JORNADA PROJECTE KOINOS:
“Com promoure l’educació plurilingüe: propostes europees”
Data: Dilluns 3 de juliol de 2017
Durada: de 16.30 a 20.00 h
Lloc de celebració: Institut Municipal

de Barcelona (IMEB). Pl. Espanya 5, 1r pis, Sala d'actes.

Programa
16.30-16.40 h Presentació de la jornada, a càrrec de Marleny Colmenares, de l’IMEB.
Inauguració institucional, a càrrec de Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació i
Universitats de l’Ajuntament de Barcelona.
16.40-17.00 h Contacontes intercultural, a càrrec de Marta Roig.
Presenta Salvador Rodríguez del Consorci d’Educació de Barcelona.
17:00-17.30 h Diàleg: “Plurilingüisme en el context europeu”, a càrrec d’Artur Noguerol, de la Universitat
Autònoma de Barcelona i d’Olga Esteve de la Universitat Pompeu Fabra.
17.30-18.30 h Ponència: Una aportació a la pràctica per l’educació plurilingüe
- 1a part: Projecte KOINOS i els seus productes intel·lectuals, a càrrec de Juli
Palou de la Universitat de Barcelona.
- 2a part: Experiències pràctiques a escoles associades a KOINOS: Escola
SAFA, Escola Baró de Viver i Escola Mossèn Jacint Verdaguer.
18.30-18.50 h Ponència: Bones pràctiques educatives. Criteris d’anàlisi, a càrrec d’Ana Raquel Simoes
de la Universitat d’Aveiro.
Presentació del Projecte TIL, de l’Institut Miquel Tarradell, a càrrec de Marta Gil.
18.50-19.10 h Ponència: Eines i recursos KOINOS: L’E-portfolio i el dossier en el portal
educatiu, a càrrec de Silvia Melo-Pfeifer de la Universitat d’Hamburg i Pere Grané de la
Universitat Autònoma de Barcelona19.10-19.25 h Lectura de contes del XIII Certamen literari escolar en llengües d’origen 2017. Presenta
de Rosa Maria Pujol, directora dels Amics de la UNESCO.
19.25 h

Cloenda, a càrrec de Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació i Universitats de
l’Ajuntament de Barcelona.
Lliurament de certificats a càrrec de membres de l’Equip KOINOS.
Refrigeri

Durant l’acte es realitzarà una creació plàstica col·lectiva.
Inscripció
Punt d’atenció de l’IMEB
Telèfon: 934023663
imebatencio@bcn.cat
Informació
Places limitades.
La reserva de plaça es farà per rigorós ordre d’arribada de la sol·licitud i es confirmarà per correu electrònic.

