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Fonaments

Benvinguda
Aquest màster UPF-UOC forma professionals competents i preparats per als
reptes actuals i futurs de l’educació. Al llarg del curs, treballaràs les
competències clau per ser docent i revisaràs i maduraràs tant les concepcions
sobre l’aprenentatge-ensenyament com la naturalesa del coneixement de la teva
especialitat, compartint l’experiència amb els companys de curs.
Aquest màster té un enfocament globalitzat i holístic, amb aprenentatge
experiencial, col·laboratiu i basat en la pràctica reﬂexiva. La participació al
pràcticum en centres i l’acompanyament dels mentors són una peça clau del
creixement professional, complementat amb les classes a la universitat, en línia i
presencials.
Benvinguts!
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Àmbits competencials

Disseny, gestió i
planiﬁcació d’entorns
d’ensenyamentaprenentatge.
Ús d’entorns digitals
per al desenvolupament
professional i la
intervenció educativa.

L’orientació, la tutoria i
l’assessorament
d’estudiants i famílies.

Investigació, innovació i
reﬂexió sobre la identitat
professional i la millora
de la pràctica docent.

Metodologia didàctica i
gestió de la diversitat a
l’aula.

DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL
Comunicació i
interacció personal en
els processos
d’ensenyamentaprenentatge i
implicació eﬁcaç en els
equips docents.
Gestió i lideratge de
centres educatius.

Treballarem aquests set àmbits competencials de manera transversal a Fonaments, Especialitat i
Pràcticum. Com a màster professionalitzador, aquests àmbits abasten els diversos vessants de la
tasca docent: la comunicació, la gestió, l’orientació, la recerca i la reﬂexió sobre la pràctica personal,
a més del disseny de les seqüències d’aprenentatge dels aprenents.
Les proves de l’adquisició de aquestes competències es recolliran als projectes i a les activitats
que faràs a les assignatures, al portafolis del pràcticum i al treball de ﬁnal de màster.
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Estructura

Màster
60 ECTS*

Fonaments

Pràcticum

Especialitat

Projecte:
desenvolupament,
aprenentatge i educació

Pràctiques al centre
educatiu

Complements de formació
disciplinària

Projecte: societat, família
i educació; processos i
contextos educatius

Treball ﬁnal de
màster

Fonaments de
l’aprenentatge i
l’ensenyament

15 ECTS

5ECTS

10 ECTS

20 ECTS

14 ECTS

6 ECTS

25 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

Disseny d’Entorns
Innovadors d’Aprenentatge
10 ECTS

5

Fonaments
15 ECTS
(virtual)

★

Projecte: desenvolupament, aprenentatge i educació

★

Projecte: societat, família i educació; processos i
contextos educatius

★

Complements de formació disciplinària
○ Anàlisi de currículums i proves
○ Llengua catalana i Llengua castellana
○ Literatura catalana i castellana

★

Fonaments de l’Aprenentatge i l’Ensenyament:
○ Didàctica de la llengua oral
○ Didàctica de la llengua escrita
○ Didàctica de la gramàtica i el discurs
○ Didàctica de la literatura
○ Aprenentatge basat en projectes i tasques
○ Ús de les TIC dins i fora de l’aula

★

Disseny d’Entorns Innovadors d’Aprenentatge:
○ Observació i interpretació de classes
○ Disseny de seqüències didàctiques
○ Projectes d’innovació docent
○ Tallers de metodologia a l’aula

★

Fase 1: Observació / descoberta

★

Fase 2: Intervenció amb dues seqüències didàctiques

★

Pràcticum: 4 sessions de seminari

★

Treball de Final de Màster (TFM)

Especialitat
25 ECTS
(presencial i
virtual)

Pràcticum
20 ECTS
(presencial)

60 ECTS = 1.500 hores de dedicació!
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Calendari
>>>octubre>>>>>>>novembre>>>>desembre>>>>gener>>
●
●
●

UPF presencial i en
línia
UOC en línia
Assignació del
centre i tutor de
pràctiques

