
II Jornada sobre la relació entre teories 
lingüístiques i l’ensenyament de L2/LE/LA: 
sinergies entre la recerca i el disseny  
de materials didàctics
Divendres, 3 de febrer de 2023 · Jornada en línia (Zoom Webinar)

15:00 - 15:20 Inauguració de la jornada

15:20 - 15:50  Montserrat Sanz Yagüe, Kobe City University of Foreign Studies: Las ciencias del lenguaje  
en la creación de materiales para la enseñanza de segundas lenguas

15:50 - 16:20  José Amenós Pons, Universidad Complutense de Madrid: Enriquecimiento pragmático y 
complejidad gramatical en L2: implicaciones para la selección de contenidos y el diseño  
de materiales

16:20 - 16:40 Descans

16:40 - 17:10  Albert Vilagrasa Grandia, Escola Oficial d’Idiomes: De la recerca en didàctica i disseny  
de materials pedagògics a la pràctica: l’enfocament orientat a l’acció i el treball per tasques

17:10 - 17:40  Carmen Rodríguez Gonzalo, Universitat de València: El diseño de secuencias didácticas  
de gramática y la reflexión metalingüística. Criterios de transposición didáctica

 17.45 - 19.00  Taula rodona: La relació entre la recerca en didàctica/adquisició de llengües i el disseny  
de materials didàctics per a l’ensenyament de llengües. Moderadora: Ares Llop Naya

19.00 - 19:15 Cloenda de la jornada

Objectius de la jornada: Reflexionar sobre la transferència dels coneixements de la recerca en lingüística i en didàctica de 
llengües en el disseny i l’elaboració de materials per a l’ensenyament de L2/LE/LA. / Explorar les vies de col·laboració entre 
les disciplines i la transferència de coneixements a l’àmbit del disseny de materials. / Crear aliances entre investigadors, 
docents, creadors de materials i persones interessades en l’ensenyament de llengües.

Destinataris: Investigadors novells i consolidats que treballin en el camp de l’ensenyament-aprenentatge i adquisició de 
llengües des de diferents perspectives teòriques. / Docents de català com a llengua segona, estrangera o addicionals (dins i 
fora del domini català) interessats en la imbricació de disciplines per a la millora de la pràctica docent. / Autors de materials 
didàctics.

Inscripció: És gratuïta però per assistir-hi cal fer la inscripció a través d’aquest enllaç.

Organització:

Llorenç Comajoan-Colomé, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Ares Llop Naya, Fitzwilliam College-University of Cambridge
Anna Paradís, University of Oxford
Eloi Puig-Mayenco, King’s College London

Hi col·laboren:

Societat d’Ensenyament i Recerca del 
Català com a Llengua Estrangera
Institut Ramon Llull

Programa

Societat d’Ensenyament
i Recerca del Català
com a Llengua Estrangera

ser leFITZWILLIAM COLLEGE
U N I V E R S I T Y  O F  C AM B R I D GE

https://www.eventbrite.co.uk/e/ii-jornada-sobre-la-relacio-entre-la-linguistica-i-lensenyament-de-les-tickets-482633027377

