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Objectives and Contextualisation

The subject is divided into two parts. In the first part, the aim is that students can explain grammar to people who need to know

in a clear, coherent and rigorous way. Futhermore, they have to know how to put examples and design activities. In the second

evaluation of the learning of a foreign language, with special emphasis in Spanish.

Competences
Comentar un text des del punt de vista filològic, lingüístic i literari.
Distingir els problemes conceptuals que planteja l'estudi de la llengua i la literatura espanyoles als
parlants natius dels problemes que planteja l'estudi de la llengua i la literatura espanyoles als parlants
estrangers.
Identificar les varietats diatòpiques, diastràtiques i diafàsiques de l'espanyol.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
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.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
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Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Realitzar una exposició oral sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del màster.
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.
Tenir un domini d'especialista de la llengua normativa tant oral com escrita.
Utilitzar els recursos bibliogràfics i tecnològics propis de la recerca lingüística i literària.

Learning Outcomes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Adaptar el contingut de l'exposició oral a les característiques de l'auditori i al temps del qual es disposa.
Aplicar a discursos escrits les tècniques pròpies del comentari lingüístic de textos.
Aplicar les tècniques i mètodes propis del comentari literari de textos
Defensar la hipòtesi pròpia en relació amb alguns dels problemes literaris abordats en el mòdul.
Diferenciar els mecanismes mentals associats a l'adquisició de la llengua materna dels associats a
l'adquisició de les llengües estrangeres.
Discriminar la pertinència de diferents punts de vista en relació amb el tema d'estudi.
Establir les pautes que permetin a un lector estranger inserir els textos literaris escrits en espanyol en
el seu context històric i cultural.
Explicar en profunditat l'estat dels coneixements sobre un dels temes d'estudi del mòdul.
Identificar les dificultats d'interpretació que plantegen els textos literaris en espanyol per a un lector
estranger.
Identificar les fronteres que separen els usos normatius dels usos relacionats exclusivament amb la
variació lingüística.
Interpretar de forma crítica la bibliografia sobre la qual es basen les decisions relacionades amb la
codificació lingüística en espanyol.
Interpretar lingüísticament els errors comesos pels parlants no natius en el procés d'adquisició com
indicis de l'estadi de la seva interllengua.
Introduir idees procedents de disciplines afins en el tractament d'un fenomen literari.
Modificar un esquema d'idees preestablert mitjançant la introducció de noves aportacions.
Predir les conseqüències teòriques de l'adopció de diferents hipòtesis explicatives.
Produir un text escrit (TFM) i una exposició oral (DEFENSA PÚBLICA) correctes, coherents,
cohesionats i adequats a la funció comunicativa.
Seleccionar la bibliografia adequada per a interpretar els problemes lingüístics de l'adquisició de
l'espanyol com a llengua estrangera.
Seleccionar la bibliografia adequada per interpretar els principals textos literaris escrits en espanyol des
de la perspectiva d'un lector estranger.

Content

First part: The grammatical instruction in ELE: metalinguistic reflection and significant practice applied to different grammatical
1. To review the evolution of the methodological approaches of recent years in relation
2. Become familiar with current research related to language acquisition, cognitive gra
3. Obtain instruments to analyze and describe the language from operational perspect

4. Get in touch with a wide range of grammatical work models that favor the learning process of grammar.
5. Reflect on grammar correction procedures.
BLOCK 2: The evaluation of contents in ele
1. The assesment in ELE
1.1. Institutional associations to assess a language
1.2. Curricular designs
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1.2. Curricular designs
1.3. DELE (Diplomas of Spanish as a Foreign Language, Instituto Cervantes)
1.3.1. Language Examinations: oral language and written language
1.3.2. Criteria and testing indicators related to levels of knowledge
1.3.3. Evaluation methods: Understanding and interaction
1.3.4. The training of the testers

Methodology
The activities are divided into master class, readings, practices and autonomous work depending on the type
of activity: directed, supervised or autonomous. The teacher will carry out practices related to the teaching or
evaluation of ELE.

Activities
Title

Hours

ECTS

Learning Outcomes

66

2.64

6, 8, 11, 12, 17

40

1.6

5, 10, 12

35

1.4

11, 17

Type: Directed
Master classes and seminars
Type: Supervised
Supervised Practices
Type: Autonomous
Students' autonomous workload

Assessment

Two tests about theory will be carried out related to each of the thematic parts and some questions about readings will be aske

Assessment Activities
Title

Weighting

Hours

ECTS

Learning Outcomes

Exam of the first part

50%

3

0.12

2, 5, 10, 11, 16

Exam of the secondpart

30%

3

0.12

1, 3, 5, 6, 8, 9, 18

Readings in the first part

10%

2

0.08

7, 11, 12, 13, 15

Understanding readings about assesment in ELE

10%

1

0.04

4, 6, 11, 14, 17
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