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Informació general de l'assignatura

Denominació ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA

Codi 101077

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Llengües
Aplicades i Traducció i Grau en
Filologia Hispànica

4 OPTATIVA Presencial

Grau en Filologia Hispànica 3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació TERRADO PABLO, FRANCISCO JAVIER

Departament/s FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

OLEA LEMEKEUH, LANDRY landry.olea@udl.cat 2

TERRADO PABLO, FRANCISCO
JAVIER

javier.terrado@udl.cat 4
Dimecres 10:00-12:00 h
Despatx 2.43b

Informació complementària de l'assignatura

2022-23



 

Objectius acadèmics de l'assignatura

O 1.. Plantejar els problemes i mètodes de l'ensenyament de l'espanyol com a llengua subsegüent.

O 2. Presentar el marc acadèmic en què es mou avui aquesta temàtica: centres universitaris, centres
d'ensenyament mitjà, aules d'acollida, Institut Cervantes.

O 3. Presentar els mètodes d'ensenyament de L2 a la llum de la història de la lingüística.

O 4.Estudiar les destreses lingüístiques i les tècniques per afavorir-les: comprensió auditiva, comprensió lectora,
producció oral, producció escrita, interacció.

O 5. Presentar el Marc Comú Europeu de Referència (MCER), les seves aplicacions a l'domini espanyol i la seva
utilitat per a la programació i creació de materials.

O.6, Presentar una mostra de les possibilitats d'aplicació de la llengua espanyola per a fins específics. 

Competències

CB2 Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències
que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi

CB4 Saber desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt
grau d'autonomia

CG1 Demostrar capacitat d'anàlisi i de síntesi.

CG2.Analizar i avaluar un tema o matèria, aplicant un raonament crític i objectiu.

CG3 Demostrar creativitat i iniciativa.

CG4 Planificar adequadament el treball individual i en equip i gestionar el temps.

CG5 Valorar el rigor i la qualitat de la feina acadèmic.

 CG6 Demostrar una actitud sistèmica de rigor en el treball.

CG9 Dissenyar i gestionar projectes en l'àmbit de l'empresa i l'educació.

CG11 Saber utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinar o professional.

CE2 Saber identificar els principis bàsics sobre els quals se sustenta l'estudi de el llenguatge humà.

 CE4 Conèixer els aspectes sistemàtics dels usos de la llengua des de diferents perspectives d'anàlisi
gramaticals: fonètica, fonològica, lèxica, morfològica, semàntica, sintàctica, discursiva, pragmàtica i
sociolingüística.

 CE6 Saber analitzar i de reflexionar sobre l'estructura i el funcionament de la llengua espanyola i de la
comunicació en llengua espanyola, així com saber discriminar de manera crítica entre les diferents teories i aplicar-
les a l'estudi científic de la llengua.

CE7CE7 Reconèixer les estratègies i canals de transmissió de la llengua espanyola.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1) Conceptes. Llengua materna. Llengües subsegüents. Perfil lingüístic.
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2) L'ensenyament en el món de l'espanyol com a llengua estrangera.

3) Quin espanyol ensenyar? Varietats geogràfiques, socials i estilístiques de l'espanyol.

4) Quines habilitats ensenyar? Les quatre destreses lingüístiques.

5) Els mètodes de la lingüística aplicada a l'ensenyament de llengües.

6) L'ensenyament mitjançant tasques i l'ensenyament per continguts.

7) Els mètodes de l'ensenyament de l'espanyol per a finalitats específiques.

8) El component gramatical en l'ensenyament d'ELE.

9) Els components pragmàtic i no  verbal en l'ensenyament d'ELE.

10) El component lèxic e l'ensenyament d'ELE.

11) L'element lúdic en l'ensenyament d'ELE.

12) L'ensenyament de la cultura i la gestió de la diversitat cultural.

13) La gestió de l'aula d'ELE.

14) El diseny curricular.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

 L'ensenyant d'espanyol es abans que res un lingüista i té que aplicar els mètodes de la lingüística, que li es
obligat de conèixer i dominar.  Es també un pedagog, que té que situar l'objecte del seu ensenyament  en el marc
social i humà, per aconseguir uns objectius de fdormació humana. En la pràctica, les activitats seran:

Estudi de temes. Lectura i estudi de materials didàctics publicats al CV de la assignatura i de la
bibliografíi fonamental indicada pels professors.
Realització d'activitatss pràctiqueas. Es faran a l'aula, individualment o per grups.  
Elaboració i presentació en públic d'un treball en equip. Es consensuarà amb  cada equip el tema del
treball, que consistirà en el diseny d'una activitat susceptible de ser aplicada en una sessión d'ELE.
Elaboració  d'un treball ndividual.  El professorat  acordarà amb cada estudiant el tema del treball, que
que es desenvoluparà en el marc d'un dels temes del  programa. 
 

Activitat Descripció O G HP* HNP

Classe Magistral (M)   Visió general dels temes O1…O6 1 30  

Lectures Obligatòries
(LO)

Lectures bàsiques de
l l'assignatura

O1...O6 1  40

Seminaris(S)
Tracten d'aspectes específics
de la matèria

O1...O6 1 20 10

Pràctiques(P)    Simulació de casos reals O1...O6 1   4  10
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Treballs de  curs (T)
Treball  individual i treball  en
parelles

O1...O6 1 4 30

Tutoríes (Tut)   1 2  

Altres (AA)       

TOTAL    60 90

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El pla de desenvolupament s'adaptarà a les circunmstàncies existents en cada moment, depenent de la
composició final del grup, de la presència o no d'estudiants de mobilitat i de les possibilitats de realització
d'activitats en l'espai físic de  l'aula.  

