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Objectius

En aquest mòdul es donen a conèixer les aplicacions possibles de la feina en lingüística catalana. S'estudien,
des d'un punt de vista teòric, les diferències entre l'adquisició de la primera llengua i de les següents (CL1 i
CLE) i la manera de mesurar els graus de bilingüisme. Es mostren les intervencions possibles en els casos en
què l'adquisició de CL1 mostri algun problema i també els recursos i la metodologia pràctica per intervenir en
l'adquisició de CLE, particularment en l'àmbit de la pronúncia. S'estudien i s'analitzen críticament els models
de llengua que s'apliquen als mèdia i es proporcionen les bases per a fer-hi feines d'assessorament.
S'estudien els problemes de la traducció de base lingüística i s'ofereixen recursos i suports per a la traducció.

Competències

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Aplicar els mètodes dinvestigació propis dels àmbits lingüístic i literari.
Produir informes sobre activitats o obres lingüístiques o literàries.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar críticament els models de llengua que sapliquen en els mitjans i dominar les bases per fer
possibles intervencions en aquest àmbit.
Analitzar críticament els problemes lingüístics que hi ha a les traduccions i ser capaç de trobar els
recursos per superar-los.
Analitzar críticament les metodologies i els materials i recursos en diversos suports existents per a
ladquisició del català com a llengua segona o estrangera.
Elaborar informes sobre ladequació lingüística de textos formals, orals o escrits, procedents de làmbit
científic, empresarial, publicitari, institucional i cultura en general.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Reelaborar textos formals, orals o escrits, procedents de làmbit científic, empresarial, publicitari,
institucional i cultural en general.
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Aquest mòdul virtual es fonamenta en la combinació del treball personal -les lectures, la recerca d'informació, l'estudi-
amb les diverses activitats de dinamització dels aprenentatges de cadascun dels tres blocs que la componen. Entre
aquestes activitats de dinamització breus hi podrà haver debats-fòrums en línia, resolució de casos de forma virtual,
comentaris lingüístics i estilístics, compleció de guies de lectura o elaboració de ressenyes. Per cada bloc, una
d'aquestes activitats serà avaluable (veg. )Avaluació

1.L'adquisició i l'aprenentatge bilingüe (F. Xavier Vila)

1.1. Bilingüisme, plurilingüisme i multilingüisme: definicions i distincions

1.2. El mesurament del bilingüisme

1.3. L'adquisició precoç de diverses llengües

1.4. El bilingüisme tardà

1.5. Característiques específiques del català L2/LE: marc, recursos

2. Ensenyament de segones llengües : aprenentatge de la pronunciació (Josefina Carrera)

2.1. Neuropsicolingüística i aprenentatge

2.2. Didàctica cognitiva :

2.3. El mètode verbo-tonal

2.4. Ensenyament de la pronunciació del català : recursos

3. La traducció (Xavier Villalba)

3.1. El procés de traducció

3.2. Comparació de llengües, tipologia lingüística i traducció. Eines i recursos.

3.3. Aspectes culturals

4.1. Tipologia d'espais en els mitjans de comunicació (Mar Massanell)

4.2. Presència de la variació lingüística de tipus geogràfic i històric en els mitjans de comunicació

4.3. Estudis de cas

6.  

7.  

8.  
9.  

institucional i cultural en general.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Transferir els coneixements sobre adequació lingüística a diversos àmbits professionals.
Utilitzar els recursos per elaborar tot tipus de textos formals, orals o escrits, en làmbit científic,
empresarial i institucional.

Continguts

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Fòrums i debats en línia 30 1,2 1, 2, 5

Tutories virtuals 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Comentaris lingüístics i estilístics 12,5 0,5 1, 3, 8

Recerca d'informació 12,5 0,5 5, 7

Tipus: Autònomes

Estudi personal 50 2 1, 2, 3, 5, 7

Lectura de la bibliografia 50 2 1, 2, 3, 5, 7

Avaluació

L'assoliment en cadascun dels temes serà avaluat de manera independent.
Els criteris d'avaluació s'explicitaran per a cadascuna de les activitats en el moment de ser
presentades.
La qualitat de la llengua serà condició  per a l'avaluació positiva de qualsevol activitat.sine qua non
La nota final del mòdul s'obtindrà a partir de la mitjana de les quatre puntuacions obtingudes, amb
acord dels docents del mòdul. Per ser avaluat cal haver presentat les quatre activitats avaluables.
L'alumne que no lliuri les activitats acordades en el període fixat serà considerat , llevat deno presentat
causa justificada i acceptada de manera explícita i prèvia a la data de lliurament pel professor (o amb
posterioritat en cas de força major).

L'avaluació de qualsevol activitat podrà ser objecte d'una revisió individualitzada en entrevista amb el
professor. En cas de desacord, l'alumne tindrà opció a un examen sobre el tema. En cas de nou desacord,
l'avaluació de l'examen podrà ser revisada, mantenint l'anonimat de docent i discent, per un segon avaluador
d'algun dels Departaments implicats en la docència i especialista en l'àrea. En cas de nou desacord, l'examen
podrà ser revisat per la direcció del màster. Si persistís el desacord, se seguirien els procediments de revisió
d'avaluació previstos reglamentàriament per la universitat a la qual estigui adscrit el professor del tema afectat.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Bloc 1: informe i ressenya (Vila) 25% 12,5 0,5 5, 7, 8

Bloc 2: informe i ressenyes (Carrera) 25% 12,5 0,5 3, 7, 8

Bloc 3: comentari de textos i informe (Villalba) 25% 12,5 0,5 2, 4, 5, 6

Bloc 4: comentari de textos, ressenya i/o informe (Massanell) 25% 12,5 0,5 1, 4, 6, 8, 9
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