
 

 

 

 

APEOS Spansklärarfortbildning i Göteborg, 14–15 oktober 2022 

Arrangörer: Spansklärarföreningen i Västra Sverige (APEOS)  
I samarbete med: Folkuniversitetet och Lärarnas Riksförbund 

 

Var? Folkuniversitetet, Norra Allégatan 6, sal 408, vån. 4 

(flera bussar och spårvagnar stannar vid hållplats: Järntorget). 
 

Program fredag 14 oktober (18.00 – 20.20 ca) 
 

18.00 – 18.15     Inskrivning  

18.15 – 18.25     Andrea Rodríguez Pardo, Asesora Técnica de Educación para Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y Suecia.  

En kort presentation av Spanska Ambassadens utbildningsprojekt i de nordiska 
länderna. 

18.30 – 19.30      Josué Trelles y Claudio Garay: “Un viaje musical por el continente 
sudamericano” 

I en blandad kompott presenteras intressant information om latinamerikansk kultur 
med levande musik. Duon sjunger och spelar typiskt andinska instrument som 
quena, zampoña cromática, charango samt gitarr och skapar därmed en mycket 
speciell klang som tar oss med på en magisk resa! 
 
Josué Trelles föddes i Peru och började spela flöjt vid 13 års ålder. Han har 
en kandidatexamen i världsmusik från Artisten, Göteborgs Universitet, 
med examensarbete i indisk musik. De flöjter Josué spelar härstammar 
från den andiska delen i Sydamerika: inkaflöjter (quena, quenacho, 
mohoseño) och kromatisk panflöjt (sikura). Under sin musikaliska karriär 
har han samarbetat med musiker från så olika delar av världen som Peru, 
Ecuador, Colombia, Kurdistan, Marocko, Iran, Indien, Afghanistan, Irak, 
Gambia, USA, Kuba och Mexiko. 

Claudio Garay föddes i Chile och är en klassiskt utbildad gitarrist som 
började spela folkmusik redan som barn. Han har två musikutbildningar 
från Göteborgs Universitet. Repertoaren sträcker sig alltifrån klassisk gitarr 
till latinamerikanska musikstilar. De instrument Claudio spelar är, förutom 
spansk klassisk gitarr, olika sydamerikanska gitarrvarianter (charango, 
cuatro m.fl.) 

19.30 – 20.30 ca     Avsmakning av argentinska specialiteter                                                                           
Vi bjuder på olika sorters ”empanadas” och annat småplock samt något gott att 
dricka till.  



Program lördag den 15 oktober (8.30 – 16.00 ca) 

 

08.30 – 09.00         Inskrivning 

09.00 – 09.15         Välkomnande samt information från APEOS och Folkuniversitetet  

09.15 – 10.15         Daniel Cassany: “Lo que hacen los jóvenes para aprender lenguas fuera 
del aula y lo que podemos aprovechar los docentes”                                                           

Reflektioner kring den nya globala verklighet vi lever i och vars teknologi idag 
erbjuder elever språkinlärning på ett lustfyllt sätt. Exempelvis i form av 
”fritidsengelska” eller andra främmande språk. Även spansklärare kan dra nytta av 
de enorma möjligheter som erbjuds och integrera undervisningen med elevers 
intressen och dagliga aktiviteter online.  

10.20 – 10.40          Annette Westling Lange: ”Några nedslag i APEOS 40-åriga historia” 

10.40 – 11.10          Kaffepaus och besök på läromedelsutställning  
 

11.10 – 12.10          Eduardo Tornatore: “Lectura selectiva de algunos textos de las  
literaturas hispánicas”  

Docent Eduardo Tornatore, Göteborgs Universitet, presenterar några favoriter 
bland litterära pärlor från den spansktalande världen. 

12.10 – 13.10        Lunch och besök på läromedelsutställningen 
 

13.10 – 14.10         Linda Flores, Göteborgs Universitet:  
“Ser/Estar, Imperfecto/Indefinido, Indicativo/Subjuntivo - ¿Cómo motivamos a los 
alumnos a aprenderlos a pesar de que no existen en sueco?” 

Hur kan vi visa våra elever att dessa spanska språkliga fenomen verkligen är 
betydelsefulla även om de inte existerar i det svenska språket? Och hur kan vi motivera 
eleverna att försöka lära sig dem? 

      
14.10 – 14.20        Marilyn Mansilla:  ”APEOS ofrece un nuevo círculo de lectura – en línea” 

Vi presenterar vår nya läsecirkel för spansklärare: Noveller på spanska – online  

14.20 – 15.20      Daniel Cassany: “La tecnología en la enseñanza de segundas lenguas: 
perspectivas de futuro” 

“Hur har språkundervisningen förändrats i takt med den teknologiska utvecklingen? 
Vilken roll ska språklärare inta i denna föränderliga värld? Det rör sig om en äkta 
revolution. Vi har aldrig förr skådat en så stor och snabb förändring och mer är att 
vänta…”  

15.20 – 15.30            Utvärdering samt utdelning av intyg  

15.30 – 16.00 ca       Vi firar 40 år med APEOS 

Vi bjuder på födelsedagstårta och skålar för APEOS 40 år i ett glas cava eller 
alkoholfritt alternativ.  



Sista dag för anmälan och betalning: 1 oktober 2022.  

Priser:  

• Fredag 14 oktober: 200: - (inkl. mat o dryck) 
• Lördag 15 oktober: 800: - (900: - *) (inkl. mat o dryck) 
• Reducerat pris för pensionärer och spansklärarstudenter:                                                         

fredag 100: -                                                                                                                                           
lördag 200: -                 

OBS: Du måsta ha betalat årsavgiften 2022 för att delta som medlem i APEOS  

*Priset gäller deltagare som INTE är medlemmar i APEOS.  

(Anmälan görs via en länk i dokumentet Programa en español)      

Hjärtligt välkommen!  

 


