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DADES GENERALS DEL MÀSTER

Antecedents

La llei de Política Lingüística 1/1998 de 7 de gener volia donar un impuls al procés de recuperació i de
presència del català en tots els segments de la vida social i així es proposava avançar en el coneixement
complet i l’ús normal de la llengua en els diferents sectors d’actuació, especialment en: Administració
pública (autonòmica, local, de justícia,...), Sector socioeconòmic (Empreses, sindicats, comerç,...), Àmbit
universitari, Mitjans de comunicació, Ensenyament i Projecció exterior. Davant d'aquesta situació i per poder
atendre les necessitats de formació lingüística d'aquests àmbits, vam programar i impartir un primer
Postgrau de Formació de Professors de català per a adults, des del curs 1999-2000 fins al curs 2006-2007.

Els canvis de la societat al llarg d'aquells anys així com la posada en marxa de màsters oficials amb crèdits
ECTS demanaven una renovació en l’oferta de formació dels professors de llengua que s’adeqüés a les
necessitats de cada moment (urgències, mitjans audiovisuals i informàtics, quantitat i qualitat de la
informació,...) i que proporcionés uns professors flexibles, àgils, dinàmics, amb molta informació i amb
capacitats didàctiques molt àmplies ...Així proposàrem un màster oficial en col·laboració amb la Universitat
de Vic, de 90 crèdits, que començàrem a impartir el curs 2007-2008.

Després de dues edicions en tres anys, vàrem veure que l'estructura de dos anys i presencial no acabava
d'adaptar- se a les necessitats dels alumnes i el curs 2010-2011 presentàrem una renovació del màster,
centrada en la llargada (60 crèdits) i la semipresencialitat. La proposta fou acceptada per l'ANECA i vam
impartir aquest màster entre el curs 2010-2011 i el 2012-2013.
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La disminució del nombre d’alumnes i la necessitat de facilitar a l'alumnat una estructura més flexible que
permetés tant l'especialització com una formació més curta (postgraus especialitzats) ens van portar el curs
2013-2014, d'acord amb les autoritats acadèmiques de la nostra facultat, a la desprogramació del màster
oficial i a la presentació de la proposta de màster propi amb dos postgraus parel·lels vinculats. Després d'un
any de funcionament constatàrem que la programació de dos postgraus paral·lels requeria de més hores de
dedicació del professorat i espais. D'altra banda, la formació podia compactar-se com ja es feia anteriorment
en el màster oficial i d'aquesta manera facilitar una formació més completa i flexible per a un alumnat que es
preparés per ser un professor polivalent.

D'aquesta manera el curs 2014-2015 presentàrem un màster més senzill amb un curs de postgrau vinculat
de 35 crèdits. D'altra banda, a principis d'aquest curs la UAB s'afegí a la proposta, a partir del Màster
d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic, que el Departament de Filologia Catalana i la
Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona havien impulsat, conjuntament
amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, el curs 2010-2011.

Existència de cursos similars

 El curs més similar que s'oferia fins al curs 2012-2013 era el Màster d'Ensenyament de Català per a
l'acolliment lingüístic que realitzava la UAB des del curs 2010-2011, però convertit en un Postgrau de 50
crèdits el curs 2013-2014. El seu abast era més específic ja que no contemplava una formació global sinó
que se centrava en la formació de català com a llengua estrangera.

Per insistència de l'Institut Ramon Llull i per problemes en la mateixa UAB, durant el curs 2014-2015 vàrem
treballar  tant els responsables d'un curs com de l'altre en un programa conjunt. L'aprovació per part de la
UAB no arribà fins a finals de juliol de 2014 i es firmà el conveni entre les tres universitats el setembre de
2014. A partir d'aleshores les tres universitats hem anat treballant per crear una estructura més adequada al
professional d'aquest àmbit així com per aprofitar el millor professorat de les tres universitats. La proposta
prepara, doncs, tant professorat per a l'exterior com professorat de català en els territoris de parla catalana,
àmbit en el qual es tenen en compte tant els cursos de català com a llengua estrangera (acolliment) com els
cursos de català per a persones adultes a partir de nivell bàsic (elemental, intermedi, suficiència i superior) o
altres tipus de cursos més específics, com els de tècniques d’expressió, de redacció, de cultura, etc.
Actualment, és l'únic Màster específic en aquest sector que s'ofereix en tot l'àmbit dels Països Catalans.

Sortides professionals

Professorat de català i dinamitzador lingüístic i cultural al Consorci de Normalització Lingüística (tant nivells
d'acolliment Ingüístic com superiors).

Professorat de cataià i dinamitzador cultural als Serveis Lingüístics Universitaris.

Professorat de català a Universitats estangeres (becades per l'Institut Ramon Llull o no).

Professorat de català per a persones adultes en empreses privades (hi ha força empreses que ofereixen
formació lingüística als seus empleats, com per exemple El Corte Inglés, Telefònica, etc.).

Dinamitzadors i organitzadors d'activitats culturals en biblioteques o altres centres públics o privats.

Règim de dedicació Full Time Idiomes d'impartició Català. català
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Entitats/institucions implicades (relacions no formalitzades en un conveni)

Institut Ramon Llull, Consorci per a la Normalització Lingüística, Xarxa Vives, Serveis Lingüístics
Universitaris, Escoles Oficials d'Idiomes, Centres de Formació de Persones Adultes.

Descriptors del curs Formació, professorat, català, persones adultes, context.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

Objectius generals

L'objectiu és facilitar a l'alumnat l'adquisició dels coneixements i el desenvolupament de les capacitats i
actituds necessàries per a ser un bon professor de llengua catalana per a persones adultes, tant per a
nivells inicials (com a llengua estrangera) com per a nivells avançats, un professor dinàmic i flexible, que
transmeti una llengua i una cultura vives, creatives i útils en totes les situacions de la vida.

Objectius específics

Conèixer els marcs teòrics relacionats amb la formació de persones adultes i l'adquisició d'una
segona llengua, així com identificar i valorar les condicions i les possibilitats d'aprenentatge per part
de persones adultes.

•   

Conèixer la situació sociolingüística als Països Catalans i tenir criteris per comprendre situacions i
canviar actituds quan cal.

•   

Aprofundir en l'ensenyament-aprenentatge de la llengua des de la lingüística del text i l'anàlisi del
discurs.

•   

Proporcionar criteris metodològics basats en un enfocament de l'ensenyament de la llengua que posi
més èmfasi en l'ús i en el desenvolupament de les habilitats lingüístiques que en la descripció del
sistema lingüístic.

•   

Utilitzar recursos i materials didàctics existents en el mercat.•   
Conèixer i aplicar els elements bàsics d'una programació a la planificació d'unitats i seqüències
didàctiques.

•   

Conèixer les estratègies necessàries per seleccionar, organitzar i aplicar els coneixements de
llengua, literatura i cultura catalanes en el moment de facilitar l'aprenentatge de l'alumnat.

•   

Adquirir estratègies per dinamitzar culturalment tant aules com centres universitaris, cívics o
culturals.

•   

Conèixer formes d'ensenyar català a distància així com tot tipus de recursos en línia per a facilitar
l'aprenentatge de l'alumnat.

•   

Relacionar el marc cultural i literari amb l'aprenentatge de la llengua.•   
Posar en pràctica eines que facilitin la reflexió sobre la pràctica i la teoria.•   

CRÈDITS I METODOLOGIA DEL MÀSTER

N. crèdits 60 Total hores 1500 (60 crèdits x 25 hores/crèdit)

Total hores
presencials 200

Total hores de
treball dirigit 700

Total hores de treball autònom 600
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Característiques generals de la metodologia docent

La metodologia es basarà en l'aprenentatge reflexiu i col·laboratiu. A partir de la teoria, exposada a les
classes presencials i en les videoconferències, es completarà amb la bibliografia i el material del campus
virtual i es passarà a l'anàlisi d'exemples diversos per extreure conclusions així com a la resolució de casos i
l'elaboració d'activitats orals i escrites. Es combinarà el treball individual amb el de grups i el del conjunt de
l'aula, ja sigui presencialment o a través dels diferents fòrums virtuals, del bloc personal de cada alumne o
de la realització d'un portafolis digital.

Eines no presencials

Es farà servir el campus virtual, s'usaran eines com el bloc i la wiki. També es farà servir un portafolis digital
per al procés de reflexió de l'alumnat.

Sistemes d'avaluació

Les diferents assignatures s'avaluaran de forma continuada, a partir de la participació de l'alumnat en la
realització de les activitats pràctiques. D’altra banda, cada assignatura comporta un o diversos treballs en
els quals l’alumne ha de dur a la pràctica les capacitats adquirides. Tot sovint cal exposar davant dels
companys el treball més ampli i global de cada assignatura. Durant el procés es practica l’autoavaluació, la
coavaluació i l’avaluació entre iguals. Al final de cada assignatura, es fa una reflexió conjunta i l'alumne ha
de posar de relleu el procés individual reflexiu en el seu portafolis digital.

PRÀCTICUM/PLA D'ACCIÓ TUTORIAL DEL MÀSTER

Pràcticum, pràctiques externes

El màster disposa d'una assignatura de pràctiques externes dins del postgrau vinculat, que podríem
considerar d'introducció. S'hi observa l'aula, l'alumnat i el professorat i s'hi desenvolupa una unitat didàctica,
tot seguint els paràmetres desenvolupats en l'assignatura "Didàctica de la llengua catalana". Es
desenvolupen en els centres o institucions d’ensenyament més relacionats amb les professions per a les
quals prepara el màster (Consorci per a la Normalització Lingüística, Serveis Lingüístics Universitaris,
universitats estrangeres, Escoles Oficials d’Idiomes, i també C d’Aduentres de Formació d'Adults). 

D'altra banda, dins del Treball Final de Màster s'hi incorporen unes altres pràctiques d'observació i
d'aprofundiment que són la base per a un projecte d'innovació i millora en l'ensenyament de català. Es
desenvolupen en les Facultats d'Educació de la Universitat de Barcelona, Universitat de Vic-Universitat
Central de catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona, en Centres de Formació de Persones Adultes, en
Escoles Oficials d'Idiomes i també en grups específics de conversa. En aquesta estada en centres s'observa
l'aula en profunditat, es detecta un problema d'aprenentatge i, a partir de les converses amb el tutor del
centre i del màster, es realitza un projecte d'innovació o millora en el terreny de la docència de la llengua
catalana o de la dinamització cultural. 

Tutoria d'assignatura

Quan hi ha més d'un professor en l'assignatura, hi ha un coordinador que és l'encarregat de vetllar per la
coherència dels continguts i de l'avaluació.
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Tutoria de mòdul

Hi ha un tutor / a per a cadascun dels mòduls que vetlla per a l'equilibri en l'adquisició de competències de
les diferents assignatures.

Tutoria de pràctiques externes

A les pràctiques externes, hi ha una tutoria per part del màster i una altra per part del centre on es fan les
pràctiques.

Tutoria de treball final

El treball final disposa d'un tutor / a per aconsellar i orientar l'alumnat cap a la consecució dels objectius.

Tutoria general del curs

La directora del curs vetlla per la coordinació de les assignatures i per l'assoliment d'objectius generals per
part de l'alumnat.

Altres tutories

El postgrau vinculat disposa d'un tutor / a que vetlla per la coherència del curs i per a l'assoliment d'objectius
per part de l'alumnat.

ALTRES INFORMACIONS DEL MÀSTER

Beques i ajuts

Fa uns anys l'Agaur oferia beques específiques per a màsters universitaris que tenien com a temàtica la
normalització
lingüística: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beques.jsp?categoria=universitaris. També
hi havia beques per cursar màsters, en el marc dels "Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació
universitària en matèria d'immigració a Catalunya" (ARAFI
2): http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=recerca&id_beca=16761. Cal
mirar als webs anteriors si el curs 2016-2017 es convocaran.

A més, hi ha la possibilitat d'ajut del Banc Santander a tramitar des de l'oficina del banc que hi ha a Mundet.

Programa de mobilitat dels estudiants

Per a les pràctiques externes, estan previstes cinc beques perquè alguns estudiants puguin anar a lectorats
a universitats europees.

Sistema de reconeixement de crèdits aliens al programa

Es poden reconèixer crèdits d'altres programes (certificats d'aprofitament) relacionats amb les matèries dels
diferents mòduls del màster.

SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT DEL MÀSTER

Disponibilitat d'informació prèvia
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La informació necessària es penjarà en una pàgina web (http://www.ub.edu/profcatala/) creada
específicament per al màster i els cursos vinculats, i que anirà enllaçada amb tots els processos acadèmics,
de manera que l'alumnat sàpiga en tot moment què li cal fer.

Comissió d'accés

S'ha determinat de constituir una comissió acadèmica que realitzarà tant les tasques de selecció dels
estudiants com la coordinació entre les diferents asignatures i professors. Està formada per la directora i els
dos coordinadors del programa (UB, UVic i la UAB) i per tres professors del màster (un de cada universitat).

Pla d'acció tutorial

Com ja s'ha indicat està prevista l'existència d'un tutor-coordinador per assignatura que vetlli tant per la
coordinació de continguts com del seguiment del progrés de l'alumnat.

Consell d'estudis o comissió de seguiment del programa

Com s'ha dit anteriorment, la mateixa comissió d'accés actua com a comissió de seguiment del programa i
consell d'estudis.

Circuit de queixes i reclamacions

Si n'hi ha alguna, la comuniquen a la coordinadora, la qual, d'acord amb la Comissió de seguiment, intenta
trobar una solució al més aviat possible.

Mecanismes de participació dels estudiants

Els estudiants participen bàsicament a partir d'una fitxa-qüestionari després de cada assignatura on valoren
els seus aprenentatges, la intervenció del professorat i l'encaix amb les seves expectatives. D'altra banda, la
metodologia utilitzada és totalment participativa i permet que l'alumnat pugui intervenir en el procés
autoregulatiu del seu aprenentatge.

Sistemes de millora a partir dels resultats de les enquestes d'opinió de l'alumnat

De seguida que es buiden els qüestionaris realitzats per l'alumnat, els possibles problemes són detectats i,
en cas que es tracti de qüestions comunes, es procedeix a la rectificació immediata corresponent. En el cas
que afecti només un mòdul, es parla amb el professorat per redreçar el procés en una nova edició del
màster. En casos greus de problemes amb el professorat, es preveu substituir el professor per un altre més
idoni.

Estratègies d'innovació docent relacionades amb el programa

El programa forma part del projecte d'innovació DIDAL, coordinat pel professor Joan-Tomàs Pujolà del
departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB. Té com a objectiu facilitar l'aprenentatge
mitjançant l'ús de plataformes digitals de portafolis en què l'alumnat reflexioni sobre el seu procés
d'aprenentatge i s'autoreguli. El projecte s'aplica a l'aprenentatge de llengües i a la formació docent. En el
màster, s'aplica a la millora de la pròpia llengua, a la formació docent, però també a la millora en l'ús de la
cultura i la literatura en les classes de llengua.

Seguiment d'egressats

De moment no s'ha contemplat el seguiment, però hi ha el projecte de nomenar un professor del màster
perquè pugui fer el seguiment de les persones egressades.
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CRITERIS DE PRIORITZACIÓ D'ACCÉS DEL MÀSTER

Ordre d'inscripció /
preinscripció

Es té en compte l'ordre de preinscripció en combinació amb el criteri acadèmic,
professional i de motivació.

Expedient acadèmic A més de l'expedient, es considera un mèrit haver realitzat assignatures de
didàctica i de llengua catalana.

Experiència
professional

Es considera un mèrit haver fet classes de llengua catalana per a persones
adultes, en qualsevol dels seus àmbits.

Membres de
col·lectius específics

Es consideren especialment les persones que fan classes al Consorci de
Normalització Lingüística i també aquelles que aspiren a presentar-se a places de
lectorat de català a l'estranger.

Altres A la preinscripció es demana una carta de motivació, els arguments de la qual són
tinguts en compte a l'hora de seleccionar l'alumnat.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

Màster: 201511614 - ENSENYAMENT DE CATALÀ COM A PRIMERA I SEGONA LLENGUA (60 crèdits)
Mòdul/s del Màster:

Aprofundiment en la Didàctica de les Habilitats Orals i Escrites (6 crèdits)•   
Les TIC en l'Aprenentatge de la Llengua (4 crèdits)•   
Treball Final de Màster (10 crèdits)•   
Usos Lingüístics i Dinamització Sociocultural (5 crèdits)•   

Curs de postgrau vinculat al Màster: ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES (35
crèdits)
Mòdul/s del curs vinculat:

Aprenentatge de la Llengua en Persones Adultes (6 crèdits)•   
Cultura i Aprenentatge de la Llengua (6 crèdits)•   
Didàctica de la Llengua Catalana (11 crèdits)•   
Ensenyament del Català al Segle XXI (6 crèdits)•   
Pràctiques (6 crèdits)•   

RELACIÓ DE COMPETÈNCIES

Competència 1 Capacitat d'organització de l'aula de cara a un aprenentatge significatiu. Transversal

Competència 2 Desenvolupament d'estratègies de planificació d'aprenentatges
lingüístics i culturals.

Transversal

Competència 3 Capacitat d'adquisició de criteris metodològics basats en un enfocament
comunicatiu de la llengua.

Transversal
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Competència 4 Desenvolupar la consciència que un professor de llengua catalana és
alguna cosa més que un professor de llengua.

Transversal

Competència 5 Capacitat per treballar en equip amb els companys del màster i en
l'exercici de la professió.

Transversal

Competència 6 Capacitat per utilitzar els recursos informàtics en benefici de
l'aprenentatge de la llengua.

Transversal

Competència 7 Capacitat per desenvolupar l'autonomia d'aprenentatge tant en si mateix
com en l'alumnat.

Transversal

Competència 8 Capacitat de millora de les pròpies habilitats lingüístiques i de
transmissió d'aquesta capacitat a l'alumnat adult.

Transversal

Competència 9 Capacitat crítica i autocrítica sobre l'exercici de la professió. Transversal

Competència 10 Aplicar les teories d'adquisició de llengües a l'ensenyament de la llengua
catalana a persones adultes.

Específica

Competència 11 Capacitat per reflexionar sobre la situació de les diferents llengües als
Països catalans i planificar activitats en relació a la situació concreta de
diferents tipus d¿aules.

Específica

Competència 12 Capacitat per planificar un ensenyament-aprenentatge de la llengua
catalana des de la lingüística del text i l'anàlisi del discurs.

Específica

Competència 13 Seleccionar, organitzar i aplicar els coneixements apresos de llengua,
literatura i cultura a l'hora de facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en
llengua catalana.

Específica

Competència 14 Tenir la capacitat d'utilitzar recursos i materials didàctics i tecnològics
existents al mercat pel que fa a l'ensenyament del català.

Específica

Competència 15 Tenir la capacitat d'introduir la literatura i la cultura en les classes de
llengua catalana.

Específica

Competència 16 Tenir la capacitat d'organitzar l'aula, amb vista a un aprenentatge
reflexiu de l'alumnat.

Específica

Competència 17 Tenir la capacitat d'elaborar materials per millorar les habilitats
lingüístiques de l'alumnat i d'equilibrar la reflexió gramatical amb el
desenvolupament de les seves habilitats lingüístiques.

Específica

Competència 18 Tenir criteris i estratègies per organitzar activitats culturals al voltant de
la llengua i la cultura catalanes.

Específica

Competència 19 Capacitat per generar noves idees d'organització dels continguts, de
desenvolupament d'activitats i de gestió de l'aula.

Específica

Competència 20 Capacitat per relacionar la llengua amb tot allò que succeeix fora de
l'aula.

Específica
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COMPETÈNCIES ASSIGNADES

Competència 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mòdul Aprofundiment en la
Didàctica de les Habilitats

Orals i Escrites
X X X X X X X X

Mòdul Les TIC en
l'Aprenentatge de la Llengua X X X X X X

Mòdul Treball Final de Màster X X X X X X X X

Mòdul Usos Lingüístics i
Dinamització Sociocultural X X X X X X

Curs vinculat ENSENYAMENT
DE CATALÀ PER A

PERSONES ADULTES
X X X X X X X X X

Mòdul Aprenentatge de la
Llengua en Persones Adultes

del Curs vinculat
ENSENYAMENT DE CATALÀ
PER A PERSONES ADULTES

X X X X

Mòdul Cultura i Aprenentatge
de la Llengua del Curs vinculat
ENSENYAMENT DE CATALÀ
PER A PERSONES ADULTES

X X X X X X X

Mòdul Didàctica de la Llengua
Catalana del Curs vinculat

ENSENYAMENT DE CATALÀ
PER A PERSONES ADULTES

X X X X X X

Mòdul Ensenyament del Català
al Segle XXI del Curs vinculat
ENSENYAMENT DE CATALÀ
PER A PERSONES ADULTES

X X X X X

Mòdul Pràctiques del Curs
vinculat ENSENYAMENT DE
CATALÀ PER A PERSONES

ADULTES

X X X X X X X

CURS VINCULAT ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES (35 crèdits)

Descriptors adquisició llengües, habilitats lingüístiques, cultura i llengua,
programació, enfocaments.

Criteris de priorització d'accés del curs vinculat ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES
ADULTES

Ordre d'inscripció / preinscripció Es té en compte l'ordre de preinscripció en combinació amb
el criteri acadèmic, professional i de motivació.

Expedient acadèmic A més de l'expedient, es considera un mèrit haver realitzat
assignatures de didàctica i de llengua catalana.
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Experiència professional Es considera un mèrit haver fet classes de llengua catalana
per a persones adultes, en qualsevol dels seus àmbits

Membres de col·lectius específics Es consideren especialment les persones que fan classes
al Consorci de Normalització Lingüística o a Centres de
Formació d'Adults

Altres A la preinscripció es demana una carta de motivació, els
arguments de la qual són tinguts en compte a l'hora de
seleccionar l'alumnat.

Relació de competències del curs vinculat ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES
ADULTES

Competència 10 Aplicar les teories d'adquisició de llengües a l'ensenyament
de la llengua catalana a persones adultes.

Competència 3 Capacitat d'adquisició de criteris metodològics basats en un
enfocament comunicatiu de la llengua.

Competència 1 Capacitat d'organització de l'aula de cara a un aprenentatge
significatiu.

Competència 13 Seleccionar, organitzar i aplicar els coneixements apresos
de llengua, literatura i cultura a l'hora de facilitar
l'aprenentatge de l'alumnat en llengua catalana.

Competència 17 Tenir la capacitat d'elaborar materials per millorar les
habilitats lingüístiques de l'alumnat i d'equilibrar la reflexió
gramatical amb el desenvolupament de les seves habilitats
lingüístiques.

Competència 12 Capacitat per planificar un ensenyament-aprenentatge de la
llengua catalana des de la lingüística del text i l'anàlisi del
discurs.

Competència 5 Capacitat per treballar en equip amb els companys del
màster i en l'exercici de la professió.

Competència 20 Capacitat per relacionar la llengua amb tot allò que
succeeix fora de l'aula.

Competència 15 Tenir la capacitat d'introduir la literatura i la cultura en les
classes de llengua catalana.

MÒDUL Aprofundiment en la Didàctica de les Habilitats Orals i Escrites (6 crèdits)

Descriptors habilitats lingüístiques, oral formal, escriptura, gramàtica.

Relació de competències del MÒDUL Aprofundiment en la Didàctica de les Habilitats Orals i Escrites

Competència 19
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Capacitat per generar noves idees d'organització dels continguts, de
desenvolupament d'activitats i de gestió de l'aula.

Competència 8 Capacitat de millora de les pròpies habilitats lingüístiques i de transmissió d'aquesta
capacitat a l'alumnat adult.

Competència 5 Capacitat per treballar en equip amb els companys del màster i en l'exercici de la
professió.

Competència 12 Capacitat per planificar un ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana des de la
lingüística del text i l'anàlisi del discurs.

Competència 2 Desenvolupament d'estratègies de planificació d'aprenentatges lingüístics i culturals.

Competència 13 Seleccionar, organitzar i aplicar els coneixements apresos de llengua, literatura i
cultura a l'hora de facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en llengua catalana.

Competència 17 Tenir la capacitat d'elaborar materials per millorar les habilitats lingüístiques de
l'alumnat i d'equilibrar la reflexió gramatical amb el desenvolupament de les seves
habilitats lingüístiques.

Competència 16 Tenir la capacitat d'organitzar l'aula, amb vista a un aprenentatge reflexiu de l'alumnat.

