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Prerequisits
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Objectius
L'objectiu de l'assignatura és completar els coneixements de llengua i literatura dels llicenciats o graduats
futurs professors de català o castellà així com apropar-los al coneixement de la didàctica de la llengua i de la
literatura.
Consta de dos mòduls de contingut diferenciat:
1. El mòdul de complements de formació que té com a objectiu completar els coneixements de llengua i
literatura catalana i espanyola dels futurs professors. Inclou els blocs de llengua i literatura catalana i
llengua i literatura espanyoles.
2. El mòdul de didàctica específica que té com a objectiu capacitar al futur professor de secundària
perquè pugui ensenyar els continguts de les àrees de coneixement de la llengua i la literatura integrant
els coneixements disciplinaris i els de didàctica. Inclou els blocs d'Ensenyament i aprenentatge de la
llengua i la literatura i el d'Innovació docent i iniciació a la recerca.

1

Competències
"Concretar el currículum que s'implantarà 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."
"Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de
participació i cultura en l'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."
Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per a aprendre
per sí mateix i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l'autonomia,
la confiança i la iniciativa personals.
Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia),
transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament-aprenentatge en les matèries
pròpies de la especialització cursada.
Comunicar-se de manera efectiva, tant de manera verbal com no verbal.
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.
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
1. 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.
2. Comunicar-se de forma efectiva, tant verbal com no verbalment.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Demostrar que coneix els currículums de Català i d'Espanyol de la ESO i del Batxillerat.
8. Demostrar que coneix i que sap aplicar propostes docents innovadores a l'àmbit del Català i de
l'Espanyol.

9. Demostrar que coneix la història i els desenvolupaments recents del Català i del Espanyol, i les seves
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9. 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.
10. Demostrar que es coneix els desenvolupaments teorico-pràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge del
català i del espanyol.
11. 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.
12. 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.
13. Generar propostes innovadores i competitives a l'activitat professional i a la investigació.
14. Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge del Català i de l'Espanyol i plantejar
possibles alternatives i solucions.
15. Interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes amb la finalitat de proposar les accions
educatives més adequades.
16. 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.
17. Seleccionar, utilitzar i elaborar materials per a l'ensenyament del Català i del Espanyol.
18. Transformar els currículums de Català i d'Espanyol en seqüències d'activitats d'aprenentatge i
programes de treball.
19. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació e integrar-les en el procés
d'ensenyament-aprenentatge del Català i del Espanyol.

