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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
• Conèixer els factors sociolingüístics i socioculturals que condicionen l'ús lingüístic.  
• Conèixer els problemes relacionats amb l'aprenentage d'una llengua en un país com el nostre on 
en conviuen dues.  
• Tenir nocions dels processos psicolingüístics que intervenen en la comprensió i producció dels 
diferents discursos lingüístico-comunicatius.  
• Tenir un coneixement aprofundit del funcionamnet de la llengua que s'ha d'ensenyar.  
• Conèixer i aplicar els models pedagògics apropiats per a l'ensenyament-aprenentatge de la 
llengua amb persones adultes.    
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 El context lingüístic i els factors que hi incideixen. Funcions socials de la llengua. Funcions lingüístiques 
de la societat. 
L'adquisició de la competència lingüístico-comunicativa: factors personals, factors socioculturals. 
La interacció: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita. Processos psicològics que hi 
intervenen. 
Els elements discursius: models textuals i estructures lingüístiques. 
Característiques, actituds i motivacions de l'alumnat adult en l'aprenentatge de la llengua. El cas català. 
Models i mètodes per a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua: disseny curricular, organització i 
aplicació, avaluació.      
 
3. Avaluació 
L'avaluació del curs s'obtindrà a partir de les avaluavcions parcials següents: 
• Les notes parcials de les exposicions fetes a classe per part dels alumnes sobre les lectures 
recomanades.  
• El treball de camp sobre les actituds que pel que fa a l'aprenentatge de la llengua catalana té un 
grup d'adults determinat.  
• Una prova final sobre els aspectes principals que s'han exposat durant el curs.   
   
4. Fonts d'informació bàsica 
La informació bàsica provindrà dels apunts de classse i de les lectures obligatòries del dossier. Hi haurà 
així mateix lectures diverses que es penjaran ara i adés al Campus a mesura que vagi avançant el curs i 
relacionat amb aspectes d'actualitat referits al nostre camp, lectures que en cap cas seran obligatòries. 
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