Pla docent del MÒDUL Aprofundiment en la Didàctica de les Habilitats Orals i Escrites

Continguts

Activitats i metodologia per a la correcció fonètica.•   
Elements estructuradors del discurs oral monològic.•   
La planificació de l'oral amb l’ajuda d’esquemes.  Aplicacions didàctiques i criteris d’avaluació•   
Reflexió sobre la utilitat i l’interès de l’escriptura.•   
Diagnosi de l’actitud i la competència de l’alumne respecte a l’escriptura.•   
La producció i avaluació de l’escriptura a l’aula.•   
Algunes reflexions sobre l'ortografia, la gramàtica i el lèxic i el seu ensenyament-aprenentatge.
Revisió i actualització de fets i conceptes.

•   

Criteris per a l’anàlisi i l’elaboració d’activitats.•   
Integració del treball d’ortografia, lèxic i gramàtica en el procés de composició escrita.•   

Objectius

Conèixer diferents mètodes per treballar la correcció fonètica i elaborar activitats dins d’aquest camp.•   
Millorar les habilitats comunicatives pròpies i adquirir recursos i estratègies que resultin útils per al
professorat.

•   

Adquirir la capacitat de dissenyar, analitzar i desenvolupar activitats d’aprenentatge de la llengua
oral.

•   

Descobrir nous recursos per afavorir l’ensenyament-aprenentatge de la composició escrita, fent
atenció a les dimensions metalingüística i social de l’escriptura.

•   

Reflexionar sobre el procés de composició de textos i les seves repercussions sobre les
metodologies d’ensenyament-aprenentatge del text escrit.

•   
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Reflexionar sobre el paper de l’ortografia, de la morfosintaxi i del lèxic en l’aprenentatge de la llengua
i en la producció de textos escrits.

•   

Analitzar i elaborar activitats per al treball tant de les diferents fases del procés de composició dels
textos i de les diferents propietats textuals com de l’ortografia, la gramàtica i el lèxic i la seva
normativa.

•   

Avaluació

El mòdul s’avaluarà de forma continuada, a partir de la participació de l’alumnat en la realització de les
activitats pràctiques virtuals i presencials. Pel que fa a la part oral (40% de l’assignatura) haurà de participar
en tasques senzilles de locució i lectura en veu alta així com en un discurs oral i un debat.

En relació a la part escrita (60% de l’assignatura), caldrà dur a terme dues tasques breus (30%) i l’anàlisi
d’un text d’un aprenent (70%). Pel que fa a les tasques, una consistirà en l’anàlisi de les activitats d’una
unitat d’ortografia extreta d’un material per a adults i l’altra en la participació en un fòrum a partir de la
lectura de tres articles. Quant a l’anàlisi del text d’un aprenent, consistirà a analitzar-lo des del punt de vista
de l’adequació, la coherència i la cohesió a partir d’una situació retòrica concreta i a fer una proposta de
millora d’un aspecte concret.

Activitats docents del MÒDUL Aprofundiment en la Didàctica de les Habilitats Orals i Escrites

Activitat Classes magistrals

Descripció

Mitjançant classes teòriques es donaran els continguts mínims per al desenvolupament pràctic posterior.

Tipus Teoria Durada en hores 32

Metodologia Classe magistral : S'exposen els continguts de l'assignatura de forma oral per part
d'un professor/ra sense la participació activa de l'alumnat

Activitat Tasques de locució i lectura en veu alta

Descripció

Cada alumne haurà de realitzar unes tasques de locució i lectura assessorat pel professorat.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 15

Activitat Elaboració d'un discurs oral

Descripció

L'alumnat ha de presentar un discurs oral en el marc d'un debat, tutelat pel professorat.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 15

Activitat Anàlisi d'activitats

Descripció

201511614: ENSENYAMENT DE CATALÀ COM A PRIMERA I SEGONA LLENGUA

03/23/16 13:46:07 12/45



L'alumnat haurà d'analitzar un seguit d'activitats d'ortografia sota la tutela del professorat

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 15

Activitat Fòrum per al comentari d'articles

Descripció

L'alumnat haurà de llegir tres articles i participar en el fòrum dirigit per la professora

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 15

Activitat Elaboració d'una unitat integradora

Descripció

Disseny i l’aplicació d’una proposta que promogui l’expressió escrita i el treball d’ortografia, lèxic i gramàtica
de manera integrada, i en una reflexió posterior sobre el procés d’aprenentatge sota el tutelatge del
professorat.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 40

Activitat Treball autònom

Descripció

Al llarg del mòdul l'alumne haurà de llegir llibres que completin la teoria exposada a classe, haurà de
realitzar un procés de reflexió sobre l'activitat feta i haurà de realitzar els treballs avaluables.

Tipus Treball autònom Durada en hores 43
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MÒDUL Les TIC en l'Aprenentatge de la Llengua (4 crèdits)

Descriptors entorns virtuals, tecnologies de la informació, Internet, TIC ensenyaments no
presencials.
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Relació de competències del MÒDUL Les TIC en l'Aprenentatge de la Llengua

Competència 6 Capacitat per utilitzar els recursos informàtics en benefici de l'aprenentatge de la
llengua.

Competència 2 Desenvolupament d'estratègies de planificació d'aprenentatges lingüístics i culturals.

Competència 14 Tenir la capacitat d'utilitzar recursos i materials didàctics i tecnològics existents al
mercat pel que fa a l'ensenyament del català.

Competència 7 Capacitat per desenvolupar l'autonomia d'aprenentatge tant en si mateix com en
l'alumnat.

Competència 5 Capacitat per treballar en equip amb els companys del màster i en l'exercici de la
professió.

Competència 9 Capacitat crítica i autocrítica sobre l'exercici de la professió.

Pla docent del MÒDUL Les TIC en l'Aprenentatge de la Llengua

Continguts

• Introducció a l’Aprenentatge de la Llengua Assistit per Ordinador (ALAO, en anglès: Computer
Assisted Language Learning – CALL)
•Metodologia de l’ALAO: El rol de l’ordinador, el professor i l’aprenent. L’autoaprenentatge i
l’ALAO.La telecol•laboració i l’aprenentatge cooperatiu. E-learning, blended-learning i els EVA.
•Anàlisi i disseny d’activitats: CMO: Comunicació mitjançant l’ordinador. Aplicacions web
2.0:bitàcoles i wikis. Avaluació dels recursos en línia per a l’aprenentatge del català
•Fonaments teòrics: integració al currículum, tasques usant les TIC,...
• L’ensenyament-aprenentatge de la llengua en cursos e-learning: Conceptualització i
característiques de la formació e-learning. Possibilitats i límits. Criteris educatius. Rol del professorat
i competències docents. Rol de l’alumnat i Entorn Personal d’Aprenentatge. Tipus de tasques i
aprenentatge col•laboratiu. Seguiment, tutorització i avaluació.

•   

Objectius

Introduir l’ús d’algunes aplicacions de la Web 2.0: bitàcoles, wikis, aplicacions digitals multimèdia,etc.•   
Avaluar material didàctic en línia per a l’aprenentatge de la llengua catalana•   
Planificar i elaborar material amb les TIC per a la classe de llengua catalana.•   
Emmarcar i definir la modalitat d’estudi no presencial.•   
Presentar i reflexionar sobre els factors diferencials dels entorns d’ensenyament–aprenentatge de
llengües no presencials

•   

Promoure la reflexió sobre els rols del professorat i de l’alumnat en aquests entorns.•   
Presentar procediments i tècniques de comunicació i tutorització en entorns d’interacció mediada per
l’ordinador

•   

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà de forma continuada, a partir de la participació de l’alumnat en la realització de les
activitats
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pràctiques, tant presencials com no presencials.

L’alumnat haurà de dissenyar un projecte web (40%), fer un treball d’avaluació de recursos (20%) i
desenvolupar una proposta d’actuació pedagògica per a un entorn d’ensenyament-aprenentatge a distància
(30%). La participació es tindrà també en compte i se li donarà un percentatge del 10%.

Activitats docents del MÒDUL Les TIC en l'Aprenentatge de la Llengua

Activitat Classes magistrals

Descripció

A les classes magistrals el professorat desenvoluparà la teoria necessària mínima per poder realitzar les
activitats pràctiques i perquè l’alumnat pugui tenir els coneixements necessaris per desenvolupar la seva
pràctica.

Tipus Teoria Durada en hores 24

Metodologia Classe magistral : S'exposen els continguts de l'assignatura de forma oral per part
d'un professor/ra sense la participació activa de l'alumnat

Activitat Avaluació crítica

Descripció

Sota el tutelatge del professor, l’alumnat haurà de fer una avaluació crítica de material TIC per a ensenyar
català.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 10

Activitat Disseny web

Descripció

Activitat tutelada que consisteix en el disseny d'un projecte 2.0.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 16

Activitat Proposta no presencial

Descripció

Activitat tutelada que consisteix en la proposta d'una activitat per a cursos no presencials. 

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 10

Activitat Treball autònom

Descripció

Al llarg del curs l’alumnat haurà de llegir llibres que completin la teoria exposada a classe,  haurà de realitzar
un procés de reflexió sobre les activitats realitzades i haurà de realitzar els treballs que se li demanin per a
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l’avaluació.

Tipus Treball autònom Durada en hores 200

Activitat Portafoli d'escriptura

Descripció

Sota l’assessorament del professorat l’alumnat haurà de presentar un portafoli de l’estudiant i una proposta
didàctica amb activitats per promoure l’escriptura a l’aula.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 30

Activitat Treball autònom

Descripció

Al llarg del curs l’alumnat haurà de llegir llibres que completin la teoria exposada a classe,  haurà de realitzar
un procés de reflexió sobre les activitats realitzades i haurà de realitzar els treballs que se li demanin per a
l’avaluació.

Tipus Treball autònom Durada en hores 200

Activitat Treball autònom

Descripció

Al llarg del curs l’alumnat haurà de llegir llibres que completin la teoria exposada a classe,  haurà de realitzar
un procés de reflexió sobre les activitats realitzades i haurà de realitzar els treballs que se li demanin per a
l’avaluació.

Tipus Treball autònom Durada en hores 200
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SALMON, G. (2004). E-actividades. El factor clave para una formación en línea activa. Barcelona: UOC.
TRENCHS, M. (Ed.) (2001). Nuevas tecnologías para el autoaprendizaje y la didáctica de lenguas. Lleida:
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WHITE, C. (2003) Language Learning in Distance Education. Cambridge: CUP.

MÒDUL Treball Final de Màster (10 crèdits)

Descriptors innovació, recerca, millora docent, autoregulació, aprenentatge reflexiu.

Relació de competències del MÒDUL Treball Final de Màster

Competència 9 Capacitat crítica i autocrítica sobre l'exercici de la professió.

Competència 8 Capacitat de millora de les pròpies habilitats lingüístiques i de transmissió d'aquesta
capacitat a l'alumnat adult.

Competència 7 Capacitat per desenvolupar l'autonomia d'aprenentatge tant en si mateix com en
l'alumnat.

Competència 2 Desenvolupament d'estratègies de planificació d'aprenentatges lingüístics i culturals.

Competència 4 Desenvolupar la consciència que un professor de llengua catalana és alguna cosa
més que un professor de llengua.

Competència 13 Seleccionar, organitzar i aplicar els coneixements apresos de llengua, literatura i
cultura a l'hora de facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en llengua catalana.

Competència 16 Tenir la capacitat d'organitzar l'aula, amb vista a un aprenentatge reflexiu de l'alumnat.

Competència 14 Tenir la capacitat d'utilitzar recursos i materials didàctics i tecnològics existents al
mercat pel que fa a l'ensenyament del català.

Pla docent del MÒDUL Treball Final de Màster

Continguts

Projecte d’innovació i/o recerca en un centre de formació en llengua catalana per a persones
adultes: observació d'un aula, detecció d'un problema, elaboració de l’estat de la qüestió, els
objectius, la metodologia, el pla de treball, el desenvolupament, la recollida i anàlisi de dades i la
discussió dels resultats.

•   

L’autoobservació i la millora docent.•   
El desenvolupament de l’autonomia dins i fora de l’aula. La teoria sociocultural i l'autoregulació.•   
El portafolis docent i el seu significat.•   
Reflexió sobre els enfocaments metodològics duts a la pràctica i els aprenentatges adquirits.•   
Principis del docent de llengua catalana per a persones adultes.•   
Aplicacions futures dels aprenentatges adquirits.•   
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Objectius

Observar un aula de català per a persones adultes, detectar un problema, elaborar un projecte
d'innovació i millora per a aquell context (un centre d'ensenyament de català per a persones
adultes), dur a la pràctica algunes activitats del projecte, recollir dades, analitzar-les i valorar-les. 

