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Els departaments de Didàctica de la Llengua i la Literatura (Facultat de Magisteri de la UV) i de 
Lingüística Aplicada (UPV) inviten tots els interessats a participar en el XV Congrés Internacional 

de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura, que se celebrarà en la 
Universitat de València i en la Universitat Politècnica de València del 19 al 21 de novembre del 
2014. Aquest congrés s’emmarca dins dels actes de la Societat Espanyola de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura (SEDLL), que és una entitat sense ànim de lucre de què formen part 
investigadors de tots els nivells educatius i professionals preocupats per l’ensenyament i 
l’aprenentatge de llengües, literatures i dels seus recursos expressius, verbals, no verbals i 
audiovisuals. 
 
Dins del tema “Reptes en l’adquisició de les literatures i de les llengües en l’era digital”, els 
objectius d'aquest congrés són, d’una banda, fomentar les activitats i projectes conjunts, 
interactuar amb els membres dels grups d’investigació involucrats i oferir l’oportunitat de conéixer 
SEDLL als diferents col·lectius relacionats amb la didàctica de la llengua i la literatura de València. 
D’altra banda, pensem que poder reunir un col·lectiu nombrós que debata aspectes relacionats 
amb la docència és una bona oportunitat per a incentivar l'interés i la investigació amb temes 
relacionats amb la Societat i amb el congrés. 
 
L’esdeveniment s’articularà en conferències plenàries, a càrrec de destacats especialistes en la 
matèria, tallers i taules redones; a més de les taules de comunicació sobre les línies temàtiques 
proposades. 
 

LÍNIES TEMÀTIQUES 

Tema central del congrés: LA TECNOLOGIA APLICADA A LA DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I DE LA 
LITERATURA. Les principals àrees temàtiques són les següents: 

1. Cultura i societat en l'ensenyament de la literatura i la llengua. 
2. Polítiques lingüístiques en el marc peninsular i internacional. 
3. Didàctica de la llengua i de la literatura de la L1. 
4. Didàctica de la llengua i la literatura L2 i L1. 
5. Literatura infantil i juvenil. 
6. Tecnologies i innovació educativa. 
7. Llengües per a fins específics. 
8. La didàctica de la literatura i de la llengua: estudis i intervencions interculturals en contextos 
plurilingües. 
9. La literatura i la llengua en l'ensenyament superior: paradigmes metodològics i transferència de 
coneixement. 
 



PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
Les propostes de contribucions es podran presentar en català, espanyol, francés, gallec, anglés, 
portugués o basc i hauran d’adscriure’s a alguna de les àrees temàtiques del congrés.  
El termini per a l’enviament dels resums acaba l’1 de juny del 2014. El comité organitzador 
acusarà recepció de les propostes i abans del 20 de juliol notificarà l’acceptació d’aquestes. 
Els textos definitius hauran d’enviar-se abans del 10 de desembre del 2014. 
Els participants que desitgen ser inclosos en la publicació de les actes hauran d’enviar els seus 
textos en el termini i els termes que s'indicaran en pròximes circulars. 
 
INSCRIPCIÓ 
La inscripció haurà de fer-se efectiva abans del 15 de setembre, enviant els documents que 
acrediten el pagament de la quota. Per a inscriure's caldrà registrar-se prèviament com a usuari i 
posteriorment serà adreçat a la seua zona privada, on podrà efectuar i gestionar la inscripció. 
Les taxes del congrés inclouen documentació i material del congressista, cafés i actes culturals. 
 
DATES IMPORTANTS 
1 de juny: últim dia per a la recepció de propostes 
20 de juliol: es comunicarà l'acceptació de les propostes 
15 de setembre: termini per al pagament de la matrícula 
10 de desembre: enviament dels textos definitius 
 
CONTACTE 
Pàgina web: http://sedll2014.upv.es  
E-mail: sedll2014@gmail.com  
Twitter: https://twitter.com/SEDLL2014 
Facebook: https://www.facebook.com/sedll2014 

 


