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EL ROL DE LES LLENGÜES DE LA IMMIGRACIÓ A L’ESCOLA
En els darrers anys, el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades ha
inventariat les llengües parlades a Catalunya. Ara que ja ens podem fer una idea
de la diversitat present al nostre país, és el moment de preguntar-nos: què s’ha
de fer amb aquestes llengües?
No hi ha dubte que l'entorn fonamental en aquests moments inicials és
l'escola i per això en els darrers anys hem estat treballant en el projecte de
recerca «El rol de les llengües de la immigració a l’escola». En aquesta jornada
fem èmfasi en l’ensenyament secundari, que ens sembla un àmbit crucial, i a més
hem volgut posar el focus especialment en Galícia. Ens ha semblat que un
intercanvi d’experiències amb professionals gallecs, en situacions tan semblants i
alhora tan diferents, seria molt profitós per a tots. A més, pensem que és molt
important conèixer més a fons el «modelo Burela», així com el projecte Galauda,
dues experiències que han explorat les vies de la diversitat lingüística per
promoure la convivència i la igualtat d’oportunitats entre els joves.
A més d’aquestes experiències, també hem demanat a quatre experts que
debatin en una taula rodona quin ha de ser el rol de les llengües de la immigració
a l’escola. Finalment, presentarem els resultats de la nostra recerca als centres
d’ensenyament de la comarca de l’Anoia.

Inscripció gratuïta
Per formalitzar-la només cal sol·licitar-ho a l’adreça gela@ub.edu indicant les
dades següents: nom, lloc de treball o centre d’estudis, adreça electrònica (en cas
que vulgueu rebre les informacions del GELA). Si voleu certificat d’assistència ens
ho heu de dir (ens caldrà el vostre nom tal com voleu que hi figuri i el vostre DNI).
La inscripció dóna dret a: certificat d’assistència (s’ha de sol·licitar en fer la
inscripció), els materials de la jornada, un lot de llibres i refrigeri de la pausa cafè.

Programa
9.30 h. Recepció dels participants i lliurament de materials
9.45 h. Inauguració
Xavier Bosch, director general d’Immigració
Adolfo Sotelo, degà de la Facultat de Filologia, UB
Pere Comellas, professor del Dept. de Filologia Romànica, UB
10-13.30 h. Ponències
10-10.45 h Política lingüística educativa en Galiza
Fernando Ramallo, Universidade de Vigo
10.45-11.30 h. Modelo Burela: as linguas dos immigrantes como factor de
0integración escolar
Bernardo Penabade, IES Perdouro, Burela
11.30-12 h. Pausa cafè
12-12.45 h. Política lingüística educativa a Catalunya
Pere Mayans, Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya
12.45-13.30 h. Proxecto Galauda: foment de la cohesió social a l’escola a
partir de les llengües d’immigració
Sabela Labraña, Dept. de Filologia Romànica, UB
15.30-17 h. Taula rodona: Què hem de fer amb les llengües de la immigració a
l’escola?
Josep M. Serra (Universitat de Girona)
Llorenç Comajoan (Universitat de Vic)
Luz Zas (Universidade de Santiago de Compostela)
Mònica Fidalgo (GELA, Universitat de Barcelona)
Modera: M. Carme Junyent
17-18 h. Conferència: El rol de les llengües a l’escola
M. Carme Junyent (GELA, Universitat de Barcelona)
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