●
●
●

●

UPF presencials i en
línia
UOC en línia
Pràcticums:
descoberta i
observació
Portafolis: tasques

●
●
●
●

UPF presencial
UOC en línia
Proposta de TFM i
assignació de tutor
Disseny de
seqüència
didàctica

>>febrer>>>>>>>>març>>>>>>>>>>>abril>>>>>>>>>>>>>>>>
●
●
●

●
●
●

UPF presencial
UOC en línia
Pràcticum: intervenció i
implementació de seqüències
didàctiques
Portafolis: tasques de seguiment
UOC en línia
TFM: recollida de dades

●
●
●

UPF presencial
UOC en línia
TFM: elaboració

>>>>>>>>>maig>>>>>>>>>>>>juny>>>>>>>juliol>>>>>>
●
●
●
●

TFM: primer lliurament
TFM: revisió del tutor i revisor
Entrega ﬁnal del TFM
Notes de Fonaments, Especialitat
i Pràcticum

●
●
●

Defensa oral del TFM
Certiﬁcats i tancament d’expedient
Cerimònia de graduació
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Informacions
Crèdits i dedicació
●

Cada ECTS (European Credit Transfer System) correspon aproximadament a 25 hores de feina (a
l’aula presencial o virtual i de manera autònoma).

●

El total del màster corresponen a unes 1.500 hores de dedicació.

●

Es pot cursar el màster en un any o dos, segons les circumstàncies personals o laborals.

Participació
●

Tant a les assignatures presencials com a les virtuals cal participar de manera constant en les
activitats, treball personal, col·laboració en equip (dins i fora de l’aula), i puntualitat en el
lliurament de les tasques.

●

A les especialitats de Ciències Naturals, Anglès i Català-Castellà cal assistir a un mínim del 85%
de les hores presencials, a totes les assignatures i al Pràcticum..

Avaluació
●

La qualiﬁcació ﬁnal del màster es basa en el nombre de crèdits assignat a cada mòdul, tal com
es mostra a l’esquema anterior: 15 crèdits de Fonaments, 25 crèdits d’Especialitat i 20 crèdits
de Pràcticum. Les especialitats de Ciències Naturals, Anglès i Català-Castellà es cursen de
manera presencial, però les assignatures de Fonaments les fa no presencialment la UOC. Les
especialitats d’Orientació Educativa i de Formació i Orientació Laboral són virtuals i les fa
íntegrament la UOC.

●

Per superar el màster cal aprovar TOTES les assignatures de Fonaments, d’Especialitat, el
Pràcticum i el treball ﬁnal de màster (TFM).

Pràcticum
●

La universitat coordina amb els centres l’assignació dels estudiants i assigna a cadascun un
mentor (un professor voluntari del centre, de l’especialització corresponent) i un tutor de la
universitat.

●

Els estudiants que tinguin alguna relació laboral o personal amb algun centre no poden cursar-hi
el Pràcticum..
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Assignatures

Trobaràs aquí la descripció de totes les assignatures del màster, amb el nombre
de crèdits, els objectius, la metodologia, els continguts, l’avaluació i la
bibliograﬁa recomanada.
Per a les assignatures de la UPF, hi ha el desplegament de cada assignatura, les
tasques d’avaluació, els materials, el calendari actualitzat i les aules al Campus
Global.
Per a les assignatures impartides per la UOC, hi ha un pla docent més detallat a
l’aula del Campus Virtual.
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Fonaments

Cursat en línia a la UOC
15 ECTS
● Projecte: desenvolupament, aprenentatge i educació
● Projecte: societat, família i educació; processos i contextos
educatius

Projecte:
desenvolupament,
aprenentatge i
educació

Codi assignatura: 32510 (UPF) / M5.038 (UOC)
Temporització:
● Temps complet: primer semestre
● Temps parcial: primer any, primer semestre
Nombre de crèdits: 5 ECTS
Dedicació: 125 hores
Professorat Responsable de l’Assignatura: Lorena Becerril Balín

ASSIGNATURA: Projecte: desenvolupament,
aprenentatge i educació

Disseny, gestió i
planificació per a la
tasca i la intervenció
educativa.