•   

Saber reflexionar a través dels resultats aconseguits sobre les funcions i les responsabilitats del
professorat de català per a adults i comprendre la problemàtica més comuna que pot trobar-se en
l'exercici de la professió.

•   

Reflexionar sobre els diferents enfocaments metodològics en innovació i recerca, justificar la
metodologia i els instruments utilitzats en la recerca i discutir i valorar els resultats aconseguits.

•   

Relacionar els aprenentatges teòrics adquirits en el Màster amb la pràctica.•   
Adquirir eines per autoobservar-se i aprendre a reflexionar sobre la pròpia pràctica docent. Adquirir
eines, estratègies i criteris per millorar el treball docent.

•   

Reconèixer, comprendre i aplicar els processos d’autoregulació i autonomia tant en l’aprenent com
en el docent.

•   

Elaborar uns principis docents personals.•   
Aplicar els coneixements adquirits en l’elaboració d’un portafolis personal i reflexionar sobre l’ús
d’aquesta eina.

•   

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà de forma continuada, a partir del procés realitzat per l’alumnat en l’elaboració de
les diferents parts del treball i del seu portafolis digital i en el resultat final, materialitzat en una memòria
escrita i la seva defensa oral davant d’un tribunal, format per tres professors/es del Màster.

Activitats docents del MÒDUL Treball Final de Màster

Activitat Classes magistrals

Descripció

En el treball final de màster hi ha un seguit de classes teòriques sobre la base filosòfica i pedagògica de
com ha de ser un bon docent de llengua catalana per a persones adultes.

Tipus Teoria Durada en hores 20

Metodologia Classe magistral : S'exposen els continguts de l'assignatura de forma oral per part
d'un professor/ra sense la participació activa de l'alumnat

Activitat Elaboració d'un portafolis digital

Descripció

El treball final comprèn també l'elaboració d'un portafolis digitals on es reflexiona sobre els aprenentatges
adquirits i la millora docent, sota la tutela del professorat.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 30

Activitat Tutories

Descripció
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Per la realització del treball final l'alumnat disposa de tutories per part del professorat de màster a fi
d'orientar-lo en el seu treball.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 50

Activitat Treball autònom

Descripció

En aquest mòdul l'alumnat ha d'elaborar un treball final d'unes característiques determinades que haurà de
defensar davant d'un tribunal de tres professors.

Tipus Treball autònom Durada en hores 43

Activitat Observació en l'aula

Descripció

L'alumne haurà d'observar un aula concreta i fer-hi una intervenció relacionada amb el seu treball final.

Tipus Pràctiques externes Durada en hores 35

Metodologia Pràctiques educatives : Pràctica i configuració de la teoria, a nivell pràctic, realitzada
en centres o institucions educatives.

Activitat Recollida de dades

Descripció

L'alumne haurà de recollir les dades necessàries per a l'elaboració del seu projecte d'innovació mitjançant
diferents instruments (qüestionaris, diari, etc.).

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 30

Activitat Anàlisi de dades

Descripció

Un cop recollides les dades, l'alumne les haurà d'analitzar i elaborar conclusions.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 42

Bibliografia del pla docent del MÒDUL Treball Final de Màster

AADD (2006), “El portafolis”, núm. 39, monogràfic, de la revista Articles. Barcelona, Graó.
BOSCH, M. (1996): Autonomia i aprenentatge de llengües. Barcelona, Graó.
BOSCH,M., ESTEVE,O.(1998): “Activitats per desenvolupar la consciència lingüística” Articles, núm. 18,
p.67-81.
CASSANY, D. (2002): “El portafolio europeo de lenguas”, Aula de Innovación Educativa, núm.117, p.13-17.
CASTELLÀ, J.M. (2005) “Les ulleres del professor de llengua: la visió del llenguatge, abans i ara”. Llengua i
ús. Revista tècnica de política lingüística, 33, pp. 42-46.
CASTELLÀ, J.M.; COMELLES, S.; CROS, A.; VILÀ, M. (2007) Entendre(’s) a classe. Les estratègies
comunicatives dels docents ben valorats. Barcelona, Graó.
COLL i altres (1993): El constructivismo en el aula. Barcelona, Graó.
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ESTEVE,O;ARUMÍ,M;CAÑADA,M.D.(2003): ”Hacia la autonomia del aprendiz en la enseñanza de lenguas
extrangeras en el ámbito universitario: el enfoque por tareas como puente de unión entre el aprendiz en el
aula y el trabajo en autoaprendizaje” Bells, núm. 6. http://www.publicacions.ub.es/bells
LANTOLF, J.P.(2000): Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford/New York, Oxford
University Press.
ONRUBIA,J.: “Enseñar: crear Zonas de Desarrollo Próximo e intervenir”. A COLL, C. (1993). El
constructivismo en el aula. Barcelona. Graó.
SANZ PINYOL, G. (2005) Comunicació efectiva a l’aula. Barcelona. Ed. Graó.
SIERRA, J.M. i LASAGABASTER, D. (2004). La observación como instrumento para la mejora de la
enseñanza- aprendizaje de lenguas. Barcelona. ICE/Horsori, (Cuadernos de Educación, 44).
VYGOTSKY, L.S. (1978) Mind in society. The development of higher psychological processes. Cambridge,
Harward University Press.

MÒDUL Usos Lingüístics i Dinamització Sociocultural (5 crèdits)

Descriptors cultura i llengua, dinamització, sociolingüística, actituds lingüístiques.

Relació de competències del MÒDUL Usos Lingüístics i Dinamització Sociocultural

Competència 19 Capacitat per generar noves idees d'organització dels continguts, de
desenvolupament d'activitats i de gestió de l'aula.

Competència 11 Capacitat per reflexionar sobre la situació de les diferents llengües als Països catalans
i planificar activitats en relació a la situació concreta de diferents tipus d¿aules.

Competència 20 Capacitat per relacionar la llengua amb tot allò que succeeix fora de l'aula.

Competència 5 Capacitat per treballar en equip amb els companys del màster i en l'exercici de la
professió.

Competència 4 Desenvolupar la consciència que un professor de llengua catalana és alguna cosa
més que un professor de llengua.

Competència 18 Tenir criteris i estratègies per organitzar activitats culturals al voltant de la llengua i la
cultura catalanes.

Pla docent del MÒDUL Usos Lingüístics i Dinamització Sociocultural

Continguts

La dinamització lingüística i cultural tant al territori de parla catalana com a l'exterior.•   
Tipologia d’activitats dinamitzadores.•   
Organització i gestió d’activitats de dinamització: des de la idea a la difusió, passant pel pressupost.•   
La competència sociolingüística: definicions de competència i definició del MECR•   
La competència sociolingüística i el coneixement sociocultural a les programacions de català LE•   
La variació lingüística en l’ensenyament del català LE•   
Disseny de materials que tinguin en compte la competència sociolingüística i el coneixement
sociocultural

•   

El paper de la motivació en l’aprenentatge de llengües estrangeres•   
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Objectius

Conèixer les possibles activitats dinamitzadores en un centre d’ensenyament del català o en una
universitat estrangera i elaborar-ne.

•   

Conèixer i aplicar les diferents formes de gestió per dinamitzar culturalment un centre.•   
Conèixer les definciions de competència sociolingüística en relació amb el MECR•   
Conèixer els continguts socioculturals en les programacions i maneres de dur-los a la pràctica•   
Reflexionar sobre la variació lingüística del català en relació a l'ensenyament del català LE•   
Dissenyar materials motivadors per treballar la competència sociolingüística i sociocultural.•   

Avaluació

El mòdul s’avaluarà de forma continuada, a partir de la participació de l’alumnat en la realització de les
activitats pràctiques virtuals i presencials i d’un treball dirigit en cadascun dels blocs. En relació a la
dinamització, l'alumnat haurà d'organitzar dues activitats de dinamització lingüística i cultural per a un
centre. Pel que fa a l'apartat més social, l'alumnat haurà de fer una activitat d'entre les que se li plantegin
(comentari d'un article, avaluació crítica d’una activitat d’aprenentatge de català com a L2, realització d'una
proposta didàctica).

Activitats docents del MÒDUL Usos Lingüístics i Dinamització Sociocultural

Activitat Classes magistrals

Descripció

El professorat transmetrà els mínims coneixements necessaris en classes magistrals a fi que l'alumnat
pugui desenvolupar les tasques encomanades.

Tipus Teoria Durada en hores 20

Metodologia Classe magistral : S'exposen els continguts de l'assignatura de forma oral per part
d'un professor/ra sense la participació activa de l'alumnat

Activitat Anàlisi programes dinamització

Descripció

L'alumnat haurà d'analitzar programes tant de dinamització lingüística com cultural sota el tutelatge de la
professora

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 20

Activitat Disseny d'un programa de dinamització

Descripció

L'alumnat haurà de dissenyar un programar de dinamització lingüística i cultural per a un centre concret,
sota el tutelatge de la professora.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 15

Activitat Avaluació crítica
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Descripció

Avaluació crítica d’una activitat d’aprenentatge de català com a L2 tenint en compte el component
sociolingüístic i actitudinal de l’aprenentatge de llengües, sota el tutelatge del professor.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 15

Activitat Treball autònom

Descripció

Al llarg del mòdul l'alumnat haurà de llegir llibres que contemplin la teoria exposada a classe, haurà de
realitzar un procés de reflexió sobre les activitats fetes i realitzar els treballs avaluables.

Tipus Treball autònom Durada en hores 50

Activitat Ressenya d'un article

Descripció

L'alumne haurà de fer la ressenya d'un article sobre el marc sociolingüístic català sota el tutelatge del
professor.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 25

Bibliografia del pla docent del MÒDUL Usos Lingüístics i Dinamització Sociocultural

BOIX, E. & VILA, F. X. (1998). Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel.
BORDONS, G. coord. (2010). Manual de gestió del patrimoni literari de l’Alt Pirineu i Aran. Farrera i Tremp:
Centre d’Art i Natura i Garsineu Edicions.
DÖRNYEI, Z. (2001). Teaching and researching motivation. Nova York: Longman. Traduït al català:
Estratègies de motivació a l’aula de llengües. Barcelona: Editorial UOC, 2008. Traducció de Yannick Garcia
Porres.
LASABAGASTER, D. (2003). Trilingüismo en la enseñanza. Lleida: Milenio.
SOLDEVILA, LL.(2010 i 2012). Geografia literària dels Països Catalans. 2 volums. Barcelona: Ed. Pòrtic.
VILA, I., SIQUES, C., & ROIG, T. (2006). Llengua, escola i immigració: un debat obert. Barcelona: Graó.

MÒDUL Aprenentatge de la Llengua en Persones Adultes (6 crèdits) DEL CURS VINCULAT ENSENYAMENT
DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Descriptors adquisició llengües, destinataris i estils d'aprenentatge, rols del docent, gramàtica d'ús.

Relació de competències del mòdul Aprenentatge de la Llengua en Persones Adultes del curs
vinculat ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Competència 10 Aplicar les teories d'adquisició de llengües a l'ensenyament de la llengua catalana a
persones adultes.

Competència 5 Capacitat per treballar en equip amb els companys del màster i en l'exercici de la
professió.

Competència 4 Desenvolupar la consciència que un professor de llengua catalana és alguna cosa més
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que un professor de llengua.

Competència 12 Capacitat per planificar un ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana des de la
lingüística del text i l'anàlisi del discurs.

Pla docent del mòdul Aprenentatge de la Llengua en Persones Adultes del curs vinculat
ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Continguts

Perspectiva històrica de les disciplines de l’ensenyament i l’adquisició de llengües.•   
Aprenentatge-adquisició de primeres i segones llengües•   
La interllengua: errors i sistematicitat.•   
La persona adulta com a aprenent. Teories explicatives i teories implícites sobre l’aprenentatge
adult. 

•   

Factors emocionals, cognitius i socials. Necessitats personals i expectatives d’aprenentatge. Estils
d’aprenentatge.

•   

L’actuació docent: criteris .•   

Objectius

Reconèixer i comprendre els conceptes relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües
des de diverses metodologies d’aprenentatge de L1 i L2.

•   

Relacionar aspectes de teoria de l’adquisició amb qüestions metodològiques d’ensenyament de
llengües.

•   

Presentar diferents processos i enfocaments d'ensenyament i aprenentatge de llengües i en concret
de la llengua catalana com a primera llengua i com a llengua segona.

