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Prerequisits

Per assolir els objectius de l'assignatura caldrà un bon domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana
(nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència).

Objectius

Aquesta assignatura és compartida per les titulacions de Grau en Educació Infantil i de Grau en Educació
Primària, i per les mencions de Necessitats Educatives Específiques. Aporta els coneixements bàsics
necessaris per a la comprensió de les circumstàncies que conformen l'acolliment de l'alumnat nouvingut, i
d'altre alumnat plurilingüe i pluricultural, als centres educatius i per a la planificació de l'ensenyament de les
llengües curriculars i la implementació d'aquest ensenyament a les aules.

Els objectius formatius fonamentals de l'assignatura són:

Documentar-se respecte de les característiques de la diversitat lingüística a Europa, Espanya i
Catalunya i respecte dels programes d'acollida en aquests àmbits territorials.
Conèixer les funcions de les aules d'acollida i els criteris per al seu bon funcionament en el marc dels
centres i dels contextos en què estan incardinats.
Superar els estereotips respecte de les competències lingüístiques dels escolars i les seves famílies i
conèixer la realitat dels seus sabers lingüístics.
Consolidar el coneixement dels criteris per a la planificació de la formació lingüística dels escolars
plurilingües i pluriculturals.
Saber elaborar propostes d'ensenyament dels usos lingüístics en les llengües curriculars adequades a
les capacitats i les necessitats dels escolars plurilingües i pluriculturals.

Competències
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Competències

Educació Infantil
Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.
Conèixer el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Afrontar situacions d'aprenentatge de
llengües en contextos multilingües.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les
llengües pròpies com en una tercera llengua.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en
contextos educatius i formatius.
Ser capaç de fomentar una primera aproximació a una llengua estrangera.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Educació Primària
Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les
llengues pròpies com en una tercera llengua.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar
en els contextos educatius i formatius.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera
presencial com telecol·laborant de diferents formes.
Conèixer i valorar el programari educatiu i espais web adients per a l'ensenyament i l'aprenentatge de
llengües dels diferents nivells educatius.
Demostrar un coneixement acadèmic de les diverses llengües usades.
Descobrir les dimensions socials i cognitives del llenguatge escrit, conèixer les diferents dinàmiques de
l'oralitat per dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió i expressar-se adequadament oralment i
per escrit.
Identificar i analitzar les interferències lingüístiques que es produeixen a conseqüència del contacte de
llengües.
Identificar i utilitzar tècniques d'intercomprensió de llengües.
Saber expressar oralment i per escrit idees i coneixements amb suficient fonament teòric i argumental.
Ser capaç d'elaborar activitats i materials didàctics enfocats a l'aprenentatge de la llengua adaptats als
contextos socials específics de cada centre educatiu.
Usar les TIC i les TAC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i en el disseny de
propostes didàctiques.

Continguts

1. Diversitats lingüístiques i culturals i desigualtats educatives

La diversitat lingüística i cultural 'històrica' i 'recent' i dels centres educatius
Prejudicis i estereotips sobre les persones d'orígens lingüístics i culturals minoritaris
La 'raciolingüística'
Les famílies com a fons de coneixement i identitat

2. El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

El : la didàctica del plurilingüisme a nivell macroProjecte lingüístic de centre
L'acollida lingüística a Catalunya i Europa
Pla per a la llengua i la cohesió social: aules d'acollida, plans educatius d'entorn, centres acollidors
L'ensenyament de les 'altres llengües' a l'escola: programa Llengües i cultures d'origen

3. Ensenyament/aprenentatge a l'aula d'acollida i les aules ordinàries

La didàctica del plurilingüisme a nivell meso i micro
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La didàctica del plurilingüisme a nivell meso i micro
L'enfocament intercultural
L'ensenyament/aprenentatge de segones (terceres, ...) llengües
Estratègies didàctiques enfront de les desigualtats educatives

Metodologia

La metodologia docent de l'assignatura parteix del supòsit que el coneixement i les habilitats didàctiques es
construeix en processos col·laboratius entre professorat i alumnat i entre alumnes. Aquests processos es
desenvolupen principalment en la realització de tasques en les quals es mobilitzen els coneixements previs
dels alumnes per a la incorporació de nous sabers declaratius i/o procedimentals construïts en la interacció de
l'estudiant amb d'altres persones o bé buscant dades i treballant amb documents i materials.
L'assignatura es desenvoluparà partir de:

Exposicions del professorat per a la presentació dels continguts dels temes de l'assignatura i de les
lectures, per explicar les feines que s'encomanen als estudiants i per comentar els processos de la
seva realització, i per valorar la marxa del curs.
Presentació de lectures en grup seguides de debat.
Realització de treballs grupals i individuals amb l'ajut del professorat.
Realització de feines d'elaboració i d'anàlisi de propostes de planificació del tractament de les llengües
als centres educatius i de propostes d'intervenció a les aules.
Presentació i discussió de treballs individuals i grupals, i de feines de planificació del tractament de les
llengües i d'elaboració i d'anàlisi de propostes d'intervenció a les aules.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicions magistrals i participatives del professorat 45 1,8 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Tutories presencials i on line per al seguiment de treballs i altres feines 22 0,88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Lectures, elaboració de treballs, anàlisi de materials i situacions 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80% de les classes. Encara que
s'hagin presentat els treballs corresponents, en cas d'una assistència per sota dels mínims fixats s'obtindrà la
qualificació de no presentat.

La copia o plagi, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que pot
representar suspendre l'assignatura.

Es vetllarà per l'ús inclusiu de la llengua.

Dates de les avaluacions:

(1) La primera part del treball es presentarà a mitjan curs. La segona part es presentarà el penúltim dia de
classe.

(2) S'assignaran lectures i dates el primer dia de classe.
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(3) S'assignaran lectures i dates per a les presentacions el primer dia de classe.

Recuperacions:

Per participar en la recuperació de la tasca (2) s'ha d'haver obtingut una qualificació mínima de 3,5 en la
mitjana de l'assignatura.

El treball en grup (1) i les presentacions (3) no són recuperables.

Les recuperacions es realitzaran la setmana després del fi de les classes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

(1) Dues activitats en grup: disseny d'una intervenció 40% 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

(2) Exercicis individuals basats en les lectures del curs 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

(3) Presentació de lectures en grup i debat posterior 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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