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Pla docent del mòdul Aprenentatge de la Llengua en Persones Adultes del postgrau  
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%. 
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