•   

Analitzar les necessitats de l'alumne adult i del paper que juguen dins l'aula en un context de
formació de persones adultes.

•   

Presentar diferents estils d’aprenentatge i donar pautes per fomentar un aprenentatge autònom.•   
Comprendre i valorar les característiques dels alumnes com a aprenents adults i els requeriments
pedagògics per al professorat.

•   

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà de forma continuada, a partir de la participació de l’alumnat en la realització de les
activitats pràctiques, tant de caràcter presencial com en les activitats per mitjà del campus virtual. En el bloc
centrat en l'adquisició-aprenentatge, es proposaran unes lectures, a partir de les quals l’alumnat haurà de
realitzar una ressenya i diversos exercicis de reflexió i anàlisi. Per a la part de l'aprenent adult, es plantejarà
l’estudi d’un cas, sobre el qual l’alumnat haurà de reflexionar i presentar propostes d’actuació docent. 

L’assistència, la participació presencial i en el campus virtual i les ressenyes de les lectures proposades
representaran un 60% del total de la nota, i la resolució del cas, l’altre 40%.

Activitats docents del mòdul Aprenentatge de la Llengua en Persones Adultes del curs vinculat
ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Activitat Classes magistrals

Descripció
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A les classes magistrals el professorat desenvoluparà la teoria necessària mínima per poder realitzar les
activitats pràctiques i perquè l’alumnat pugui tenir els coneixements necessaris per desenvolupar la seva
pràctica. 

Tipus Teoria Durada en hores 20

Metodologia Classe magistral : S'exposen els continguts de l'assignatura de forma oral per part d'un
professor/ra sense la participació activa de l'alumnat

Activitat Resolució d'un cas

Descripció

Activitat tutelada que pretén que l’alumnat resolgui un cas sobre uns destinataris concrets.

Tipus Teòric-pràctic Durada en hores 30

Metodologia Ressolució de problemes : El professorat presenta una qüestió complexa que l'alumnat
ha de resoldre, ja sigui treballant individualment, o en equip.

Activitat Realització de ressenyes

Descripció

Sota l’assessorament del professorat l’alumnat haurà de triar uns articles i realitzar una ressenya.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 30

Activitat Treball d'interllengua

Descripció

Exercici pràctic d'anàlisi d'un text d'un alumne en què es fa evident la interllengua

Tipus Teòric-pràctic Durada en hores 30

Metodologia Activitat d'aplicació : S'aconsegueix contextualitzar l`aprenentatge teòric a través de la
seva aplicació a un fet, succés, situació, dada o fenònem concret, seleccionant per a
que faciliti l'aprenentatge.

Activitat Treball autònom

Descripció

Al llarg del curs l’alumnat haurà de llegir llibres que completin la teoria exposada a classe, haurà de realitzar
un procés de reflexió sobre les activitats realitzades i haurà de realitzar els treballs que se li demanin per a
l’avaluació. 

Tipus Treball autònom Durada en hores 30

Activitat Treball autònom

Descripció
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Al llarg del curs l’alumnat haurà de llegir llibres que completin la teoria exposada a classe, haurà de realitzar
un procés de reflexió sobre les activitats realitzades i haurà de realitzar els treballs que se li demanin per a
l’avaluació. 

Tipus Treball autònom Durada en hores 200

Bibliografia del mòdul Aprenentatge de la Llengua en Persones Adultes del curs vinculat
ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Castellà, J.M. (2005) “Les ulleres del professor de llengua: la visió del llenguatge, abans i ara”. Llengua i ús.
Revista tècnica de política lingüística, 33, pp. 42-46.

Comajoan, L. (2003) Adquisició de primeres i segones llengües: perspectiva històrica i qüestions actuals.
Caplletra, 35, pp. 15-46.

Cuenca, M.J. (1994) Lingüística i ensenyament de Llengües. València, Universitat de València.

Doughty, C., & Long, M. (2003) The handbook of second language acquisition. Nova York, Blackwell.

Lightbown, P.; Spada, N. (2006) How languages are learned. Oxford, Oxford University Press

Richards, J. C.; Rodgers, T. S. (1986) Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge, CUP
[Traducció a l'espanyol de José M. Castrillo: Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas].

Skehan, P. (1998) A cognitive approach to language learning. Oxford, Oxford University Press.

MÒDUL Cultura i Aprenentatge de la Llengua (6 crèdits) DEL CURS VINCULAT ENSENYAMENT DE
CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Descriptors cultura i llengua, literatura, territori, criteris de tria de textos.

Relació de competències del mòdul Cultura i Aprenentatge de la Llengua del curs vinculat
ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Competència 2 Desenvolupament d'estratègies de planificació d'aprenentatges lingüístics i culturals.

Competència 1 Capacitat d'organització de l'aula de cara a un aprenentatge significatiu.

Competència 19 Capacitat per generar noves idees d'organització dels continguts, de desenvolupament
d'activitats i de gestió de l'aula.

Competència 5 Capacitat per treballar en equip amb els companys del màster i en l'exercici de la
professió.

Competència 20 Capacitat per relacionar la llengua amb tot allò que succeeix fora de l'aula.

Competència 15 Tenir la capacitat d'introduir la literatura i la cultura en les classes de llengua catalana.
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Competència 13 Seleccionar, organitzar i aplicar els coneixements apresos de llengua, literatura i
cultura a l'hora de facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en llengua catalana.

Pla docent del mòdul Cultura i Aprenentatge de la Llengua del curs vinculat ENSENYAMENT DE
CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Continguts

La necessitat del rerefons cultural per a l'aprenentatge de la llengua.•   
La cultura catalana en relació a les cultures dels alumnes.•   
La literatura en l’aprenentatge universitari a l’estranger. Relacions amb la llengua. Criteris per
seleccionar textos literaris.

•   

Objectius que es poden assolir amb textos literaris. Criteris per seleccionar textos literaris.•   
Materials que permeten relacionar la literatura amb el territori, la història, l’art i altres elements
culturals.

•   

Activitats per relacionar llengua, cultura i literatura.•   
Els continguts socioculturals en els programes.•   
Les rutes literàries com a integració de la llengua i tots els aspectes de la cultura.•   
La literatura i les altres arts. L’oferta cultural i les activitats fora de l’aula: objectius i activitats. Criteris.•   

Objectius

Reflexionar sobre el paper de la literatura i la cultura en les classes de llengua catalana a persones
adultes.

•   

Elaborar materials didàctics que relacionin llengua i literatura a partir de textos literaris per millorar
les habilitats lingüístiques de l'alumnat..

•   

Elaborar materials didàctics per ampliar el coneixement cultural lligat a l’entorn geogràfic i històric
català.

•   

Comprendre la necessitat del marc cultural per a un ensenyament - aprenentatge de la llengua
catalana que faciliti la integració en la societat catalana.

•   

Adquirir criteris per seleccionar textos literaris idonis per a les classes de llengua.•   
Conèixer recursos per programar activitats a partir de textos literaris i elaborar-les.•   
Adquirir estratègies didàctiques per a la realització de diferents rutes literàries per tal d’aplicar-les en
un procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua i la literatura amb persones adultes.

•   

Planificar activitats a partir de l’oferta cultural externa a l’aula. •   

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà de forma continuada, a partir de la participació de l’alumnat en la realització de les
activitats pràctiques virtuals i presencials (la preparació de les sortides, la participació en fòrums, la
realització d’activitats a l’aula i una tasca sobre llocs literaris). Al final de l’assignatura l’alumnat haurà de
lliurar una seqüència d'activitats culturals d'aula, que comptarà el 30% de la nota; la participació en les dues
sortides i les tasques corresponents, serà un 30% cadascuna; i la resta d’activitats i participació, comptarà
un 10%.

Activitats docents del mòdul Cultura i Aprenentatge de la Llengua del curs vinculat ENSENYAMENT
DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Activitat Classes magistrals
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Descripció

El professorat transmetrà els continguts necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats.

Tipus Teoria Durada en hores 20

Metodologia Classe magistral : S'exposen els continguts de l'assignatura de forma oral per part d'un
professor/ra sense la participació activa de l'alumnat

Activitat activitats s'aula

Descripció

Al llarg del mòdul l'alumnat haurà de participar en fòrums i activitats d'aula sota la tutela del professorat.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 20

Activitat Preparació d'una seqüència cultural

Descripció

L'alumnat prepararà una seqüència d'activitats culturals sota la tutela del professorat.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 20

Activitat Treball autònom

Descripció

Al llarg del mòdul l'alumnat haurà de llegir llibres que completin la teoria exposada a classe, haurà de
realitzar un procés de reflexió sobre les activitats realitzades i haurà de realitzar les tasques avaluables.

Tipus Treball autònom Durada en hores 50

Activitat Sortida a una exposició

Descripció

L'alumne participarà en una sortida a una exposició, en la qual haurà d'exposar un tema i desenvolupar una
activitat per a alumnes de català de nivell inicial o superior.

Tipus Sortides de camp Durada en hores 20

Activitat Ruta literària

Descripció

L'alumnat participarà en una ruta literària en la qual haurà de llegir un text adequat a l'indret.

Tipus Sortides de camp Durada en hores 20

Bibliografia del mòdul Cultura i Aprenentatge de la Llengua del curs vinculat ENSENYAMENT DE
CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Articles, núm.31 (juliol-agost-setembre 2003). “La literatura a la classe de llengua”. Barcelona: Ed. Graó.
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BATALLER, Alexandre; GASSÓ, Héctor H. (editors) (2014). Un amor, uns carrers. Cap a una didàctica de
les geografies literàries. València: Publicacions de la Universitat de València.

BORDONS, G. (1991). “La literatura a la classe de català com a segona llengua”, dins Segon Simposi sobre
l’ensenyament del català a no-catalanoparlants. Vic: Eumo, p.121-127.

BORDONS, G. & DÍAZ-PLAJA, A. coord. (2004). Ensenyar literatura a secundària. Barcelona: Ed. Graó
(Biblioteca Articles 141).

BORDONS, Glòria (coord.) (2010). Manual de Gestió del Patrimoni Literari de l'Alt Pirineu i Aran. Farrera i
Tremp: Centre d'Art i Natura i Garsineu Edicions.

CHUMILLAS, Jordi i GIRAMÉ, Ricard (eds.) (2014). Per vells carrers de poble. Territori, marca, educació i
patrimoni. Vic: Servei de Publicacions Institucionals UVic-UCC.

CABA, R. (1990). Rutas literarias de España. Madrid: Aguilar de Ediciones.

CANVAT, K. (1999). Enseigner la littérature par les genres. Bruxelles: De Boeck& Larcier.

HARDYMENT, C. (2000). Literary trails. Writers in tehir landscapes, London: The National Trust ed.

SOLDEVILA, LL. (2013). Geografies literàries: La Barcelona nova. Barcelona: Editorial Pòrtic.

MÒDUL Didàctica de la Llengua Catalana (11 crèdits) DEL CURS VINCULAT ENSENYAMENT DE CATALÀ
PER A PERSONES ADULTES

Descriptors habilitats lingüístiques, programació, avaluació, unitats didàctiques, enfocament
comunicatiu.

Relació de competències del mòdul Didàctica de la Llengua Catalana del curs vinculat
ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Competència 1 Capacitat d'organització de l'aula de cara a un aprenentatge significatiu.

Competència 19 Capacitat per generar noves idees d'organització dels continguts, de desenvolupament
d'activitats i de gestió de l'aula.

Competència 3 Capacitat d'adquisició de criteris metodològics basats en un enfocament comunicatiu
de la llengua.

Competència 2 Desenvolupament d'estratègies de planificació d'aprenentatges lingüístics i culturals.

Competència 17 Tenir la capacitat d'elaborar materials per millorar les habilitats lingüístiques de
l'alumnat i d'equilibrar la reflexió gramatical amb el desenvolupament de les seves
habilitats lingüístiques.

Competència 14 Tenir la capacitat d'utilitzar recursos i materials didàctics i tecnològics existents al
mercat pel que fa a l'ensenyament del català.
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Pla docent del mòdul Didàctica de la Llengua Catalana del curs vinculat ENSENYAMENT DE CATALÀ
PER A PERSONES ADULTES

Continguts

Les habilitats lingüístiques: Processos de comprensió i expressió orals. Activitats per a nivells inicials
i superiors. La comprensió lectora en L1 i L2. L’expressió escrita des dels nivells inicials als
superiors.

