
2012/2013Llengua i literatura catalana i espanyola i la seva didàctica

Codi: 42094
Crèdits ECTS: 27

Titulació Pla Tipus Curs Semestre

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

930 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Biologia i

Geologia

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

931 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Ciències Socials

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

932 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Filosofia

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

933 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Física i Química

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

934 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Grec i Llatí

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

935 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Llengua

Anglesa

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

936 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Llengua

Francesa

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

937 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El. Lleng.i.Lit.Cat i

Espany

P 1 A

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

938 Màster Universitari en

Formació de Prof. d'ESO, Bat., FP i

El. Ll.i.Lit.Cat i Es.i la seva

didàctica

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

939 Màster Universitari en

Formació de Prof. d'ESO, Bat, FP i

El. Matemàtiques i la seva

didàctica

0 0 0
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Utilització d´idiomes

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

AnaMaria.Margallo@uab.catCorreu electrònic:

Ana Maria Margallo GonzalezNom:

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

940 Màster Universitari en

Formació de Prof. d'ESO, Bat, FP i

El. Música i la seva didàctica

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

941 Màster Universitari en

Formació de Prof. d'ESO, Bat., FP i

El.Orientació educativa i

professional

0 0 0

4310486 Màster Universitari en Formació de

professorat d'educació secundària obligatòria i

batxillerat, formació professional i ensenyament

d'idiomes

942 Màster Universitari en

Formació de Professorat d'ESO,

Batxillerat, FP i El.Salut i la seva

didàctica

0 0 0

Prerequisits

No es contemplen.

Objectius

Es considera que els estudiants del Màster Universitari en Formació de Professorat de Secundària (Mòdul
específic de Llengua i Literatura Catalana) tenen una formació lingüística en llengua catalana de nivell de grau
universitari. En funció d'aquesta premissa i tenint en compte els continguts i els objectius del "Bloc genèric" del
Màster i els continguts i els objectius dels "Complements de formació de llengua catalana" del "Bloc específic",
considerem que els objectius formatius de l'assignatura "Llengua i literatura catalana i la seva didàctica" es
poden formular com a la capacitació dels estudiants per a:

a) L'anàlisi crítica del desenvolupament de la docència de la llengua catalana i de les bones practiques

b) La implementació de propostes docents innovadores en l'àmbit de la didàctica de la llengua catalana

c) La identificació dels problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana i el
plantejament de solucions alternatives

d) La implementació de metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives, i el disseny i
l'avaluació de projectes d'investigació, innovació i avaluació en l'àmbit de la didàctica de la llengua catalana.

e) La transformació dels currículums en programes d'activitats i de treball

f) La selecció i elaboració de materials educatius en l'àmbit de la didàctica de la llengua catalana

g) El foment de contextos que facilitin l'aprenentatge i en què es valorin les aportacions dels alumnes.

h) La integració de la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en els processos d'ensenyament i
aprenentatge de la llengua catalana.

i) La implementació d'estratègies i tècniques d'avaluació i el tractament de l'avaluació com a un instrument de
regulació i d'estímul per a l'esforç.

El alumnado que cursa este máster ya tiene formación en el ámbito de la lengua y la literatura catalana y
española. Se trata, pues, de ampliar y actualizar sus conocimientos teniendo en cuenta su futura tarea como
docentes dentro del ámbito de estas materias en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato.
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Objetivos:

-Conocer y aplicar propuestas innovadoras en el ámbito de la enseñanza de la literatura y del comentario
literario de textos de diferentes épocas y géneros. Analizar críticamente el lugar que ocupa el comentario de
textos literarios en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato.

-Conocer y aplicar propuestas innovadoras en el ámbito de la enseñanza de la lengua y del comentario
lingüístico de textos orales y escritos de diferentes características y tipos. Analizar críticamente el lugar que
ocupa el comentario lingüístico de textos en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato.

-Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura y del comentario
de textos en general y plantear alternativas y soluciones.

- Conocer los enfoques actuales del tratamiento del multilingüismo desde una perspectiva lingüística y cultural
y reflexionar sobre el contacto de lenguas en Cataluña así como su tratamiento en la enseñanza de la lengua
y la literatura.

-Conocer y aplicar de forma innovadora y crítica los instrumentos que actualmente ofrecen las TIC para la
enseñanza de la lengua y literatura catalana y española.

Competències

Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per a aprendre
per sí mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten
l'autonomia, la confiança i iniciativa personals.
Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia),
transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyamen-aprenentatge en les
matèries pròpies de la especialització cursada.
Comunicar-se de manera efectiva, tant de manera verbal com no verbal.
Concretar el currículum que es vagi a implantar en un centre docent participant en la planificació
col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com
personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a la especialització docent corresponent,
així com el cos de coneixements didàctics al voltant als processos d'ensenyament-aprenentatge
respectius.
Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar destreses i habilitats socials
necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i abordar problemes de disciplina i
resolució de conflictes.
Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i
en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels
drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur
sostenible.
Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de
participació i cultura en el entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació
dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, investigació i innovació
dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i en la investigació.
Interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes amb la finalitat de proposar les accions
educatives més adequades.
Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge potenciant processos
educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent
al nivell i formació prèvia dels estudiants així com la orientació dels mateixos tant individualment com
en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a poder realitzar una formació contínua tant en els
continguts i la didàctica de l'especialitat, com en els aspectes generals de la funció docent.

