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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.

 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%). 
 
 
Bibliografia 
 
 
Barrieras, M. (2013). La cruïlla del multilingüisme: les llengu†es 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. 
 

 
  


