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Prerequisits

Pel que fa a continguts acadèmics treballats prèviament en una altra assignatura, no hi ha prerequisits per
cursar aquesta assignatura.

Objectius

L'assignatura intenta respondre d'una manera rigorosa i alhora funcional els interrogants que en l'ordre
lingüístic es plantejaran els futurs educadors socials. En el context lingüístic actual a Catalunya hi ha més de
tres-centes comunitats lingüístiques a més de les dues llengües oficials i l'anglès com a llengua internacional
amb creixent presència. Això fa imprescindible un espai, en la titulació d'Educació Social, per reflexionar sobre
la formació lingüística del futur educador. Aquesta reflexió s'ha d'entendre en sentit ampli, i afecta tant els
aspectes d'aprenentatge de segones llengües en situacions socialment desafavories com aspectes més
d'arrel lligades a la pròpia naturalesa de l'ensenyament i aprenentatge de la llengua (especialment composició
escrita, comprensió lectora i el rol de la literatura per abordar la diversitat a l'aula). Aquesta assignatura té una
clara continuïtat amb l'assignatura de primer semestre "Educació amb les persones adultes", per tal com s'hi
aborden aspectes relatius a la importància de saber actuar de forma lingüísticament competent en un context
social amb elevades exigènces comunicatives. Per altra banda és una assignatura molt important per als
estudiants que vulguin fer la menció "Educació d'adults" a quart curs.
Els objectius formatius de l'assignatura són:

Conèixer els factors sociolingüístics i socioculturals que condicionen l'ús lingüístic.
Conèixer els problemes relacionats amb l'aprenentatge d'una llengua en una societat multilingüe com la
nostra, amb dues llengües oficials.
Tenir nocions dels processos psicolingüístics que intervenen en la comprensió i producció dels
diferents
discursos lingüístico-comunicatius.
Tenir un coneixement aprofundit del funcionament de les nostres dues llengües oficials.
Conèixer i aplicar els models didàctics apropiats per a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua amb
persones adultes.

Competències

Acompanyar les persones en els seus processos de creixement i emancipació.
Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les
ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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2.  

3.  
4.  

5.  

6.  
7.  
8.  

9.  
10.  
11.  
12.  

Fomentar l'autonomia dels participants i buscar un equilibri entre les seves funcions com a orientador,
facilitador i promotor de la dinàmica socioeducativa.
Generar propostes innovadores i competitives en l'investigació i l'activitat professional
Incorporar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en
contextos educatius i formatius.
Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació
de l'acció.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten
l'educació: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles.
Conèixer i aplicar experiències innovadores eficaces i eficientes, per facilitar els processos
d'aprenentatge i la construcció de coneixements dels alumnes.
Conèixer, analitzar i aplicar models i mètodes d'alfabetització per a persones adultes.
Conèixer, analitzar i aplicar models i mètodes per a l'aprenentatge de segones llengües per a persones
adultes.
Demostrar un coneixement de l'evolució de les implicacions educatives de les tecnologies de la
informació i la comunicació per conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la
comunicació.
Desenvolupar estratègies per fomentar processos de resiliència.
Estimular l'aprenentatge autònom exercint com a facilitador de l'aprenentatge.
Incorporar les tecnologies de la informació i comunicació en els processos d'ensenyament -
aprenentatge, per comunicar-se i colaborar en els contextos educatius i formatius.
Lliurar en temps i forma les activitats proposades.
Organitzar el treball de forma estructurada en relació a les demandes.
Utilitzar tècniques d'aprenentatge cooperatiu, interactiu i autònom.
Vincular els diferents models i teories socioeducatius en les diverses pràctiques, accions educatives i
formatives emmarcades en un context determinat.

Continguts

1. El context lingüístic i els factors que hi incideixen.
1.1. Funcions socials de la llengua.
1.2. Funcions lingüístiques de la societat.
2. L'adquisició de la competència lingüístico-comunicativa
2.1. Factors personals
2.2. Factors socioculturals
3. La interacció
3.1. Comprensió i expressió oral
3.2. Comprensió i expressió escrita

3.3. Processos psicològics que hi intervenen.
4. Els elements discursius
4.1. Models textuals
4.2. Estructures lingüístiques
5. Característiques, actituds i motivacions de l'alumnat adult en l'aprenentatge de la llengua.
5.1. El cas català.
6. Models i mètodes per a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua
6.1. Disseny curricular
6.2. Organització i aplicació
6.3. Avaluació
7. Llengua i cohesió social en l'ensenyament no-reglat
7.1. Principis bàsics
7.2. Institucions, projectes i experiències orientats a la integració lingüística

Metodologia
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Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa s'ha
planificat la metodologia de l'assignatura tal i com es mostra en el quadre.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del

temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l'exposició dels principals

continguts a través d'una participació oberta i activa per part dels estudiants.

45 1,8 2, 6, 7, 9, 10,

11, 12

Tipus: Supervisades

Activitats parcialment autònomes en què els alumnes disposen del guiatge i

assessorament indirecte del professor en situació d'aula en què els alumnes

treballen autònomament.

22 0,88 1, 2, 5, 8, 12

Tipus: Autònomes

Espais de treball autònom individual, en parella i en petit grup consistent en

l'elaboració de diverses evidències escrites relatives a la recerca d'informació,

l'elaboració de treballs i la reflexió personal sobre qüestions explorades a l'aula.

75 3 3, 4, 6, 7, 8, 9,

11

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es
mostren en la graella que hi ha a continuació. L'assistència a les classes presencials de l'assignatura és
obligatòria.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

El treball de camp 25 % 3 0,12 2, 6, 7, 9, 12

Prova final 20 % 1 0,04 1, 4, 7, 12

Treballs diversos relacionats amb recerca dinformació 35 % 3 0,12 4, 6, 11

Un dossier final 20 % 1 0,04 3, 5, 9, 10, 12
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