Cronograma de la asignatura

Mes Día Tema

Febrer 6 Tema 1. Conceptes. Llengua materna. Llengües subsegüents. Perfil lingüístic.

Febrer 7 Tema 2. L'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera al món. 

Febrer 8
Tema 3. ¿Quin espanyol tenim que ensenyar? Varietats, dialecques,
sociolectes i registres.   

Febrero 13  
Tema 3. ¿Quin espanyol tenim que ensenyar? Varietats, dialecques,
sociolectes i registres. 

Febrer 14
 Tema 3. ¿Quin espanyol tenim que ensenyar? Varietats, dialecques,
sociolectes i registres.   

Febrer
(Pau)

15
Tema 4. ¿Qines habilitats ensenyar? Les quatre habilitats comunicatives.
Integració d'habilitats . La interacció.

Febrer 20 Tema 4.¿Qines habilitats ensenyar?: La comprensió auditiva.

Febrer 21 Tema 4.¿Qines habilitats ensenyar?: L'expressió oral.

Febrer
(Pau)

22 Tema 4 ¿Qines habilitats ensenyar?: La comprensió escrita i l'expressió escrita.

Febrer 27 Tema 5.  Els mètodes de la lingüística aplicats a l'ensenyament de llengües.

Febreo 28 Tema 6. L'ensenyament per tasques i per continguts.

 Març (Pau) 2
 Tema 7.  Els mètodes de   l'ensenyament de l'espanyol  per a finalitats
específiques.  

Març 6
SESISÓN DE REFLEXIÓ SOBRE L'ASSIGNATURA. FULL DE RUTA.
PREGUNTES I PLANTEJAMENTS. PREPARACIÓ DE TREBALLS
INDIVIDUALS I EN EQUIP

Març 7 TALLER DE DISENY D'ACTIVITATS PER L'AULA D'ELE

Març 8  Tema 7. Los métodos de la enseñanza del español para fines específicos.

Març 13  Tema 8. El component gramatical en l'ensenyament d' ELE: morfologia.

Març
 

14 Tema 8. El component gramatical en la enseñanza de ELE: morfología.

Març
(Pau)

15
Tema 7.Tema 7.  Els mètodes de   l'ensenyament de l'espanyol  per a finalitats
específiques.  
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Març
 

20 .Tema 8. El component gramatical en l'ensenyament d' ELE: morfologia.

Març
 

21 Tema 8. El component gramatical en l'ensenyament d' ELE: sintaxi.

Març
 

22 Tema 8.  El component gramatical en l'ensenyament d' ELE: sintaxi.

Març
 

27 Tema 8. El component gramatical en l'ensenyament d' ELE: sintaxi.

Març
 

28 Tema 8. El component gramatical en l'ensenyament d' ELE: sintaxi.

Març 29 Tema 8. El component gramatical en l'ensenyament d' ELE: sintaxi.

Abril 11
 Tema 8. El component gramatical en l'ensenyament d' ELE: metataxi i
traducció.

Abril
(Pau)

12 Tema 9. Els components pragmàtic i no verbal en l'ensenyament d'ELE .

Abril 17 Tema 10. El component lèxic en l'ensenyament d'ELE.

Abril
 

18
Tema 10. El component lèxic en l'ensenyament d'ELE.
 

Abril
(Pau)

19  Tema 11. L'element lúdic en l'ensenyament d'ELE.

Abril
 

24
Tema 11. L'element lúdic en l'ensenyament d'ELE.
 

Abril
 

25 Tema 12.  La gestió de l'aula d'ELE.

Abril
(Pau)

26  Tema 13. Ensenyament  de la cultura. La  diversitat cultural.

Mayo 2  Tema 12. La  gestió de l'aula d'ELE.

Mayo
(Pau)

3  Tema 14. El diseny curricular: el MCER i el PCIC.

Mayo 8 Revisió de treballs individuals (oral en aula)

Mayo 9 Revisió de treballs en equip (oral en aula)

Mayo 10 Revisió de la matèria impartida durant el curs (oral en aula)

Mayo 15 Examens orals (Aula 2.15. Hora 8:00-9:00 h)

Mayo 16 Examens orals (Aula 2.15. Hora 8:00-9:00 h)

Mayo
 (Pau  y
Javier)

17  Presentació  davant tot el grup dels treballs en equip.

Mayo 22 Examens orals (Aula 2.15. Hora 8:00-9:00 h)

Mayo
 

23  Examens orals (Aula 2.15. Hora 8:00-9:00 h)

Mayo
(Pau y
Javier)

24  Presentació davant tot el grup dels treballs en equip.

Junio
 

9  Examen escrit (Aula 2.44. Hora: 9:00 h)
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Sistema d'avaluació

L’avaluació serà continuada. Es valorarà la preparació, la participació, la correcció i l'exposició d'activitats
realitzades a l'aula o fora d'aquesta. Es valoraran especialment els resultats del treball en parelles i del treball
individual. Al final del curs s'establirà un control individual oral, en horari de classe. Acabat el període lectiu, es
realitzarà un examen a la data fixada per la Facultat de Lletres, que consistirà en un exercici d'explicació i
argumentació, basat en els continguts treballats. No es preveu la possibilitat de recuperació de cap d’aquestes
activitats.

               Activitats d'avaluació

Activitats d'avaluació valor

Treball individual 25%

Treball en equip 25%

Examen oral         25%

Examen escrit   25%

 

 

                                                                      

Bibliografia i recursos d'informació

Vegeu la secció en castellà. 
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