•   

Programació i planificació
a. Elements de la programació: els objectius i les tasques, les competències, els continguts
(diferències segons nivells), metodologia, temporització i activitats (tipologia i criteris de selecció,
adaptació i creació).
b. Elaboració d’unitats de treball (seqüència, unitat, sessió...). Consideracions generals i diferències
entre nivells. Encaix en la programació del curs. Competències
c. L’avaluació.

•   

Materials i recursos per a l’ensenyament del Català: acolliment, nivells inicials i nivells superiors. 
Observació i anàlisi de models. 

•   

Elaboració de seqüències per aprendre llengua

a. Planificació d’una unitat per a nivells inicials i superiors: destinataris (context,
característiques, necessitats); tasca o objectiu final; objectius específics; selecció de
continguts; distribució en sessions i temporització; previsió de l’avaluació adequada.

♦   

b. Activitats orals i escrites per desenvolupar les habilitats lingüístiques necessàries.♦   
c. Elaboració de sessions: previsió de materials i recursos específics, desenvolupament
d’activitats i previsió d’interaccions.

♦   

•   

Objectius

Conèixer i analitzar les característiques de les quatre habilitats lingüístiques des de la perspectiva
d’un ensenyament-aprenentatge tant en L1 com en L2.

•   

 Adquirir criteris metodològics per dissenyar activitats que potenciïn l’aprenentatge de les habilitats
lingüístiques.

•   

Analitzar propostes didàctiques de llengua catalana per a persones adultes per tal de tenir criteris
per triar recursos i materials específics.

•   

Conèixer i aplicar el procés de planificació d'unitats o seqüències didàctiques per a nivells inicials i
superiors i veure el seu encaix en la programació.

•   

Reflexionar sobre el que representa l’avaluació i la seva aplicació en unitats, seqüències o sessions
tant per a nivells inicials com per a nivells superiors.

•   

Elaborar unitats didàctiques per a nivells inicials i superiors:•   

Establir els objectius i continguts per a un curs i entorn concrets.1. 
Establir les diferents unitats de treball d'un curs concret.2. 
Planificar una seqüència didàctica: destinataris (context, característiques, necessitats); tasca o
objectiu final; objectius específics; selecció de continguts; distribució en sessions i temporització.

3. 

Proposar activitats diverses que promoguin la millora de les habilitats lingüístiques de l’alumnat i la
reflexió sobre la llengua, dins de les sessions programades..

4. 

Triar els recursos i materials específics.5. 
Programar l’avaluació adequada.6. 
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Avaluació

L’assignatura s’avaluarà de forma continuada, a partir de la participació de l’alumnat en les classes i la
realització d’una sèrie de tasques presencials o virtuals, proposades pel professorat (30%) i una tasca final
en grup avaluable (70%) que consistirà en la realització i exposició oral de dues seqüències didàctiques,
una per a nivells inicials i una altra per a nivells superiors.

Activitats docents del mòdul Didàctica de la Llengua Catalana del curs vinculat ENSENYAMENT DE
CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Activitat Classes magistrals

Descripció

El professorat donarà la teoria mínima necessària per al bon desenvolupament del mòdul.

Tipus Teoria Durada en hores 60

Metodologia Classe magistral : S'exposen els continguts de l'assignatura de forma oral per part d'un
professor/ra sense la participació activa de l'alumnat

Activitat Elaboració d'unitats

Descripció

L'alumnat elaborarà dues unitats, una  per a nivells inicials i l'altra per a nivells superiors amb tots els passos
que requereix, sota la tutela del professorat.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 80

Activitat Treball autònom

Descripció

Al llarg del mòdul l'alumnat haurà de llegir llibres que completin la teoria exposada a classe, haurà de
realitzar un procés de reflexió sobre les activitats realitzades i haurà de realitzar els treballs avaluables.

Tipus Treball autònom Durada en hores 80

Activitat Anàlisi de material

Descripció

L'alumnat haurà d'analitzar material divers sota els criteris establerts pel professorat.

Tipus Teòric-pràctic Durada en hores 55

Metodologia Activitat d'aplicació : S'aconsegueix contextualitzar l`aprenentatge teòric a través de la
seva aplicació a un fet, succés, situació, dada o fenònem concret, seleccionant per a
que faciliti l'aprenentatge.

Bibliografia del mòdul Didàctica de la Llengua Catalana del curs vinculat ENSENYAMENT DE
CATALÀ PER A PERSONES ADULTES
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BADIA, D. VILÀ, M. (2009): Jocs d’expressió oral i escrita. Com organitzar la participació a l’aula. Barcelona:
EUMO.

CAMPS, A. (coord.) (2003). Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Ed. Graó
(Biblioteca Articles, 134).

CASAMAYOR, G. (coord), (2007), Els trucs del formador. Barcelona. Ed. Graó.

DÖRNYEI, Z. (2001). Teaching and researching motivation. Nova York: Longman. Traduït al català:
Estratègies de motivació a l’aula de llengües. Barcelona: Editorial UOC, 2008. Traducció de Yannick Garcia
Porres.

ESTAIRE, S.; ZANÓN, J. (1994) Planning classwork. Oxford: Heinemann.

ESTORS SASTRE, L. (2014): “Les actituds lingüístiques segons l'origen dels aprenents de català com a
llengua d'acollida”. A Treballs de sociolingüística catalana, 14.
http://www.raco.cat/index.php/TSC/article/view/293772.

GUASCH, O. (2001): L’escriptura en segones llengües. Barcelona: Graó.

MARTÍN PERIS, E. (1991):“La didáctica de la comprensión auditiva”. Cable, 8

MARTIN, E (2001). Què vol dir treballar a classe amb tasques comunicatives? Llengua i ús núm. 21 i 22. 
Secretaria de Política Lingüística.

MAS, M.; MELCION, J. (1999) Nivell llindar per a la llengua catalana. Barcelona: Departament de Cultura.

MIQUEL, L. (2005): “Reflexions sobre la metodologia d’ensenyament de llengua a immigrants. Llengua i ús:
Revista tècnica de política lingüística,34  p. 60-66.

NUNAN, D. (1989) Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: CUP. [Traducció a
l'espanyol de María González Davies: El diseño de tareas para la clase comunicativa]

RIBAS, T. (coord.) (1997). L’avaluació formativa en l’àrea de llengua. Barcelona: Ed. Graó.

SANZ PINYOL, G. (2005) Comunicació efectiva a l’aula. Barcelona. Ed. Graó.

VILÀ, M. (coord.)(2005): El discurso oral formal. Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas.
Barcelona: Graó.

VILÀ, M. (2004): “Actividad oral e interacción didáctica en las aulas”. Glosas didácticas. Revista
Internacional.(www.um.es/glosasdidacticas/doc-es/.../08vila.pd)

VILLALBA, F.; HERNÁNDEZ, M. T. (2000). “¿Se puede aprender una segunda lengua sin saber leer?
Alfabetización y aprendizaje de una L2”. Carabela, 48, Madrid, SGEL, p. 85-110.

WOODWArd, T. (2002) Planificación de clases y cursos. Madrid: CUP.
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MÒDUL Ensenyament del Català al Segle XXI (6 crèdits) DEL CURS VINCULAT ENSENYAMENT DE
CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Descriptors sociolingüística, agents ensenyament català, competència, gestió aula, enfocaments.

Relació de competències del mòdul Ensenyament del Català al Segle XXI del curs vinculat
ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Competència 3 Capacitat d'adquisició de criteris metodològics basats en un enfocament comunicatiu
de la llengua.

Competència 1 Capacitat d'organització de l'aula de cara a un aprenentatge significatiu.

Competència 6 Capacitat per utilitzar els recursos informàtics en benefici de l'aprenentatge de la
llengua.

Competència 14 Tenir la capacitat d'utilitzar recursos i materials didàctics i tecnològics existents al
mercat pel que fa a l'ensenyament del català.

Competència 4 Desenvolupar la consciència que un professor de llengua catalana és alguna cosa més
que un professor de llengua.

Pla docent del mòdul Ensenyament del Català al Segle XXI del curs vinculat ENSENYAMENT DE
CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Continguts

 Panorama sociolingüístic de Catalunya. Les llengües de Catalunya. Llengua catalana i cohesió
social. Educació intercultural.

•   

Agents d’ensenyament de la llengua catalana. Espais d’aprenentatge i d’ensenyament del català
presencials i virtuals.

•   

Tipologia de materials i recursos. Criteris de selecció.•   
Les competències de l’aprenent. El MECR.•   
Dimensions de la didàctica de la llengua catalana: un plantejament global.•   
Formes socials d’aprenentatge a l’aula.•   
Enfocaments de l’ensenyament de llengües•   

Objectius

Conèixer aspectes de la situació demogràfica i sociolingüística de Catalunya en connexió amb
l’ensenyament de la llengua catalana.  

•   

Conèixer instàncies d’ensenyament formal i informal del català.•   
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Conèixer els materials existents per a l’ensenyament del català.•   
Adquirir criteris de selecció de materials i recursos segons les necessitats educatives.•   
Comprendre l’enfocament comunicatiu (accional) proposat en el MECR, les competències que ha
d’adquirir l’aprenent/usuari de llengües i els criteris d’avaluació. 

•   

Comprendre l’abast de la didàctica de la llengua i què comporta saber planificar l’ensenyament.•   
Reflexionar sobre les formes socials d’aprenentatge (a l’aula, en formats diversos, i  fora de l’aula).•   
Observar similituds i diferències entre l’ensenyament del català com a L1 i com a L2. •   

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà de forma continuada, a partir de la participació de l’alumnat en la realització d’una
sèrie de tasques presencials o virtuals, proposades pel professorat de les diferents sessions (30%) i una
tasca final en grup (70%).  

Activitats docents del mòdul Ensenyament del Català al Segle XXI del curs vinculat ENSENYAMENT
DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Activitat Classes magistrals

Descripció

El professorat exposarà els principals conceptes en relació a aquesta matèria.

Tipus Teoria Durada en hores 28

Metodologia Classe magistral : S'exposen els continguts de l'assignatura de forma oral per part d'un
professor/ra sense la participació activa de l'alumnat

Activitat Elaboració d'activitats

Descripció

Activitats dirigides al voltant del panorama sociolingüístic, la cohesió social i l'educació intercultural.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 40

Activitat Anàlisi de recursos digitals

Descripció

Activitat tutelada per analitzar recursos digitals i reflexionar sobre la competència digital del professorat

Tipus Pràctiques ordenador Durada en hores 30

Activitat Treball sobre competències

Descripció

Els alumnes, grupalment i tutelats pel professorat, hauran d'elaborar competències per a casos concrets.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 32

Activitat Treball autònom

Descripció
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Al llarg del curs l'alumnat haurà de llegir llibres que completin la teoria exposada a classe, haurà de realitzar
un procés de reflexió sobre les activitats realitzades i haurà de realitzar els treballs avaluables.

Tipus Treball autònom Durada en hores 45

Bibliografia del mòdul Ensenyament del Català al Segle XXI del curs vinculat ENSENYAMENT DE
CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

Barrieras, M. (2013). La cruïlla del multilingüisme: les llengües dels catalans al segle XXI, Revista de la
cátedra sobre diversitat social de la universitat pompeu fabra, 3.
Camps, A. (2001). Introducción: El aula como espacio de investigación y reflexión sobre la enseñanza de la
lengua. A. CAMPS (coord.) El aula como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en Didáctica
de la Lengua. Barcelona: Editorial Graó, 7-21
Castellà, J.M. (2005). Les ulleres del professor de llengua: la visió del llenguatge, abans i ara. Llengua i ús.
Revista tècnica de política lingüística, 33, pp. 42-46.
Consell d’Europa (2001). Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.
Barcelona: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura; Departament d’Ensenyament.(2003)
[Traducció al català de Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment].
Doughty, C., i Long, M. (Eds.). (2003) The handbook of second language acquisition. Nova York, Blackwell.
Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford:
Oxford University Press.
Long, M., i Dought, C. (Eds.). (2009) The handbook of language teaching. Nova York: Wiley.
Masats, D. i Nussbaum, L. (2016). Didáctica de las lenguas extranjeras en la ESO. Madrid: Síntesis.
Moreno Cabrera, J.C. (2008). El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva. Madrid. Península.
Rathje, S. (2007). Intercultural Competence: The Status and Future of a Controversial Concept. Journal for
Language and Intercultural Communication, 7(4), 254–266.
Woolard, K. (2008). Les ideologies lingüístiques: una visió general d’un camp des de l’antropologia
lingüística. Llengua i dret, 49, 179-199.

