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Prerequisits

Es tracta d'una assignatura que planteja des d'una perspectiva que combina teoria i pràctica com es poden
treballar diferents continguts de gramàtica de l'espanyol a l'aula de secundària tenint en compte el marc del
currículum competencial actualment vigent.

Per poder cursar-la, cal que l'alumne tingui coneixements de gramàtica de l'espanyol.

Objectius

Aquesta assignatura forma part de la matèria "Llengua espanyola: sincronia" i té com a objectiu el
coneixement i el domini dels procediments que permeten incorporar continguts de gramàtica a l'aula de
Secundària i Batxillerat.

En finalitzar el curs, els estudiants hauran de:

(A) conèixer el currículum de Secundària vigent a Catalunya,

(B) estar familiaritzats amb les metodologies emprades a l'aula de Secundària i Batxillerat per treballar la
gramàtica,

(C) saber utilitzar (i crear) recursos didàctics orientats tant al coneixement de les nocions bàsiques de
gramàtica com a la seva aplicació competencial i transversal.

Competències

Llengua i Literatura Espanyoles

Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i
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Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i
semàntiques de la llengua espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques o literàries.
Demostrar el coneixement normatiu de la llengua espanyola i el seu domini en totes les seves
aplicacions a l'àmbit acadèmic i professional.
Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la
llengua espanyola i la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització
d'informació.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els coneixements gramaticals a la resolució d'exercicis.
Aplicar i utilitzar els mitjans i instruments digitals adequats a l'ensenyament dels continguts filològics.
Avaluar els seus propis progressos en l'adquisició de coneixements dels continguts d'aquesta matèria.
Caracteritzar els fenòmens lingüístics tenint en compte els diferents nivells d'anàlisi.
Comparar diferents anàlisis sobre un mateix fenomen.
Detectar els errors més comuns en els parlants no nadius en funció de la seva llengua materna.
Determinar des del punt de vista normatiu l'adequació d'una situació comunicativa.
Determinar els coneixements lingüístics adequats a cada nivell de coneixement.
Distingir des del punt de vista gramatical els errors d'espanyol com a llengua estrangera en funció de la
llengua nativa de l'aprenent.
Fer servir les eines digitals per a l'obtenció, classificació, interpretació i anàlisi de dades rellevants
relacionades amb l'estudi de la llengua i de la literatura espanyoles.
Fer servir les fonts tradicionals per a l'obtenció, classificació, interpretació i anàlisi de dades rellevants
relacionades amb estudi de la llengua i de la literatura espanyoles.
Identificar correctament les unitats lingüístiques en l'ensenyament de la gramàtica.
Identificar les implicacions culturals en la gramàtica.
Identificar quins aspectes del significat són determinats estructuralment.
Identificar situacions que necessitin un canvi o millora des del punt de vista lingüístic.
Inferir conclusions justificades a partir de l'observació de les dades.
Proposar solucions que estiguin fonamentades en coneixements lingüístics.
Reconèixer la relació existent entre estructura i interpretació.
Saber explicar els errors gramaticals a alumnes i alumnes de secundària.
Transmetre els coneixements literaris i lingüístics adquirits adaptant-los a un sector professional
determinat.

Continguts

1. La situació de la gramàtica a l'ensenyament mitjà. Els documents oficials: el currículum. Els llibres de text.

2. L'actualització gramatical: aspectes terminològics, continguts i enfocaments. El glossari de termes gramaticals. Tipologia d'exercicis de gramàtica: cap a un enfocament reflexiu i científic.
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3. La gramàtica orientada a les competències: aproximacions transversals de l'ensenyament de gramàtica. Problemes d'escriptura amb base gramatical.

4. Exemples de bones pràctiques: propostes didàctiques.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

- Activitats dirigides (35%).

Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pels professors, on
es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tota mena de textos.

- Activitats supervisades (10%).

Es tracta de tutories programades pels professors, dedicades a la correcció i comentari de qualsevol aspecte
vinculat al curs.

- Activitats autònomes (50%).

Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a lestudi personal com a la realització de ressenyes, treballs
i comentaris analítics, així com la preparació de presentacions orals.

- Activitats d'avaluació (5%).

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

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, pràctiques i seminaris 52,5 2,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20

Tipus: Supervisades

Realització de treballs i exercicis 76 3,04 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20

Tipus: Autònomes

Avaluació i tutories 21,5 0,86 3, 15

Avaluació

L'avaluació constarà de les activitats següents:

1. Una ressenya escrita sobre algunes de les propostes d'activitats competencials vistes a l'aula. (25%)

2. Un vídeo sobre algunes de les propostes d'activitats competencials vistes a l'aula. (25%)

3. Un treball relacionat amb la tipologia dexercicis que es treballen a l'aula de Secundària i Batxillerat. El
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3. Un treball relacionat amb la tipologia dexercicis que es treballen a l'aula de Secundària i Batxillerat. El
treball pot comportar una experiència pilot amb un reduït grup d'estudiants de Secundària/Batxillerat. (40%)

La participació a classe es valorarà amb un 10%.

Per superar el curs cal obtenir com a mínim 5 punts sobre 10 a la mitjana de les tres activitats (aplicada la
corresponent ponderació).

Recuperació i qualificació de no avaluable

Totes les activitats són de realització obligatòria per poder accedir a la prova de recuperació. En cas contrari,
la qualificació final serà de NO AVALUABLE.

L'estudiant perdrà el dret a la recuperació si la suma de les activitats realitzades amb el corresponent
percentatge és inferior a 3,5 punts. Si l'estudiant/a té dret a la recuperació, només podrà recuperar, com a
màxim, dues de les tres activitats.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20

Ressenya 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Treball sobre tipus
d'exercicis

40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20

Vídeo 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20
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Programari

No s'aplica.
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