
III Jornada d’impuls de la llengua francesa

Dimecres, 07 d’octubre de 2009
Institut Francès de Barcelona

8:30h Lliurament de documentació dels assistents

09:00h Inauguració de la jornada
Sr. Pierre Raynaud, director de l’Institut francès de Barcelona

Dinamització de projectes escolars
Sra. Neus Lorenzo, Cap de Servei de Llengües 

09:45h Presentació de les persones Referents de llengües dels ST i Consorci 
d’Educació de Barcelona

10:00h Presentació i exposició de projets de centres, eines de treball i 
propostes didàctiques
Modera: 
Sra.Catherine Blanch, Tècnica del Servei de Llengües

• Assessorament Oralitat
• Assessorament EMILE
• Pla experimental de llengües estrangeres, modalitat EMILE
• Pla experimental de llengües estrangeres, modalitat: Introducció de la 

segona llengua estrangera a cicle superior de Primària
• Pla experimental de llengües estrangeres, modalitat: Millora de la 

comteptència oral
• Pla experimental de llengües estrangeres, modalitat treball per 

projectes
• Auxiliars en llengua francesa 
• Ajuts per a l’Aprenentatge Actiu d’Idiomes
• Programa d’Aprenentatge Permanent PAP: Comenius 
• Comenius Regio Projecte  de Teatre
• Auxiliar de conversa Jules Verne
• Concurs d’Oratòria

12:00h Pausa 

12:30h Com crear o participar en un projecte? 
Projectes de centres, eines de treball i propostes didàctiques
  Modera: Laura Pascal 
  Servei de Formació del Professorat

13:30h Dinar

15:00h Presentació i exposició de projectes de centres, eines de treball i 
propostes didàctiques
Modera: 
Sra. Catherine Blanch 
Tècnica del Servei de Llengües

• Concurs de Journalisme
• Explicar des contes a classe
• Festival International de teatre de Mollet
• Concurs de l’APFC
• Concurs de traducció de l’UPF
• Concurs d’escriptura: Mots passants de l’UAB 



16:00h Pausa 

16:30 h Com crear o participar en un projecte? 
Projectes de centres, eines de treball i propostes didàctiques
Modera:Sra. Laura Pascal , Servei de Formació del Professorat

17:30 h Cloenda de la Jornada 
Sr. Alain Sarragosse, Agregat de Cooperació del Servei Cultural de l'Ambaixada 
de França. 

18:00 h En acabar la Jornada s'oferirà un refrigeri a tots els assistents

    Inscripció: fins el 2 d'octubre
                            places limitades

   Situació

Institut Français de Barcelona
Carrer Moià, 8 
Tel: 935677777

   Organitzen i col·laboren

 
 Departament d’Educació
 Servei de Llengües i Entorn

Service de coopération et d’action 
culturelle (SCAC), 
Ambassade de France en Espagne

Institut Français de Barcelona

Associació de Professors de 
Francès de Catalunya (APFC)

http://www.xtec.cat:8081/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_any=2009-2010&p_codi=9005540555