Recursos:
Centre de Recursos de Formació de Persones Adultes
Diccionario de téminos clave de ELE http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
Documents, recursos, enllaços i material per a la formació bàsica de persones adultes
mou-te en català
GELA: http://www.gela.cat/doku.php

MÒDUL Pràctiques (6 crèdits) DEL CURS VINCULAT ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES
ADULTES

Descriptors observació, procés reflexiu, portafolis, pràctiques.

Relació de competències del mòdul Pràctiques del curs vinculat ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A
PERSONES ADULTES

Competència 1 Capacitat d'organització de l'aula de cara a un aprenentatge significatiu.

Competència 2 Desenvolupament d'estratègies de planificació d'aprenentatges lingüístics i culturals.

Competència 15 Tenir la capacitat d'introduir la literatura i la cultura en les classes de llengua catalana.
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Competència 17 Tenir la capacitat d'elaborar materials per millorar les habilitats lingüístiques de
l'alumnat i d'equilibrar la reflexió gramatical amb el desenvolupament de les seves
habilitats lingüístiques.

Competència 13 Seleccionar, organitzar i aplicar els coneixements apresos de llengua, literatura i
cultura a l'hora de facilitar l'aprenentatge de l'alumnat en llengua catalana.

Competència 16 Tenir la capacitat d'organitzar l'aula, amb vista a un aprenentatge reflexiu de l'alumnat.

Competència 9 Capacitat crítica i autocrítica sobre l'exercici de la professió.

Pla docent del mòdul Pràctiques del curs vinculat ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES
ADULTES

Continguts

L’aplicació de la unitat didàctica a l’aula•   
Encaix en una programació concreta: Nivells, àmbits i programes. Planificació dels objectius,
continguts, activitats, avaluació, temporalització, material, recursos, etc.

•   

La recollida de dades: observació, sistemes de recollida de dades, buidatge dels resultats i síntesi
del procés desenvolupat.

•   

L’observació: importància, tipus, criteris.•   
Valoració i reflexió sobre el procés d’elaboració i aplicació de la unitat didàctica.•   

Objectius

Elaborar una unitat didàctica tenint en compte: objectius, continguts, activitats, avaluació,
temporalització, material, recursos, etc. i que encaixi en la programació d’un curs i un nivell concret,
sota la tutorització d’una professora de la Universitat i del tutor/a del centre de pràctiques, intentant
aplicar els diversos aprenentatges adquirits al llarg del Màster.

•   

Portar la unitat didàctica a la pràctica i establir mecanismes de recollida de dades.•   
Recollir de manera sistemàtica la posada en pràctica (diari d’aula, gravació i observació per part del
tutor/a del centre i/o un company/a de màster).

•   

Organitzar les dades i reflexionar i valorar sobre els resultats i el procés.•   
Relacionar els aprenentatges teòrics adquirits amb la pràctica.•   
Aplicar els coneixements adquirits en l’elaboració del portafolis personal.•   
Adquirir eines per observar els altres i els mitjans usats a l’aula, i aprendre a reflexionar sobre la
pròpia pràctica docent.

•   

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà de forma continuada, a partir del procés realitzat per l’alumnat en l’observació de
l’aula, l’encaix en la programació del curs, la planificació i la impartició de la unitat didàctica, la impartició de
les sessions, la recollida de dades, el buidatge de resultats i la valoració del procés. Tot aquest procés es
recollirà en un treball escrit, que se sintetitzarà en una exposició oral davant dels companys. Aquesta
exposició serà avaluada per dos professors i dos alumnes. Es tindrà en compte també l’informe del tutor del
centre on l’alumne ha realitzat les seves pràctiques i l'elaboració d'un portafolis per part de l'aprenent.
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Activitats docents del mòdul Pràctiques del curs vinculat ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A
PERSONES ADULTES

Activitat Classes magistrals

Descripció

En aquestes sessions el professorat introdueix l'alumnat en conceptes com l'observació, el portafolis,
l'aprenentatge reflexiu, el socioconstructivisme i dóna les instruccions necessàries per a les pràctiques a les
aules.

Tipus Teoria Durada en hores 16

Metodologia Classe magistral : S'exposen els continguts de l'assignatura de forma oral per part d'un
professor/ra sense la participació activa de l'alumnat

Activitat Tutories

Descripció

En les pràctiques l'alumnat és tutoritzat per un tutor del màster i el professor de l'aula on fa les seves
classes.

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 20

Activitat Treball de portafolis

Descripció

L'alumnat en aquest mòdul ha de fer un procés reflexiu que ha de reflectir en un portafolis digital, sota la
tutela del professorat

Tipus Treball tutelat/dirigit Durada en hores 14

Activitat Treball autònom

Descripció

Al llarg del mòdul l'alumnat haurà de llegir alguns llibres i articles per completar la informació donada pel
professorat. També haurà de realitzar una memòria de pràctiques que haurà de defensar davant tres
professors.

Tipus Treball autònom Durada en hores 50

Activitat Pràctiques

Descripció

En aquesta assignatura l'alumne ha de realitzar unes pràctiques a un centre de català per a persones
adultes, sota la tutorització d'un professor del centre i un professor del màster.

Tipus Pràctiques externes Durada en hores 50

Metodologia Pràctiques educatives : Pràctica i configuració de la teoria, a nivell pràctic, realitzada en
centres o institucions educatives.
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Bibliografia del mòdul Pràctiques del curs vinculat ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A PERSONES
ADULTES

CAMPS, A. (coord.) (2003). Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Ed. Graó
(Biblioteca Articles, 134).

•   

ESTAIRE, S.; ZANÓN, J. (1994) Planning classwork. Oxford: Heinemann.•   
MARTÍN PERIS, E. (1992) "L'ensenyament d'idiomes mitjançant tasques comunicatives". Com
ensenyar català als adults, núm. 27, p. 4-11 . Barcelona: Generalitat de Catalunya.

•   

MAS, M.; MELCION, J. (1999) Nivell llindar per a la llengua catalana. Barcelona: Departament de
Cultura.

•   

NUNAN, D. (1989) Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: CUP. [Traducció a
l'espanyol de María González Davies: El diseño de tareas para la clase comunicativa]

•   

WOODWARD, T. (2002) Planificación de clases y cursos. Madrid: CUP.•   
AADD (2006), “El portafolis”, núm. 39, monogràfic, de la revista Articles. Barcelona, Graó.•   
BOSCH, M. (1996): Autonomia i aprenentatge de llengües. Barcelona, Graó.•   
BOSCH,M., ESTEVE,O.(1998): “Activitats per desenvolupar la consciència lingüística” Articles, núm.
18, p.67-81.

•   

CASSANY, D. (2002): “El portafolio europeo de lenguas”, Aula de Innovación Educativa, núm.117,
p.13-17.

•   

COLL i altres (1993): El constructivismo en el aula. Barcelona, Graó.•   
SIERRA, J.M. i LASAGABASTER, D. (2004). La observación como instrumento para la mejora de la
enseñanza- aprendizaje de lenguas. Barcelona. ICE/Horsori, (Cuadernos de Educación, 44).

•   

PROFESSORAT DEL MÀSTER

Nombre estimat
de professors/es
que intervindran

en el curs

22 % de
professorat

doctor

65 % de professionals
aliens a la UB

63

Professor Mariona Casas Desheures

És professor de la
UB?

No Correu
electrònic

mariona.casas@uvic.cat NIF/NIE/Passaport 77311614-N

Tipus de dedicació /
responsabilitat en el

curs

Docència Estimació del nombre d'hores de dedicació al
curs

10

Mèrits curriculars

Professora agregada del Departament de Filologia de la Facultat d’Educació de la UVic, és llicenciada en
Periodisme (UAB) i en Humanitats (UOC) i té el Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
per la UAB, on ha realitzat la tesi doctoral sobre didàctica de la gramàtica. Participa en els grups de recerca
d’Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL, UAB) i d’Educació, Llenguatge i Literatura (GRELL,
UVic). Té el certificat de Professional de la Llengua (K) de la Junta Permanent de Català i és professora
col·laboradora del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Professor GLORIA BORDONS DE PORRATA-DORIA
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És professor de la
UB?

Si Correu
electrònic

gbordons@ub.edu NIF/NIE/Passaport 40271686

Tipus de dedicació /
responsabilitat en el

curs

Coordinació Estimació del nombre d'hores de dedicació al
curs

20

Titulacions acadèmiques

És doctora en filologia catalana i llicenciada en història de l'art. És professora titular de la Universitat de
Barcelona, de la divisió de Ciències de l'Educació de la qual va ser presidenta del 1998 al 2001. Ha estat
professora invitada a nombroses universitats de l'estat espanyol i també a les de Sonora (Mèxic), ULBRA de
Porto Alegre i USAP de São Paulo (Brasil), "Playa Ancha" de Valparaíso i "Universidad de Chile", "Finis
Terrae" i "Diego Portales" de Santiago (Xile), Nacional de La Plata (Argentina), Nova de Lisboa (Portugal),
Experimental Pedagógica de Maracay (Veneçuela), "Adam Mickievicz" de PoznaÅ¿ (Polònia) i París
IV-Sorbonne (França).

Ha treballat l'aplicació de la lingüística textual a la didàctica de la llengua i la literatura amb nombroses
publicacions, com ara la sèrie Trèvol (1984-1990), TXT. La lingüística aplicada al comentari de textos
(1998), Literatura comparada. Propostes de treball (1993), Fantasiant amor (1997), Ensenyar literatura a
secùndaria(2004) —les tres darreres en col·laboració amb Ana Díaz-Plaja—, Literatura catalana
contemporània (1999) —amb Jaume Subirana—, La poesia contemporània(2009) Poesia i educació:
d'internet a l'aula (2009), i Poesia contemporània, tecnologies i educació (2011).

Arreu ha publicat articles, dictat conferències, impartit cursos i dirigit tallers, tot destinat a la formació de
mestres i de professors de la matèria i també a la implantació de la poesia com a eina de dinamització
cultural.
És investigadora principal i directora del grup consolidat POCIÓ. Poesia i Educació de la Universitat de
Barcelona, el qual impulsa el projecte Viu la poesia, eina interactiva a la xarxa de didàctica de l'art poètica
contemporània en tots els seus gèneres. Igualment ha impulsat i dirigeix el projecte de recerca La poesia
experimental catalana de 1959 a 2004.
Ha estat directora del postgrau i després màster oficial de Formació del professorat de català per a
persones adultes impartit conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic (postgrau de
1999 a 2006 i màster oficial de 2007 a 2012).

És considerada la màxima especialista en l'obra de Joan Brossa, de la Fundació del qual és patrona per
expressa voluntat del poeta. Sobre Brossa ha publicat nombrosos treballs, entre els quals els llibres
Introducció a la poesia de Joan Brossa (1988) i Aprendre amb Joan Brossa (2003), a més de prologar,
editar i antologar bona part de l'obra brossiana i de formular-ne propostes didàctiques.

Professor ELISABET COSTA GIMENEZ

És professor de la
UB?

Si Correu
electrònic

ecosta@ub.edu NIF/NIE/Passaport 38494509

Tipus de dedicació /
responsabilitat en el

curs

Docència Estimació del nombre d'hores de dedicació al
curs

15
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Titulacions acadèmiques

Des de desembre del 2006 a octubre del 2011 ha estat Cap d'estudis de Comunicació Audiovisual a la UB

Poesia
La seva línia d'investigació principal és la poesia experimental. Programa actuacions, imparteix cursos i ha
publicat diversos articles i material audiovisual sobre el tema. És membre de propost.org, entitat
independent dedicada a la programació d'activitats poètiques com PROPOSTA, festival internacional de
poesies + polipoesies.
www.propost.org

Publicitat
També investiga sobre publicitat en el grup de recerca LiP Llengua i Publicitat de la Universitat de
Barcelona, des de 1998 www.lipgrup.cat

Audiovisual
Des de l'any 1991 forma Habitual Video Team amb Josep M. Jordana. Habitual Video Team és un equip
videogràfic que es dedica principalment a la gravació de concerts, poesia, performances, espectacles
teatrals, etc. També es dedica a la programació de cicles i mostres de videocreació, com FLUX festival de
vídeo d'autor
www.fluxfestival.org

Professor MARIA DOLORS FONT ROTCHES

És professor de la
UB?

