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Marina Solé Català, secretària general de la Universitat de Barcelona, 

 
 
 
C E R T I F I C O: Que la situació excepcional derivada per la COVID-19 ha 

determinat l’adopció de mesures extraordinàries, entre elles, la celebració del 

Consell de Govern en sessió ordinària el 21 d´abril de 2021, per videoconferència. 

 
 
Que en aquesta sessió de 21 d´abril de 2021, es va acordar aprovar el pla d´estudis 

de diversos ensenyaments de màster. 

 
 
I per tal que consti i tingui els efectes que correspongui, tot indicant que l’acta on 

figura aquest acord no serà aprovada fins a la propera sessió, signo aquest 

certificat amb el vist i plau del senyor rector. 
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Vist i plau 

El rector, 

Joan Guàrdia Olmos 
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Dèlia Monfort Gramisel, Secretària de la Comissió Acadèmica de Consell de Govern, 

 

 
 
 

CERTIFICA: Que la Comissió Acadèmica de Consell de Govern d’aquesta Universitat, 
en la sessió ordinària duta a terme el dia 26 de març de 2021, va prendre el següent 
acord: 

 
S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, i posterior tramesa, si 
escau, a Consell Social, l’aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de 
màster, tal com consta a l’annex. 

 
I, per tal que consti i tingui els efectes que correspongui, tot indicant que l’acta on 
figura aquest acord no serà aprovada fins a la propera sessió, signo aquest certificat 
amb el vist i plau de la senyora Presidenta de la Comissió Acadèmica de Consell de 
Govern a Barcelona, el 26 de març de 2021. 

 
 
 

Vist i Plau 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ 
ACADÈMICA DE CONSELL DE GOVERN 

 

MARIA PILAR 
DELGADO 
HITO - DNI 
46570930R 
(TCAT) 
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Dra. M. Pilar Delgado Hito 
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Ensenyaments de Màster Universitari
Aprovació de plans d'estudis

Consell de Govern de 21 d'abril de 2021

Ensenyament CACGCentre

Facultat de Filologia i Comunicació

26 de març de 2021M0208 Espanyol com a Llengua 
Estrangera: Recerca i Pràctiques 
Professionals

Facultat d'Economia i Empresa

26 de març de 2021MD5DL Erasmus Mundus de Mercats 
Globals, Creativitats Locals /Global 
Markets, Local Creativities

26 de març de 2021MD5DM Institucions i Economia 
Política / Institutions and Political 
Economy



Pla d’Estudis del Títol de Màster en ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA: RECERCA I PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 
 
 

COMPLEMENTS FORMATIUS  
 

Titulacions d’accés al màster (segons memòria verificada) 
 

Tindran preferència els llicenciats i llicenciades (o graduats i graduades) de Filologia Hispànica (sense CF). 
 
Llicenciats o graduats superiors la formació prèvia dels quals  estigui relacionada amb els següents estudis: llicenciatures i graus en 
Lingüística, en Filologia (de qualsevol llengua), en Llengües Modernes, en Humanitats, en Traducció i Interpretació, en Magisteri, en 
Metodologia de l’Ensenyament de Llengües Estrangeres (sense CF). 
 
El llicenciat/da o el graduat/a de titulacions diferents de les esmentades però d’àmbits (Humanitats o Ciències Socials) afins al màster, i 
que no tinguin una formació prèvia en l’àmbit lingüístic o filològic, poden necessitar la realització de complements de formació (12 
crèdits ECTS), en funció de l’especialitat, les assignatures que hagin cursat durant la llicenciatura o el grau, els cursos de formació en 
ensenyament d’espanyol com a LE/L2 que hagin realitzat amb anterioritat al màster, o la seva experiència professional en el camp de 
l’ensenyament de l’espanyol com a LE/L2.  
 
Els candidats al màster amb un títol universitari expedit per una institució d’educació superior de l’EEES o aliè a l’EEES, que faculti en el 
país d’expedició per accedir als ensenyaments de màster oficial, i que d’acord amb l’article 16 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, 
reuneixin els requisits per accedir als màsters universitaris oficials, també poden necessitar complements formatius si la revisió dels seus 
expedients acadèmics acredita que posseeixen tan sols una formació instrumental en la llengua espanyola, malgrat ser graduats o 
llicenciats en Filologia. 

 
Titulacions que han de superar Complements Formatius 

 
DENOMINACIÓ TITULACIÓ  Crèdits de CF 

a superar 
Assignatures de CF a superar 

Estudiants que no provinguin dels següents 
graus o llicenciatures: Filologia Hispànica, 
Lingüística, Filologia (de qualsevol llengua), 
Llengües Modernes, Humanitats, Traducció 
i Interpretació, Magisteri, i Metodologia de 
l’Ensenyament de Llengües Estrangeres. 
 
