades els anys 2014 i 2015, amb un gran èxit
d’assistència, i la Universitat de Barcelona va acollir-les l’any passat, també amb una
gran afluència de públic. Aquest any 2017, la Universitat de Barcelona torna a ser-ne
l’amfitriona.

Dijous, 19 de gener 2017 (Aula Magna)

Aquestes quartes jornades es duran a terme els dies 19 i 20 de gener del 2017, i
tenen com a finalitat que experts de renom internacional, tant de dins com de fora
dels Països Catalans, exposin la seva visió sobre com es pot millorar l’ensenyament
de la gramàtica a les aules de secundària i de batxillerat, posant un èmfasi especial
en les relacions d’aquesta disciplina amb d’altres, com ara la biologia, la física, les
matemàtiques, l’antropologia, la literatura, o l’anàlisi del discurs.
Es preveu que el gruix d’assistents el conformin professors de secundària i batxillerat,
però també professors de català o espanyol com a llengües estrangeres, professors
d’ensenyament de llengua per a adults, editors de llibres de text i, en definitiva,
persones vinculades, d’una manera o altra, a l’ensenyament de la llengua. Així
mateix, les jornades també volen atreure docents, investigadors i alumnes de l’àmbit
universitari que tinguin relació amb l’àrea de llengua, sigui des de la lingüística, la
filologia, la pedagogia o el magisteri.
GrOC (Gramàtica Orientada a les Competències) és una iniciativa que pretén:
• Afavorir i impulsar l’estudi de la gramàtica orientada a les competències a 		
secundària i batxillerat.
• Promoure l’elaboració d’un glossari essencial de termes gramaticals i fomentar-ne
l’ús generalitzat a les aules i als llibres de text.
• Desenvolupar materials fets per docents i basats en experiències reals d’aula,
amb l’assessorament de professors experts i el suport acadèmic 			
universitari dels àmbits de la gramàtica i de la pedagogia.
• Contribuir a la formació del professorat.
• Organitzar 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 i a batxillerat.
Més informació: www.groc.info
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INSCRIPCIONS I ACREDITACIONS
Inauguració
Germán Cánovas (EIS) i Ángel J. Gallego (UAB-CLT), Presentació de GrOC
Carme Junyent (U de Barcelona)
“Ensenyament de la llengua i diversitat lingüística”
PAUSA
Juan Uriagereka (U of Maryland)
“Bases biofísicas del lenguaje: Consecuencias para la educación”
Antoni Moll (U de Barcelona)
“Les Elegàncies de la llengua: la literatura en la reflexió i l’aprenentatge lingüístics a
l’educació secundària”
PAUSA BREU
Daniel Cassany (U Pompeu Fabra)
“Recursos lingüístics en línia: contextos, pràctiques i actituds”

Divendres, 20 de gener 2017 (Aula Capella)
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Manel Pérez-Saldanya (U de València)
“Ja que hi insisteixes... Una aproximació plural a les construccions causals”
David Bueno Torrens (U de Barcelona)
“La invenció evolutiva del llenguatge humà: caçadors o tafaners?”
PAUSA
Violeta Demonte (U Autónoma de Madrid)
“La gramática, la lengua, las humanidades y la educación lingüística de los jóvenes”
Teresa M. Rodríguez Ramalle (U Complutense de Madrid)
“El papel de los aspectos discursivos en la enseñanza de la gramática:
de la teoría a la práctica en clase”
PAUSA BREU
Ares Llop (UAB-CLT), Anna Paradís (UAB-CLT), Anna Pineda (CNRS-IKER)
“GrOCmàtica comparada: una primera experiència en el món dels llibres de text.”
DINAR
Sandra Montserrat i Carles Segura (U d’Alacant)
“En tens més? Aprenent català amb la Gramàtica de les Construccions”
Gemma Rigau (U Autònoma de Barcelona)
“L’aparent feblesa d’alguns pronoms febles”
CLAUSURA

