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La tercera edició del Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la
secundària i a la universitat, organitzat pel Departament de Filologia Catalana de la UAB, amb la
col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, la Secció Filològica, la Societat
Catalana de Llengua i Literatura de l’IEC, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i
Lletres i en Ciències de Catalunya i el Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de l'Època
Contemporània de la UAB, vol analitzar i debatre críticament la presència de totes dues matèries en
els currículums educatius d’aquests darrers anys, i també suggerir la millora dels continguts, de les
metodologies i dels recursos aplicables a l’aula.
Malgrat el que disposen els currículums oficials, la literatura es troba en una situació molt
preocupant als instituts, on es va camí de l’extinció, i ha perdut cada vegada més terreny en la
universitat. Pel que fa a la llengua, la priorització d’uns enfocaments determinats del seu
ensenyament ha deixat al marge continguts que abans es tractaven en el batxillerat i també a la
universitat. Aquestes mancances repercuteixen considerablement en la formació cultural dels
estudiants.
Tal com hem fet en les altres dues edicions, aquest tercer simposi aspira a oferir un fòrum de
reflexió i debat per diagnosticar, de manera crítica, la situació en què ens trobem i proposar
alternatives constructives per transformar-la. Considerem que la llengua i la literatura catalanes
són, també, un afer d’estat: la seva presència ha de ser més rellevant i activa, no únicament en els
currículums educatius i en la formació d’adolescents i joves, sinó també en el conjunt de l’educació,
la cultura i la societat catalanes.
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Secció Filològica de l’IEC
Societat Catalana de Llengua i
Literatura (filial de l’IEC)
Institut de Ciències de l’Educació de la
UAB
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya
Grup de Recerca en Història de la
Llengua Catalana de l'Època
Contemporània de la UAB

Els Ponents

 Tilbert Dídac Stegmann, professor emèrit de la Goethe-Universität
Frankfurt am Main. Ponència: Engrescar amb literatura, engrescar
amb llengua
 Anton Carbonell i Antoni Isarch, professors de secundària i
membres del Col·lectiu Pere Quart. Ponència: Lletres de batalla: la
literatura a la secundària

 Gemma Lluch, professora de la Universitat de València. Ponència:
La literatura a la universitat: entre preguntes, dubtes i incerteses
 Joan Gelabert i Mas, professor de secundària. Ponència:
L'ensenyament de la llengua catalana a la secundària a les Illes
Balears: Quatre illes, un país... massa fronteres i molts d'ous per
trencar, encara!
 Francesc Feliu, professor de la Universitat de Girona. Ponència:
Ensenyar la llengua a la universitat: els portadors, els militants, els
curiosos i els altres

 Albert Soler i Núria Alturo, professors de la Universitat de
Barcelona. Ponència: La formació del professorat d'ensenyament
secundari: competències, incompetències i negligències
 Josep Bargalló, Josep Maria Figueres, Montserrat Franquesa, Bel
Olid, Mercè Rius. Ponència: La llengua i la literatura catalanes,
qüestió d'estat?
 Maria Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l’IEC i
catedràtica de la Universitat Pompeu Fabra. Ponència: La nova
gramàtica normativa a l’ensenyament

Cliqueu sobre cada ponent i podreu veure les seves obres en el
Catàleg Col·lectiu de les Universitats catalanes: CCUC

Els darrers simposis
 La Llengua i la literatura catalanes a les aules del segle
XXI / edició a cura de Daniel Casals i Francesc Foguet. Simposi
sobre l'Ensenyament de la Llengua i la Literatura Catalanes a la
Secundària i a la Universitat (1r : 2009 : Barcelona,
Catalunya)Barcelona : Societat Catalana de Llengua i Literatura,
filial de l'Institut d'Estudis Catalans ; Bellaterra : Universitat
Autònoma de Barcelona, 2012. Col·lecció Treballs de la Societat
Catalana de Llengua i Literatura ; 6

 Raons de futur / edició a cura de Daniel Casals i Francesc
Foguet. Simposi sobre l'Ensenyament de la Llengua i la
Literatura Catalanes a la Secundària i a la Universitat (2n : 2013
: Barcelona, Catalunya). Barcelona : Societat Catalana de
Llengua i Literatura : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015.
Col·lecció Treballs de la Societat Catalana de Llengua i
Literatura ; 9

Ensenyament de la Llengua i Literatura catalanes
 Articles sobre ensenyament de la literatura catalana,
ressenyats a TRACES
 Articles sobre ensenyament de la llengua catalana,
ressenyats a TRACES

http://traces.uab.cat/



Manuals i llibres de llengua i literatura catalana a
l’ensenyament secundari. Selecció de llibres de text al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes. CCUC

Edicions de clàssics per l’ensenyament de la llengua i
literatura catalanes.
 Col·lecció Les Eines de l’Editorial Proa
 Col·lecció Educaula d’Edicions 62

LA BIBLIOTECA D’HUMANITATS UAB US OFEREIX
AQUESTA GUIA DE LECTURA AMB MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ DEL III SIMPOSI SOBRE L’ENSENYAMENT DE
LA LLENGUA I LA LITERATURA CATALANES A LA
SECUNDÀRIA I A LA UNIVERSITAT “AFER D’ESTAT: la
llengua i la literatura a les aules”
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Aquesta guia es pot consultar a:
http://issuu.com/uabbiblioteques/docs/aferestat_guia_lecturaisuu2
https://ddd.uab.cat/record/173903

