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Prerequisits

No es contemplen

Objectius

L'assignatura està dividida en dues parts. A la primera part, es pretén que els alumnes puguin explicar
gramàtica a persones que necessiten conèixer la llengua d'una manera instrumental i operativa. Per tant,
hauran de ser capaços de didactizar, de forma clara, coherent i rigorosa, les formes gramaticals, saber posar
exemples i dissenyar activitats. A la segona part, es pretén que l'alumne conegui els criteris i els mètodes
d'avaluació que es proposen en les institucions i en els dissenys curriculars per a l'avaluació de l'aprenentatge
d'una llengua estrangera, en particular, per a l'espanyol

Competències

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
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
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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.

Resultats d'aprenentatge

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.

Continguts

BLOC 1: La instrucció gramatical en ELE: reflexió metalingüística i pràctica significativa aplicades a diferents problemes gramaticals de l'espanyol
                                                                1. Revisar l'evolució dels enfocaments metodològics dels últims anys en relació amb la gramàtica i desenvolupar criteris per analitzar les descripcions gramaticals més habituals en manuals i gramàtiques pedagògiques.
                                                                2. Familiaritzar-se amb les actuals investigacions relacionades amb l'adquisició de la llengua, la gramàtica cognitiva i la metodologia basada en el focus en la forma.
                                                                3. Aconseguir instruments per analitzar i descriure la llengua des de perspectives operatives
                                                                4. Posar-se en contacte amb un ampli ventall de models de treball gramatical que afavoreixin el procés d'aprenentatge de la gramàtica.
                                                                5. Reflexionar sobre els procediments de correcció gramatical.
                                                                BLOC 2: L'avaluació de continguts en ele
                                                                1. L'avaluació en ELE
                                                                            1.1. Associacions institucionals per avaluar una llengua
                                                                            1.2. dissenys curriculars
                                                                            1.3. DELE (Diplomes d'Espanyol com a Llengua Estrangera, Institut Cervantes)
                                                                            1.3.1. Objectes d'avaluació: llengua oral i llengua escrita
                                                                            1.3.2. Criteris i indicadors d'avaluació relacionats amb els nivells de coneixement
                                                                            1.3.3. Mètodes d'avaluació: Comprensió i interacció
                                                                            1.3.4. La formació dels avaluadors
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Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en classes magistrals, pràctiques i treball autònom segons si l'activitat
es dirigida, supervisada o autònoma. El professor realitzarà pràctiques relacionades amb l'ensenyament o
l'avaluació d'ELE.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals, sessions de seminaris 66 2,64 6, 8, 11, 12, 17

Tipus: Supervisades

Pràctiques dirigides pel professor 40 1,6 5, 10, 12

Tipus: Autònomes

Treball autònom 35 1,4 11, 17

Avaluació

Es realitzaran dues proves teòriques relacionades amb cadascú dels blocs temàtics, a més de preguntes relacionades amb les lectures. En el cas que hagi un estudiant a l'estranger se li facilitarà una altra manera de demostrar els continguts que s'imparteixen en l'assignatura.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Comprensió de las lectures sobre avaluació en ELE 10% 1 0,04 4, 6, 11, 14, 17

Examen del primer bloc 50% 3 0,12 2, 5, 10, 11, 16

Examen del segon bloc 30% 3 0,12 1, 3, 5, 6, 8, 9, 18

Lectures de la primera part 10% 2 0,08 7, 11, 12, 13, 15
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Programari
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Programari

No hi ha un programari específic, en tot cas, la plataforma TEAMS si les classes són virtuals.
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