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Justificació
El I Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat vol
ser un espai de trobada, de reflexió i de debat en positiu
entre els professors de tots dos àmbits educatius per
intercanviar opinions, establir ponts de diàleg i discutir
estratègies d’aprenentatge. Val a dir que aquest simposi aspira també a contribuir a l’acostament entre la
secundària i la universitat (i viceversa), a fi d’afrontar de
manera conjunta els grans reptes que tenim al davant.
La situació de la llengua i de la literatura catalanes,
en ple segle x xi , és molt intricada i complexa, però això
no ens ha de fer perdre la iniciativa ni ens ha d’abocar
a la inacció autocomplaent, a la crítica estèril o a l’escepticisme paralitzant, sinó tot al contrari: ens obliga
a multiplicar l’enginy i a redoblar els esforços. Si més
no, per pensar, reflexionar i debatre —en termes crítics, però sobretot pragmàtics i constructius— sobre la
nostra feina des de totes les perspectives possibles. Ens
convé, en aquest sentit, conèixer experiències viables en
l’ensenyament de la llengua i la literatura, i escoltar la
veu dels qui tenen una trajectòria dilatada i encomiable
en el gremi.
Organitzat pel Departament de Filologia Catalana de
la Universitat Autònoma de Barcelona, aquest simposi
recull el guant de la Jornada d’intercanvi d’experiències entre l’ensenyament secundari i l’ensenyament universitari que va tenir lloc a Bellaterra el 16 de febrer
de 2000, i vol ser un complement —de periodicitat biennal— de les jornades sobre Literatura i ensenyament
que, des del 2005, organitza l’Aula Màrius Torres en
col·laboració amb el Departament de Filologia Catalana
i Comunicació de la Universitat de Lleida i altres entitats. En aquesta primera edició, proposem una pregunta marc —inexhaurible, però també difícil d’eludir— que
ens serveix de punt de partida: com i què ensenyar a les
aules del segle x xi?
Coordinadors
daniel casals

(UAB) i francesc foguet (UAB)

Comitè organitzador
(UAB), josep camps (UOC – IES La Serra de Mollerussa), anton carbonell (IES Castellar del

jaume aulet

Vallès), daniel casals (UAB), marcel fité (IES Apel·les
Mestres de l’Hospitalet de Llobregat), francesc foguet (UAB), montserrat guixer (IES Apel·les Mestres
de L’Hospitalet de Llobregat), teresa iribarren (UAB),
pere martí (IES Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès),
isabel moll (CFA Jaume Tuset), ramon panyella (UAB),
llorenç soldevila (UVic) i roser trilla (IES Alexandre
Satorras de Mataró).
L’organitzen
Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Hi col·laboren
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Institució de les Lletres
Catalanes, Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Institut de Ciències de
l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili, Institut d’Estudis Catalans.
Amb el suport de
Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB,
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Programa
9.00

Benvinguda

(URV i Institut d’Estudis Catalans), oriol izquierdo (Institució de les Lletres
Catalanes), francesc danés (Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya), teresa cabré (Deganat de
la Facultat de Lletres de la UAB) i xavier vil l alba
(Departament de Filologia Catalana de la UAB)
9.30 Conferència inaugural
Elogi de la gramàtica amb 24.000 apatxes,
per ramon solsona
Presentació: daniel casals
10.30 Pausa
11.00 Ponència
Entre la legalitat i la realitat, per jaume aulet
i pere martí
joan martí i castell

11.30 Ponència
Ensenyar llengua i literatura a l’aula, per anton carbonell

12.00 Debat
Presentador i moderador: francesc foguet
12.30 Taula rodona
Els estudiants s’expliquen, per tres alumnes
de batxillerat i tres d’universitat
Moderador: ramon panyella
14.00 Presentació de l’Observatori sobre la llengua i
la literatura catalanes a la Secundària i a la Universitat, per pep martorell
14.15 Dinar
16.00 Projectes i experiències a l’aula
Ensenyament del català com a segona llengua, per anna bartra
L’experiència de l’ensenyament de la llengua
a l’aula d’acollida, per marcel fité i montser rat guixer

Literatura i noves tecnologies, per oriol prat
Treballar la llengua des de la literatura, per
llorenç soldevila

Presentadora: isabel moll
18.00 Pausa
18.30 Taula rodona
La didàctica de la llengua i de la literatura,
avui
neus faura (professora d’institut i de la UAB)
josep camps (professor de la UOC i d’institut)
jordi solé i camardons (sociolingüista)
josep francesc delgado (escriptor i professor
d’institut)
Moderadora: teresa iribarren
20.00 Cloenda
Les persones interessades poden inscriure’s al simposi
en el web de l’Institut de Ciències de l’Educació de la
UAB (http://www.uab.cat/ice/). Les places són limitades.
El preu de la inscripció és de 25 euros. L’assistència al
simposi serà reconeguda en un document emès per l’ICE
de la UAB.
Les actes del simposi seran publicades per l’editorial
Punctum (http://www.editorialpunctum.com).