Si Correu
electrònic

dolorsfont@ub.edu NIF/NIE/Passaport 39330592

Tipus de dedicació /
responsabilitat en el

curs

Coordinació Estimació del nombre d'hores de dedicació al
curs

15

Titulacions acadèmiques

Doctora per la UB i professora Titular d'Universitat delDepartament de Filologia Catalana de laUniversitat de
Barcelona.

Membre del Grup de Recerca Entonació i Parla i delLaboratori de Fonètica Aplicada de la UB (Campus
Mundet).

S’ha especialitzat en l’estudi de la llengua oral des d'un punt de vista fònic: entonació, ritme, pronúncia
ilocució, tant en parla espontània com en d'altres models més formals, com el dels locutors de TV o el de la
publicitat, en general. A més de la descripció d'aquests aspectes, també en desenvolupa aplicacions
didàctiques en l'àmbit educatiu: aprenentatge del català com a primera llengua, i del català i de l'espanyol
com a llengua estrangera.

Professor ENRIC PRATS GIL

És professor de la
UB?

Si Correu
electrònic

enricprats@ub.edu NIF/NIE/Passaport 46323611

Docència 10
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Tipus de dedicació /
responsabilitat en el

curs

Estimació del nombre d'hores de dedicació al
curs

Titulacions acadèmiques

Nascut a Barcelona, el 1959, és doctor en Pedagogia i professor de Pedagogia Internacional a la Universitat
de Barcelona. Actualment és cap de la Secció d’Educació i Comunitat de l’Institut de Ciències de l’Educació,
de la Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca d’Educació Moral i del Programa d’Educació
en Valors de la mateixa universitat. Col•labora amb el grup de recerca Migracom, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, i amb el grup de recerca sobre polítiques supranacionals, de la Universitat
Autònoma de Madrid. Membre de la Comissió del Codi Ètic de la Federació Catalana d’ONG i president de
la Comissió de Seguiment del Codi Ètic del Consell d’Associacions de Barcelona. Implicat en recerques
sobre la formació del professorat a Europa. Autor de L’educació, una qüestió d’estat. Una mirada a Europa
(2013), Diversidad y complejidad en la educación secundaria (2013), Multiculturalismo y educación para la
equidad (2006), Ètica de la informació (2004) i Racismo en tiempos de globalización (2001).

Professor JOAN TOMAS PUJOLA FONT

És professor de la
UB?

Si Correu
electrònic

jtpujola@ub.edu NIF/NIE/Passaport 36513893

Tipus de dedicació /
responsabilitat en el

curs

Docència Estimació del nombre d'hores de dedicació al
curs

10

Titulacions acadèmiques

Doctor en Lingüística Aplicada per la Universitat d’Edinburgh, Escòcia. És professor del Departament de
Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de
Barcelona i coordinador del Màster Interuniversitari en Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua
Estrangera (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra) i coordinador de la UB del Màster
MULTIELE - Erasmus Mundus que dirigeix â¿¿â¿¿la Universitat de Deusto. Del 2001 al 2008, ha estat
coordinador del Màster Semipresencial en Formació de Professors d'E /LE de l'IL3 (Institut de Formació
Contínua) de la Universitat de Barcelona. També ha estat vicedegà d'afers acadèmics de la Facultat de
Formació del Professorat durant els cursos 2007-08 i 2008-09, càrrec des del qual participà activament en el
disseny i implantació dels Graus d'Educació Infantil, Educació Primària i Comunicació Audiovisual adaptats
a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

En l'actualitat és l'investigador principal del grup DRE_DRIX (Didàctica i Recerca del Discurs a la Xarxa),
format per un grup d'investigadors de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona
i del Zentrum für Sprachen (Centre de Llengües) de la Universitat Würzburg (Alemanya) interessats en la
recerca de la interacció i la comunicació que es genera a la xarxa i les implicacions pedagògiques que
aquesta interacció comporta en el discurs.

També és el coordinador del grup d'innovació docent DIDAL (Dinàmiques d'Innovació Docent per a
l'Aprenentatge de Llengües) de la Universitat de Barcelona. Aquest grup està desenvolupant el projecte
ECAL (Espai Comú per l'Aprenentatge de Llengües), que té com a objectiu la implantació del portafolis
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digital en l'aprenentatge de llengües.

Professor Francesc Codina Valls

És professor de la
UB?

No Correu
electrònic

francesc.codina@uvic.cat NIF/NIE/Passaport 77270881

Tipus de dedicació /
responsabilitat en el

curs

Docència Estimació del nombre d'hores de dedicació al
curs

10

Mèrits curriculars

Doctor en filologia catalana, professor titular del Departament de Filologia de la Facultat d’Educació de la
Universitat de Vic, de la qual actualment és degà. Forma part del grup de recerca “Textos literaris
contemporanis: estudi, edició i traducció”, reconegut com a consolidat per la Generalitat de Catalunya. Autor
i coautor de materials didàctics adreçats a les etapes de Primària i Secundària (Primer Diccionari, la sèrie
Llengua i comunicació, etc.) i de treballs sobre didàctica de la llengua apareguts en revistes especialitzades
(Guix, Escola catalana, Articles de didàctica de la llengua i la literatura, etc.). També ha publicat nombrosos
estudis literaris, entre els quals destaca l’estudi introductori i l’edició crítica de Barcelona, obra pòstuma de
Jacint Verdaguer (2006).

Professor Assumpta Fargas Riera

És professor de la
UB?

No Correu
electrònic

assumpta.fargas@uvic.cat NIF/NIE/Passaport 77075591

Tipus de dedicació /
responsabilitat en el

curs

Docència Estimació del nombre d'hores de dedicació al
curs

10

Mèrits curriculars

Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. La seva activitat docent ha estat centrada en
la formació inicial i permanent dels mestres, primer a l'Escola de Mestres “Sant Cugat” de la Universitat
Autònoma de Barcelona i després a l'Escola de Mestres, ara Facultat d'Educació, de la Universitat de Vic,
on ha impartit assignatures de llengua i didàctica de la llengua i la literatura. És autora de diverses
publicacions sobre l'ensenyament del català com a primera i segona llengua als diversos nivells educatius.

Professor Lucila Nussbaum Capdevila

És professor de la
UB?

No Correu
electrònic

luci.nussbaum@uab.cat NIF/NIE/Passaport 37690113J

Tipus de dedicació /
responsabilitat en el

curs

Coordinació Estimació del nombre d'hores de dedicació al
curs

20

Mèrits curriculars

Professora del Departament de Didàctica de la Llengua de la Universitat Autònoma de Barcelona i
coordinadora del l'equip d'investigació GREIP (Grup de Recerca en Educació i Interacció Plurilingües) fins a
l'any 2014.
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S'ha especialitzat en l'estudi de la interacció verbal en situacions de multilingüisme i d'aprenentatge de
llengües segones i estrangeres des de les perspectives de la sociolingüística interaccional i de l'anàlisi de la
conversa.

Professor Enric Serra Casals

És professor de la
UB?

No Correu
electrònic

enric.serra@uab.cat NIF/NIE/Passaport 35063856B

Tipus de dedicació /
responsabilitat en el

curs

Docència Estimació del nombre d'hores de dedicació al
curs

25

Mèrits curriculars

És llicenciat i màster en filologia catalana per la UAB. Treballa al Servei de Llengües
d’aquesta universitat com a responsable de formació i d’autoaprenentatge i fa de
professor associat al Departament de Filologia Catalana d’aquesta mateixa universitat,
en el qual ha impartit docència a les facultats de Lletres, d’Educació i Comunicació, en
assignatures de llengua escrita; llengua oral; llengua estàndard; història de la llengua
i metodologia de l’estudi de la filologia catalana. Va participar des de l’origen en el
màster d’ensenyament del català per a l’acolliment lingüístic (UAB) amb la coordinació
d’alguns mòduls i també impartint assignatures de bones pràctiques d’acollida
lingüística; materials i recursos per a l’acolliment lingüístic; metodologia
d’intercomprensió lingüística, i aprenentatge amb mediació tecnològica i aprenentatge
2.0. Té l’experiència d’haver creat i coordinat projectes per a l’aprenentatge de la
llengua basat en la tecnologia com el web Argumenta; l’aplicació per a dispositius
mòbils Falsos Amics; l’aplicació sobre competència intercultural Test d’Obertura
Intercultural i, darrerament, ha dirigit el curs MOOC English for Teaching Purposes,
impartit a la plataforma Coursera. Ha publicat escrits i articles sobre aquestes qüestions
al seu blog personal, Aprendre llengües i en revistes com Llengua i Ús. 

Professor Montserrat Vila Santasusana

És professor de la
UB?

No Correu
electrònic

montserrat.vila@uab.ca NIF/NIE/Passaport 77265832T

Tipus de dedicació /
responsabilitat en el

curs

Docència Estimació del nombre d'hores de dedicació al
curs

10

Mèrits curriculars

Montserrat Vilà i Santasusana és llicenciada en filosofia i lletres, especialitat psicologia,
i en filologia catalana i doctora del Departament de didàctica de la llengua de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat professora de català com a segona llengua
en diversos nivells educatius: educació primària, secundària i de català per adults. És
catedràtica de secundària i actualment professora titular del Departament de filologia
catalana a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Treballa en l’àmbit de la
didàctica de la llengua i en l’anàlisi del discurs i s’ha especialitzat en l’ensenyament i
l’aprenentatge del discurs oral en contextos plurilingües. Participa en diversos projectes
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de recerca sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i la formació lingüística i
didàctica dels ensenyants de la UAB i a la UVIC. Actualment, forma part del consell de
direcció de la revista Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura i Guix.
Elements d’acció Educativa. És autora i coautora de múltiples publicacions, entre les
quals destaquem: Didàctica de la llengua oral formal, El discurso oral formal,
Entendre’s a classe. Estratègies comunicatives dels docents ben valorats. 

Professor Anna Cros Alavedra

És professor de la
UB?

No Correu
electrònic

anna.cros@uab.cat NIF/NIE/Passaport 37730991C

Tipus de dedicació /
responsabilitat en el

curs

Docència Estimació del nombre d'hores de dedicació al
curs

15

Mèrits curriculars

Anna Cros Alavedra, professora de la Facultat de Ciències de l’Educació
(Universitat Autònoma de Barcelona), doctora en Filologia Catalana i membre
del grup de recerca Llengua i Mèdia, ha dirigit la seva activitat docent cap a
l’ensenyament de la llengua en la formació inicial i permanent del professorat.
Les seves línies de recerca se centren en l'anàlisi del discurs oral en els àmbits
acadèmicsi en el discurs dels mitjans de comunicació. En aquest camp, ha
estudiat principalment les estratègies discursives utilitzades en programes
televisius de divulgació de coneixements. 

PUBLICACIONS
(2013): Bassols, Margarida; Cros, Anna; Torrent, Anna M.: “La controversia en
la televisión catalana: ‘No diga mentiras, señor González’”. Revista Signos.
Estudios de Lingüística. Vol. 46-83 (en premsa).
(2012): Cros, Anna; Bassols, Margarida; Brunat, Gemma; Gonzàlez, Carla:
“Television and themediatization of knowledge: Discursive strategies in new TV
formats”. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, Vol. 4-1: 21-41.
(2012): Cros, Anna; Brunat, Gemma; González, Carla; (2012): “La construcció
de la identitat dels participants”, dintre de: La divulgació en els nous formats
televisius: 65-91. Bellaterra. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma
de Barcelona (Cerdanyola del Vallès).
(2008) Cros, Anna; Bassols, Margarida; Álvarez, Ibis; Monereo, Carles; Sala,
Guillem: “Gestió universitària i estils discursius” Caplletra vol. 44: 9-34

Professor Llorenc Comajoan Colomer

És professor de la
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llorenc.comajoan@uvic.cat NIF/NIE/Passaport 33936910
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Llorenç Comajoan és Doctor en Lingüística per la Universitat d’Indiana (2001), Màster
en Lingüística Aplicada (Universitat d’Indiana) i Llicenciat en Filologia Catalana
(Universitat de Barcelona). Dedica la seva docència de la didàctica de la llengua i de la
sociolingüística en els estudis de Mestre d’Educació Primària i de Psicopedagogia a la
Universitat de Vic. Fa recerca en didàctica de la llengua, sociolingüística i adquisició
del llenguatge. És coordinador del Grup de Recerca en Educació, Lingüística i
Literatura de la Universitat de Vic. Ha publicat monogràfics de Caplletra i Catalan
Review dedicats a l’adquisició de llengües i diversos articles en revistes nacionals i
internacionals.
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