
CURS EN LÍNIA
Del 5 al 9 de juliol de 2021

CONSTRUIR UNA ESCOLA PLURILINGÜE I 
INTERCULTURAL: DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA

L’increment del nombre d’alumnat nouvingut a les aules catalanes ha estat molt significatiu en els últims anys. Aquesta situació ha despertat 
diferents reptes en el món educatiu. Un dels més evidents és com donar resposta a les necessitats educatives generades per les més de du-
es-centes llengües presents en el nostre sistema educatiu.
Una de les principals eines per al seu abordatge és el replantejament de la gestió de les nostres escoles, emfatitzant el valor de la diversitat 
lingüística i fent-la present. En aquest sentit, parlar només dels aspectes psicolingüístics no és suficient, ja que hi ha altres factors que hi poden 
incidir i que també han de formar part de la resposta global a aquesta situació. Qüestions com l’enfocament comunicatiu de l’ensenyament de 
les llengües, les actituds cap a les llengües de l’escola i la llengua pròpia, el marc organitzatiu dels centres, l’acollida emocional i lingüística, etc. 
han de ser necessàriament abordades.
Amb aquest marc de fons, considerem rellevant l’estudi, d’una banda, dels processos de l’educació bilingüe i plurilingüe en contextos d’alta 
diversitat cultural i lingüística i, de l’altra, aprofundir en els principis d’inclusió, interculturalitat i d’igualtat d’oportunitats, la qual cosa passa 
per capitalitzar les llengües i les cultures de l’alumnat nouvingut a Catalunya.
Curs adreçat principalment a estudiants de grau i màster relacionats amb educació, psicologia, psicopedagogia i filologia i, en general, a qual-
sevol professional de l’educació formal i no formal.

Llengües d’impartició: Català i castellà 

Coordinació: Maria Adelina Ianos (Departament de Psicologia de la UdL)

Equip docent: Ursula Hinostroza Castillo (UdL), Maria Adelina Ianos (UdL), Cristina Petreñas Caballero (UdL), Fernando Senar Morera (UdL) i Clara Sansó Galiay 
(UdL)

Durada: a) 20 hores 
b) 50 hores (20 de guiades per l'equip docent + 30 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Preu: 55,34 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta

MODALITAT
Curs en línia que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida. El curs se seguirà de manera sincrònica.

METODOLOGIA
Durant el curs s’utilitzaran les eines videoconferència i lliçons del campus virtual. Es recomana que els participants puguin utilitzar càmeres 
i micròfons durant les sessions del curs.
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Patrocinen:

2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores guiades per l’equip 
docent + 30 hores de treball 

autònom dels alumnes



INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat

Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat 

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els 
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. 
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui 
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar 
l’import pagat.

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu:

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

PROGRAMA 
Dilluns 5

Adelina Ianos i Fernando Senar
09.00-11.00 h L’impacte de viure en un context bilingüe i multilingüe en el desenvolupament i l’aprenentatge de l’alumnat.
11.30-13.30 h Programes d’educació bilingüe i multilingüe: com els gestionem?

Dimarts 6
Cristina Petreñas i Ursula Hinostroza

09.00-11.00 h La diversitat lingüística a les aules.
11.30-13.30 h La intervenció en aules lingüísticament diverses.

Dimecres 7
Clara Sansó i Fernando Senar

09.00-11.00 h Acollida lingüística i emocional a l’aula (I).
11.30-13.30 h Acollida lingüística i emocional a l’aula (II).

Dijous 8
Adelina Ianos i Ursula Hinostroza 

09.00-11.00 h Factors d’èxit educatiu en contextos de diversitat lingüística i cultural: el paper de les actituds
11.30-13.30 h Factors d’èxit educatiu en contextos de diversitat lingüística i cultural: la construcció de la identitat en un context multilingüe i 

multicultural.

Divendres 9
 Cristina Petreñas i Clara Sansó
09.00-11.00 h Avaluació i resposta inclusiva del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat descendent d’immigrants (I).
11.30-13.30 h Avaluació i resposta inclusiva del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat descendent d’immigrants (II).