Continguts
El mòdul específic de Llengua i Literatura catalana i espanyola i la seva didàctica s'articula en 2 grans blocs:
Didàctica de la llengua i la literatura i Complements de formació.
BLOC DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Ensenyament i aprenentatge de llengua i la literatura (9 cr)
Ensenyament i aprenentatge de la literatura i la lectura (5cr)
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 literària dels aprenents.
Els eixos de l'educació lideraria. L'accés al text. L'aprenentatge del funcionament literari. La
interpretació cultural. Les relacions entre textos i sistemes ficcionals.
La producció literària i ficcional específica per a adolescents.
La formació d'hàbits de lectura.
La biblioteca escolar i els plans de 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
multimodals i d'hipertextos.
Ensenyament i aprenentatge de la llengua (4cr)
Concepcions sobre l'escriptura. Caracterització de les llengua escrita.
L'escriptura com a activitat social i situada. Gèneres discursius i sabers implicats en el domini de
l'escriptura.
Criteris generals per a la programació del'ensenyamentde la composició escrita. Activitats per aprendre
a escriure.
El paper de l'ortografia en la composició escrita.
L'avaluació de i en l'aprenentatge de la composició escrita.
Ús de les llengües i activitat metalingüística
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Ús de les llengües i activitat metalingüística
Els conceptes gramaticals dels alumnes. Gramàtica i plurilingüisme
La transposició didàctica: els continguts de l'ensenyament de la gramàtica
L'ensenyament i aprenentatge de la reflexió gramatical i l'ús de les llengües
Programació i metodologia de l'ensenyament de la gramàtica.
L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua oral formal.
Parlar per aprendre.
Els gèneres discursius orals formals (monològics i dialògics).
L'avaluació de la llengua oral
El treball a partir de seqüències didàctiques.
Innovació docent i recerca educativa (6 cr)
Activitats i dinàmiques d'aula (2cr)
Els programes plurilingües.
L'aula com a espai social d'aprenentatge: dinàmiques de treball i estratègies didàctiques
Les activitats a l'aula. Tipologia de tasques i activitats comunicatives.
La sessió de classe: La gestió del temps i l'espai.
Les noves tecnologies com a facilitadores de l'aprenentatge en general i com a facilitadores de la
comunicació i la interacció
Oportunitats i reptes de futur en la feina del professor/a de llengua
Innovació docent i programació escolar (4cr)
El camp disciplinari de la Didàctica de la llengua i la literatura.
Introducció a les formes de programació de la llengua i la literatura.
Seqüències didàctiques per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i la literatura: fonaments
teòrics i criteris per a la seva implementació a les aules
Fases de preparació en el disseny de Seqüències didàctiques de llengua i literatura.
L'avaluació a l'àrea de llengua i literatura: objectius, fonaments, funcions i instruments.
L'observació a l'aula com a instrument per a la reflexió i autoformació del professorat: la recerca acció i
la comunitat de discurs.
Complements de formació en castellà (6 cr)
Grup A (dividit) Continguts per a titulats en Filologia catalana i en altres especialitats (exclosos els de Filologia
hispànica)
Llengua espanyola
Obres de referència sobre qüestions lingüístiques en espanyol. Gramàtiques i ortografies. Instruments
lexicogràfics. Manuals d'estil i de bon ús de l'espanyol. Recursos en xarxa.
Articulació i pronunciació de l'espanyol. Elecció de la norma de pronunciació. El tractament de la
varietat lingüística dins la norma. Els trets prosòdics.
Nocions de gramàtica com a instrument de correcció de l'expressió oral i escrita. Problemes de gènere i
nombre en espanyol. L'ordre dels elements oracionals.
Condicions d'ús de les paraules. Propietats gramaticals, condicions culturals i variació lèxica.
Coherència dialectal en l'ús del lèxic espanyol.
Literatura espanyola
El "Boom" latinoamericà: irrupcions estètiques sota un panorama polític i cultural convuls.
Una incerta idea de realitat: real meravellòs, realisme màgic i literatura fantàstica.
Instruments narratològics i de comentari de textos literaris.
Grup B (sencer) Continguts per a tot el grup
Llengua espanyola
La presència de la gramàtica a un currículum orientat a la competència comunicativa i a les proves
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La presència de la gramàtica a un currículum orientat a la competència comunicativa i a les proves
externes d'avaluació. Propostes de Bosque (2018).
Estudi dels components lingüístics des de la perspectiva comunicativa. Llenguatge no literal en els
textos: met`fora, irnia, humor al llenguatge no literari.
La construcció lingüística de la realitat. Eufemismes. Gènere gramatical i sexisme lingüístic.
L'articulisme lingüístic.
Entre la oralidad y la escritura. El español de los medios de comunicación. El discurso digital:
conversaciones escritas en entornos virtuales.
El discurs científic i acadèmic. El comentari de textos especialitzats.
Literatura espanyola: de la literatura de posguerra a la literatura actual
Literatura i memòria històrica: narratives de l'exili republicà espanyol i de les postdictadures
llatinoamericanes.
Literatura i gènere: reescriptures de contes clàssics/infantils en clau feminista.
Entre la literatura i el periodisme: la crònica.
Literatura i narcocultura.
Complements de formació en català (6 cr.)
1. Models teòrics lingüístics que fonamenten les opcions curriculars de l'ensenyamentde la llengua: la noció de
competència en comunicació oral i escrita
2. Anàlisi interlingüística català-castellà: Reflexió metalingüística
3. El discurs oral dels docents a l'aula: estratègies explicatives
4. Anàlisi del discurs argumentatiu oral en l'àmbit acadèmic: context, estructura, tipus d'arguments i estratègies
de cortesía lingüística
Grup A (dividit) Continguts per a titulats en Filologia hispànica i en altres especialitats (exclosos els de
Filologia catalana)
Llengua
Presentació bibliogràfica i anàlisi interlingüística castellà-català
Preparació d'un treball de camp sobre un aspecte gramatical o lexical
Proves, informants, processament de les dades
Presentació comunicativa dels treballs de camp
Literatura
La importància de la literatura en l'era digital
La literatura catalana a grans trets
Les especificitats de la literatura juvenil
Presentació de treballs
Grup B (sencer) Continguts per a tot el grup
Llengua
Situacions argumentatives en l'àmbit docent: la influència del context
Estructura argumentativa
Tipus d'arguments, segons la retòrica
La modalització dels enunciats
Reflexió discursiva sobre la pràctica argumentativa
Literatura
La literatura juvenil en català
La literatura a l'institut
Les lecturesa la secundària
L'anàlisi i la interpretació de les obres
Presentació de treballs
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Presentació de treballs

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
Títol

Hores

ECTS

175,5

7,02

175,5

7,02

324

12,96

Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
Presencial i dirigida
Tipus: Supervisades
Supervisades
Tipus: Autònomes
Autònomes

