
SpeakApps – Dia Europeu de les Llengües
Agenda de la celebració a Barcelona 
Seu central de la UOC (Av. Tibidabo, 39)

Quan Què On

15.30 – 15.35 h Presentació
Josep Maria Duart, Vicerector d'Estudis de Postgrau 
i Educació Continuada, UOC

Sala 
Laporte

15.35 - 16.15 h Conferència: Life rather than age: alternative 
perspectives on ultimate L2 attainment. 
Ponent: David Singleton, catedràtic de Lingüística 
Aplicada, Trinity College Dublin (Irlanda)

Sala 
Laporte

16.15 – 16.30 h Torn de preguntes (presencials o via Twitter amb el 
hashtag #speakappsEDL).
Moderadora: Christine Appel, coord. SpeakApps

Sala 
Laporte

16.30 – 16.50 h Pausa Cafè/Te Hall

16.50 – 17.00 h Introducció a SpeakApps
Christine Appel i socis SpeakApps

Sala 
Laporte

17.00 – 17.25 h Tot compartint experiències
Professors que han fet pilots de SpeakApps

Sala 
Laporte

17.25 – 17.30 h Torn de preguntes Sala 
Laporte

17.30 – 19.00 h Taller pràctic*
Monitors: Christine Appel, Jackie Robbins i Francesc 
Santanach (UOC).
Prova  i  experimenta  les  tres  eines  en  línia  que 
SpeakApps  posa  al  teu  abast  per  potenciar  la 
producció oral i la interacció en una segona llengua:

− Videochat: un sistema de videoconferència 
pensat per a petits grups de treball.

− Langblog: un audio/videoblog per a la 
producció oral.

− Tandem: un gestor de continguts per 
realitzar tasques sincròniques per parells.

Sales 
Bates, 
Pujol i 
Laporte

*Els participants es dividiran en grups petits per afavorir una bona experimentació de les eines en 
línia de SpeakApps. El taller es portarà a terme tant en anglès com en català. Es recomana als 
participants portar un ordinador portàtil propi, ja que hi haurà personal tècnic per assegurar 
que les eines funcionen correctament en qualsevol ordinador.

Aquest  projecte  ha  estat  finançat  amb  suport  de  la  Comissió 
Europea. Tota  la  informació  i  documentació  proporcionada en  el 
marc  del  projecte  és  responsabilitat  exclusiva  dels  autors,  i  la 
Comissió no es fa responsable de l'ús que pugui fer-se d'aquesta 
informació.

 

https://twitter.com/#!/search/realtime/%23speakappsEDL