Estudiants amb titulacions universitàries 
oficials en Filologia que tan sols acreditin 
posseir una formació instrumental en la 
llengua espanyola. 

Com a màxim 
12 crèdits 

• Introducció a la Llengua Espanyola per a Professors d’Espanyol 
com a LE/L2 (I) 6 crèdits. 

• Introducció a la Llengua Espanyola per a Professors d’Espanyol 
com a LE/L2 (II) 6 crèdits. 

 
Assignatures de Complements Formatius 

 
CODI 

ASSIGNA 
TURES 

DENOMINACIÓ ASSIGNATURA 
Ensenyament d’origen 

CRÈDITS 

574537 Introducció a la Llengua Espanyola per a Professors d’Espanyol com a LE/L2 (I) 6 
574538 Introducció a la Llengua Espanyola per a Professors d’Espanyol com a LE/L2 (II) 6 

           
Distribució de crèdits del màster (memòria verificada) 

 
TIPUS DE MATÈRIES/CRÈDITS CRÈDITS A SUPERAR PER L’ESTUDIANT 

Crèdits obligatoris 30 
Crèdits optatius 12 
Crèdits pràctiques externes obligatòries 9 
Crèdits treball final de màster 9 
TOTAL DE CRÈDITS DEL TÍTOL 60 

 
 
 
 

Distribució temporal de les assignatures per curs i semestre (memòria verificada) 



 
Codi Assignatures Semestre ECTS TIPUS Codi Matèria  

(crèdits matèria) 

574517 Gramàtica de l’Espanyol en l’Ensenyament d’Espanyol 
LE/L2 (I) 

1 

3 

OB 

MD021S 
Fonaments per a la 

Formació del 
Professional 

d’Espanyol com a 
LE/L2 

(30 crèdits) 

574518 Gramàtica de l’Espanyol en l’Ensenyament d’Espanyol 
LE/L2 (II) 3 

574520 Gramàtica de la Oralitat 3 

574521 Pragmàtica Intercultural 3 

574522 L’Espanyol en la seva Diversitat en l’Aula d’Espanyol 
LE/L2 3 

574523 Processos de Creació del Lèxic en Espanyol 3 
 
574524 

Configuració del Component Lèxic i el seu Tractament 
en l’Ensenyament de l’Espanyol LE/L2 3 

 
574525 

Ensenyament de la Pronunciació i de l’Entonació de 
l’Espanyol 3 

574526 Metodologia de la Recerca en Espanyol LE/L2 
2 

3 
574519 Anàlisi i Disseny d’Unitats Didàctiques 3 

Crèdits optatius 

1 6 

OPT 

MD021T  
Recursos per al 

Professional 
d’Espanyol com a 

LE/L2 
 (24 crèdits) 

2 

6 

574535 Pràctiques Externes 9 PR_EXT 
MD021V 

 Pràctiques Externes 
(9 crèdits) 

574536 Treball Final de Màster 9 TFM 

MD021W 
Treball Final de 

Màster 
(9 crèdits) 

TOTAL CRÈDITS  60   
 
 

Forma d’assolir els crèdits optatius del màster (memòria verificada) 

 
Número de crèdits optatius del títol de màster: 

12 crèdits 

 
Cursant qualsevol assignatura optativa de la matèria 
optativa del màster MD021T Recursos per al Professional 
d’Espanyol com a LE/L2 (24 crèdits). 

 
 

 
ANNEX OPTATIVES del Títol de Màster Universitari en ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA: RECERCA I 
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 

 
CODI MATÈRIA OPTATIVA MEMÒRIA VERIFICADA CRÈDITS  
MD021T Recursos per al Professional d’Espanyol com a LE/L2 24 

ASSIGNATURES  
574527 Enfocaments per a l’Ensenyament d’Espanyol LE/L2 i el seu Reflex en els Manuals   3 
574528 L’Ensenyament de l’Espanyol LE/L2 en el Món 3 
574529 Xarxes Socials i Mitjans de Comunicació en l’Aula d’Espanyol LE/L2 3 

574530 Bases Teòriques i Metodològiques de l’Ensenyament d’ELE a Immigrants, Refugiats i Nens i 
Adolescents 3 

574531 Els Discursos Professionals en l’Àmbit de l’Espanyol LE/L2 3 
574532 Habilitats Comunicatives Orals i Escrites per al Professional d’Espanyol LE/L2 3 
574533 Recursos Lingüístics Digitals per a l’Ensenyament d’Espanyol LE/L2 3 



574534 Estratègies Didàctiques per a l’Ús de les TIC en l’Aula d’Espanyol LE/L2 3 
 