Avaluació
Consideracions generals
L'assistència a les classes és obligatòria. L'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de les sessions
completes de cada un dels professors que intervenen al Mòdul. En cas contrari es considerarà "no presentat".
Per aprovar el mòdul Llengua i Literatura catalana i espanyola i la sea didàctica cal haver aprovat cada un dels
Blocs de continguts i cada una de les temàtiques que els configuren i que es cursaran de forma independent.
En les activitats lliurades per escrit (individuals o en grup) es tindrà en compte la correccció lingüística, la
redacció i els aspectes formals de presentació. Així mateix, cal expressar-se oralment amb fluïdesa i correcció
i cal mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser no avaluada, retornada o
suspesa si el professorat considera que no compleix els requisits esmentats anteriorment.
El detall de l'avaluació de cada temàtica es proporcionarà amb el programa a l'inici de curs.
L'avaluació sumativa de cada una de les temàtiques de cada bloc inclou activitats en grup i activitats
individuals. Per poder fer mitjana s'ha de treure com a mínim un 4 de cada una de les activitats previstes per a
ser avaluades i que el professorat indicarà prèviament.
Al llarg de la part del mòdul que cada professor/a imparteix, es poden demanar tasques complementàries
sense haver de ser considerades necessàriament tasques d'avaluació, però sí de lliurament obligatori.
El lliurament de treballs es realitzarà prioritàriament per la via del campus virtual. Es podran habilitar altres
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El lliurament de treballs es realitzarà prioritàriament per la via del campus virtual. Es podran habilitar altres
vies de lliurament, previ acord amb el professorat, informades via presencial a la classe i via campus virtual.
No s'acceptaran treballs lliurats per vies no acordades amb el professor/a ni tampoc els treballs amb formats
incorrectes, que no incloguin el nom dels autors i la temàtica a la que fan referència o que s'enviïn fora de
termini.
Els treballs i els exàmens es retornaran revisats pel professor/a com a màxim 1 mes després del seu
lliurament o realització.
D'acord ala normativa UAB, el plagi o còpia d'algun treball es penalitzarà amb un 0 com a qualificació, perdent
la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del
grup tindran un 0). Si durant la realització d'un treball individual a classe, el professor/a considera que un
estudiant està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel
professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació.
Cal mostrar una actitud compatible amb la professió educativa per aprovar aquest mòdul. Es valorarà l'escolta
activa, el respecte, la participació, la cooperació, i la puntualitat. També es tindrà en compte el compromís ètic
amb els principis deontològics de la professió.
La qualificació final del mòdul Llengua i Literatura catalana i espanyola i la seva didàctica tindrà en compte:
a) Haver aprovat tots els blocs de continguts cursats de forma independent
b) El compliment dels criteris d'assistència
c) El lliurament de les tasques proposades en el termini indicat
d) L'absència de plagi d'acord amb les indicacions esmentades en els punts anteriors
Avaluació de les matèries
I. Innovació docent i recerca educativa (6 cr)

Activitats i dinàmiques d'aula (2cr)
Treball en grup gran: Portafoli en format web de recursos i eines didàctiques útils per a l'ensenyament de
llengües. En format web.
Elaborat per tot el grup sencer de forma col·laborativa.
Ha d'incloure recursos didàctics per a l'ensenyament i aprenentatge de llengües.
Els recursos han d'haver estat ben seleccionats i justificats.
Lliurament a l'abril.
Innovació docent i programació escolar (4cr)

Treball d'anàlisi de material docent (Treball en parelles recuperable). Lliurament al gener.
Reflexió individual sobre els fonaments teòrics dela SD dissenyada i implementada en el centre.
Lliurament a l'abril.
II. Ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura (9cr)
Ensenyament i aprenentatge de la literatura i la lectura (5cr)
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Club de lectura. Lectura de narracions per a adolescents, participació en el fòrum i treball valoratiu (individual).
Participació activa al fòrum durant tot el curs i lliurament de la ressenya a l'abril.
Treball escrit de programació de la lectura literària, exercicis i presentacions a classe (Treball en grup
recuperable). Lliurament al març.
Ensenyament i aprenentatge de la llengua (4cr)
Portafolis individuals que inclouran activitats individuals i en grup d'anàlisi i reflexió sobre l'ensenyament de la
llengua a secundària. Lliurament al gener.
Per a la nota final, es tindran en compte les intervencions al fòrum i les activitats de classe.
III. Complements de formació (6 cr)
Els CF de Llengua i Literatura espanyola s'avaluen l'últim dia de classe mitjançant un examen amb accés als
materials de les assignatures.
IV. Complements de formació en català (6 cr)
Literatura
1. Avaluació del grup A. Entrevista a un escriptor de literatura juvenil.
2. Avaluació del grup B. Exposició oral sobre una lectura.
Llengua
1. Avaluació del grup A. Presentació pública d'un treball de camp.
2. Avaluació del grup B. Compendi d'idees clau de les sessions.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Avaluació d'Ensenyament i aprenentatge de la llengua
i la literatura

35%

0

0

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19

Avaluació d'Innovació docent i recerca educativa

25%

0

0

1, 3, 13, 15

Avaluació de Complements de formació en català i
castellà

40%

0

0

1, 2, 5, 6, 9
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