Resultats d´aprenentatge
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Mòdul Específic:

I. Innovació docent i recerca educativa (6 cr)

Programació tecnològica versus currículum crític: el currículum com a comunicació. El currículum per competències i

l'ensenyament de llengües en contextos multilingües i multiculturals.

El currículum oficial de l'educació secundària obligatòria: L'àmbit de llengües.

El tractament integrat de llengües: els enfocaments plurals de l'ensenyament de llengües i la seva relació amb el dels

continguts disciplinaris de les àrees no lingüístiques.

1.  

2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  
14.  

15.  

16.  

17.  
18.  

19.  

Resultats d´aprenentatge

Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia),
transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyamen-aprenentatge en les
matèries pròpies de la especialització cursada.
Comunicar-se de forma efectiva, tant verbal com no verbalment.
Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar destreses i habilitats socials
necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i abordar problemes de disciplina i
resolució de conflictes.
Crear un clima que faciliti la interacció i valori les aportacions dels estudiants per a fomentar
l'aprenentatge del Català i de l'Espanyol a l'aula.
Demostrar que coneix contextos i situacions en que s'utilitza i aplica el Català i l'Espanyol a
l'ensenyament secundari, subratllen el seu caràcter funcional.
Demostrar que coneix el valor formatiu i cultural del Català i del Espanyol i dels continguts d'aquesta
disciplina que s'imparteixen en l'Educació Secundària Obligatòria i en el Batxillerat, i integrar aquests
continguts en el marc de la ciència i de la cultura.
Demostrar que coneix els currículums de Català i d'Espanyol de la ESO i del Batxillerat.
Demostrar que coneix i que sap aplicar propostes docents innovadores a l'àmbit del Català i de
l'Espanyol.
Demostrar que coneix la història i els desenvolupaments recents del Català i del Espanyol, i les seves
perspectives, per a transmetre una visió dinàmica de la mateixa.
Demostrar que es coneix els desenvolupaments teorico-pràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge del
català i del espanyol.
Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i
en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels
drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur
sostenible.
Entendre l'avaluació com un instrument de regulació i d'estímul a l'esforç, i conèixer i desenvolupar
estratègies i tècniques per a l'avaluació de l'aprenentatge del Català i del Espanyol.
Generar propostes innovadores i competitives a l'activitat professional i a la investigació.
Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge del Català i de l'Espanyol i plantejar
possibles alternatives i solucions.
Interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes amb la finalitat de proposar les accions
educatives més adequades.
Posseir les habilitats d'aprenentatges necessàries per a poder realitzar una formació contínua tant en
els continguts i la didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana i Espanyola, com en els aspectes
generals de la funció docent.
Seleccionar, utilitzar i elaborar materials per a l'ensenyament del Català i del Espanyol.
Transformar els currículums de Català i d'Espanyol en seqüències d'activitats d'aprenentatge i
programes de treball.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació e integrar-les en el procés
d'ensenyament-aprenentatge del Català i del Espanyol.

Continguts
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Eines per als acords de claustre: Projecte lingüístic de centre i el Pla de lectura de centre

La didàctica de la llengua i la literatura: una metodologia o un àmbit del saber?

Seqüències didàctiques per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües i literatures: fonaments teòrics i criteris

per a la seva implementació a les aules. Les TIC en el disseny de SD. L'observació a l'aula com a instrument per a la

reflexió i autoformació del professorat. L'avaluació a l'àrea de llengua i literatura: objectius, fonaments, funcions.

L'avaluació dels processos d'aprenentatge lingüístic i literari: instruments. L'avaluació dels productes: criteris, validesa,

fiabilitat.

II. Ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura (9 cr)

Ensenyament i aprenentatge de la literatura

L'evolució de l'ensenyament literari. La funció atribuida a l'ensenyament literari, la composició del corpus d'obres i les

activitats escolars al llarg del temps. L'evolució de la competència literaria dels aprenents. Els eixos de l'educació

literaria. L'accés al text. L'aprenentatge del funcionament literari. La interpretació cultural. Les relacions entre textos i

sistemes ficcionals. La producció literaria i ficcional específica per a adolescents. Literatura i alumnat nouvingut.

Ensenyament i aprenentatge de la lectura

L'evolució de la concepció de la lectura i de les seves formes d'ensenyament. El desenvolupament de la competència

lectora. La lectura com a sistema interpretatiu. Els processos lectors i els coneixements implicats.

