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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%. 
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