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La Direcció General de Política Lingüística 
organitza periòdicament jornades i activitats for-
matives per oferir a professionals dedicats a la 
docència i/o a la dinamització i assessorament 
lingüístics, de l’àmbit de la formació d’adults, 
un espai d’intercanvi i de reflexió sobre temes 
d’ensenyament i d’aprenentatge de la llengua. 

Enguany s’ofereixen les II Jornades d’Aprenen-
tatge de llengües: entorns, eines i recursos 
didàctics, organitzades juntament amb el Ser-
vei de Llengües de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i que compten amb la col·laboració 
de Linguamón, Casa de les Llengües. Aquestes 
jornades tindran lloc els dies 24 i 25 de febrer de 
2011 a l’edifici del Rectorat de la UAB.

La innovació que s’ha produït en les tecno-
logies de la informació i la comunicació en 
aquests últims temps ha entrat de ple en el 
món de la formació i l’aprenentatge. La crea-
ció d’entorns amables més fàcils d’utilitzar, les 
noves eines i recursos del web 2.0 per organit-
zar l’aprenentatge d’una manera més rica i més 
informal, la possibilitat de disposar d’informació 
actualitzada i seleccionada, la comunicació a 
través de xarxes..., obren cada cop més portes 
a la construcció d’un coneixement compartit. 

Els temes centrals de les jornades seran la 
competència comunicativa i la competència 
intercultural, l’aprenentatge formal versus 
l’aprenentatge informal i les noves perspecti-
ves en la construcció dels entorns personals 
d’aprenentatge.

A més de la conferència inaugural hi haurà tam-
bé diàlegs, presentacions i espais per al treball 
de grups i per al debat. 

Dijous 24 de febrer

8.30 h Arribada dels assistents

9.00 h Inauguració

9.30 h Conferència
 De la competència comunicativa a la  
 competència intercultural
 Isidor Marí i Mayans
 Lingüista i President de la Secció  
 Filològica  de l’Institut d’Estudis  
 Catalans

10.45 h Pausa i cafè

11.15 h Aprenentatge formal o informal, és  
 aquesta la qüestió?
 Olga Esteve i Joan-Tomàs Pujolà
 Universitat Pompeu Fabra i Universi- 
 tat de Barcelona

12.30 h Grups de treball

14.30 h Final de les sessions  

Divendres 25 de febrer

9.00 h Què són els entorns personals   
 d’aprenentatge?
 
 A l’entorn d’Aprendre llengües
 Enric Serra i Casals
 Universitat Autònoma de Barcelona

 Com gestionar l’allau d’informació  
 per afavorir el procés d’aprenentatge
 Carme Bové i Joan Vilarnau 
 Consorci per a la Normalització   
 Lingüística

 Mahara@UJI: experiències pilot d’un  
 eportfolio institucional
 Carles Bellver
 Universitat Jaume I

 Es busca professor nadiu de llatí:  
 enllaçant estratègies personals  
 d’aprenentatge i docència a la xarxa 
 Ismael Peña-López  
 Universitat Oberta de Catalunya

11.00 h Pausa

11.30 h Grups de treball

13.45  h	 Acte	final