L'ensenyament de la comprensió lectora. Les practiques escolars de lectura. La lectura de textos expositius. La lectura

de textos multimodals i d'hipertextos. La formació d'hàbits de lectura.

Ensenyament i aprenentatge de l'escriptura

Els models explicatius del procés de composició escrita: perspectives cognitiva i sociocultural. La llengua escrita com a

activitat social i de construcció del coneixement.Els coneixements que intervenen en el procés de composició escrita.

Els sabers textuals i discursius. Les estratègies de gestió dels coneixements i habilitats implicats en l'elaboració d'un

text escrit.

Ensenyament i aprenentatge de la gramàtica

Ús de les llengües i activitat metalingüística. Els conceptes gramaticals dels alumnes. Gramàtica i plurilingüisme. La

transposició didáctica: els continguts de l'ensenyament de la gramática. L'ensenyament i aprenentatge de la reflexió

gramatical i l'ús de les llengües. Programació i metodologia de l'ensenyament de la gramàtica.

Ensenyament i aprenentatge de la llengua oral

L'ensenyament de la llengua oral formal. L'oralitat, via d'accés al text literari. La comprensió del discurs expositiu; la

presa d'apunts. El pla LIC (Llengua i cohesió social) i la immersió lingüística a secundària. La interacció com a

instrument d'aprenentatge

III. Complements de formació en castellà (6 cr)

1.1. ASPECTOS LITERARIOS:

- La constitución de los cánones literarios en relación a la enseñnza.

- Literatura catalana, literatura española y literatura universal.

Selección y comentario de textos literarios.

- Las lectuas en la ESO y en el Bachillerato. Una vía para el análisis literario.

- Las transformaciones de las obras: traducciones, adaptaciones juveniles a otros géneros y códigos.

- Oralización y dramatización de textos literarios.

1.2. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS:
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- Modelos teóricos lingüísticos que fundamentan las opciones curriculares de la enseñanza de la lengua.

- Competencia gramatical, competencia comunicativa, competencia instrumental: relfexiones para el aula de

secundaria.

- La pragmática y el análisis del discurso en el análisis de las situacines comunicativas del aula.

- Conocimientos gramaticales y reflexión sobre los usos lingüístico-discursivos y el sistema lingüístico.

- El tratamiento de la variación lingüística.

- Usos lingüísticos en contextos académicos: usos orales, escritos e iconoverbales; norma, corrección y adecuación.

- Selección y comentario de textos. Focalización en aspectos lingüísticos del texto según los parámetros contextuales

que lo sitúan cultural, social y temporalmente.

- Análisis crítico de la diversidad metodológica y terminológica y reflexiones para un tratamiento uniforme.

1.3. EL MULTILINGÜISMO EN CATALUÑA:

- Tipología lingüística.

- Análisis contrastivo de los sistemas lingüísticos.

- Enfoques teóricos y análisis de casos sobre la realidad antropológica, sociocultural y sociolingüística.

- Usos lingüísticos en contextos académicos: usos orales, escritos e iconoverbales; norma, corrección y adecuación.

- Selección y comentario de textos: focalización en aspectos lingüísticos del texto, según los parámetros contextuales

que lo sitúan cultural, social y temporalmente.

- Análisis crítico de la diversidad metodológica y terminológica y reflexiones para un tratamiento uniforme.

- La realidad sociolingüística en Cataluña. La legislación lingüística.

1.4. LAS TIC APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ESPAÑOLA:

- Las tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la

literatura española.

Metodologia

Tipus: Presencial i dirigida

Magistral/expositiva. Anàlisi de casos i presentació d'exemples. Comentari de textos. Anàlisi i discussió de
propostes didàctiques.

Tipus: Supervisades

Tutories col·lectives i individuals.

Tipus: Autònomes

Estudi personal. Lectures i treball sobre les lectures. Activitats pràctiques i propostes didàctiques (individuals i
en grup).

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial i dirigida 175,5 7,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Tipus: Supervisades

Supervisades 175,5 7,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Tipus: Autònomes

Autònomes 324 12,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

El detall de l'avaluació de cada part del mòdul es proporcionarà amb el programa en iniciar les classes.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Avaluació d'Ensenyament i aprenentatge de la

llengüa i la literatura

33% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19

Avaluació d'Innovació docent i recerca educativa 22% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 17, 18, 19

Avaluació de Complements de formació en català i

castellà

45% 0 0 1, 3, 4, 6, 9, 11, 16, 17, 19

Bibliografia

Bibliografia de Innovació docent i Ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura

ADELL, P. (2009) La correcció i l'avaluació dels escrits segons la veu del professorat. Articles de Didàctica de
, 47 : 73-84la Llengua i la Literatura

BRONCKART, J.P.; PLAZAOLA, I (2000) La transposició didàctica. Història i prespectives d'una problemàtica
fundacional. A Camps, A.; Ferrer, M. (coord.) Gramàtica a l'Aula. Barcelona: Graó. (39-63)
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