Comunicació,
interacció personal
i treball
col.laboratiu.

Metodologia didàctica i
atenció a les necessitats
educatives individuals.

Entorns digitals per
al desenvolupament
professional i la
intervenció educativa

Orientació, tutoria
i assessorament a
estudiants i
famílies.

Recerca, innovació i
reflexió sobre la
identitat professional i
la millora de la pràctica
docent.

Àmbits
competencials

Mòduls de
l’assignatura

L’adolescència

Procés
d’ensenyament-aprenentatge

Fita avaluable 1
Activitat inicial

Tasques

No avaluable
de lliurament
obligatori

Fita avaluable 2

Fita avaluable 3

Fita avaluable 1
35%

Avaluació

Activitat inicial
0%

Fita avaluable 2
20%
Fita avaluable 3
45%
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ASSIGNATURA: Projecte: desenvolupament,
aprenentatge i educació
OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
● Àmbit del disseny, gestió i planiﬁcació per a la tasca i la intervenció educativa
○ Implementar la planiﬁcació didàctica adaptada al context, a les necessitats educatives individuals i a 'adquisició de
competències.
● Àmbit de la comunicació, interacció personal i treball col·laboratiu
○ Conèixer processos d'interacció i comunicació a l'aula dominant, per a la tasca i la intervenció educativa, destreses i
habilitats socials per fomentar l'aprenentatge col·laboratiu i la convivència a l'aula, i ser capaç d'abordar problemes
d'actitud posant en pràctica estratègies de resolució de conﬂictes i gestió efectiva de l'aula.
○ Usar correctament la terminologia educativa adaptada a l'àmbit professional d'actuació.
● Àmbit de la metodologia didàctica i l'atenció a les necessitats educatives individuals
○ Conèixer i posar en pràctica estratègies, recursos i plantejaments didàctics variats d'acord amb el paradigma
socioconstructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge en què l'estudiant pugui esdevenir subjecte autònom i emancipat i
amb els quals es potenciïn la conﬁança i la iniciativa personal.
○ Conèixer i posar en pràctica estratègies didàctiques relacionades amb diferents àmbits de coneixement i lligar aquests a
les diferents competències que ha d'adquirir l'estudiant, com també al seu moment i nivell de desenvolupament i a la seva
personalitat.
○ Ser capaç d'aplicar els coneixements didàctics propis de cada àrea curricular en la selecció crítica i l'elaboració de
materials didàctics adaptats al context i a les necessitats educatives.
○ Ser capaç de mantenir-se al dia dels continguts i les maneres de fer pròpies de cada àmbit de coneixement.
● Àmbit dels entorns digitals per al desenvolupament professional i la intervenció educativa
○ Ser conscient i posar en pràctica accions i processos per a l'adquisició de la competència digital i adoptar una visió crítica
de les TIC amb els alumnes de secundària, tant en l'àmbit de l'aprenentatge com en el de la comunicació i la cerca
d'informació.
● Àmbit de l'orientació, la tutoria i l'assessorament a estudiants i famílies
○ Integrar transversalment la funció d'orientació i de tutoria al llarg del procés educatiu.
○ Fomentar en l'alumnat de secundària el desenvolupament de totes les seves potencialitats en qualsevol de les dimensions
del desenvolupament humà.
● Àmbit de la recerca, innovació i reﬂexió sobre la identitat professional i la millora de la pràctica docent.
○ Saber identiﬁcar, analitzar i deﬁnir elements i actors que conformen una situació susceptible de millora o un problema.
○ Demostrar criteri pedagògic en la presa de decisions.
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ASSIGNATURA: Projecte: desenvolupament,
aprenentatge i educació
PRESENTACIÓ
Fonaments de l'Educació Secundària s'estructura en dos projectes: aquest, que denominem Desenvolupament, aprenentatge i
educació i el següent, Societat, família i educació; processos i contextos. El primer se centra a conèixer l'adolescència i les seves
implicacions per a la pràctica educativa. Aporta coneixements fonamentals de caire psicopedagògic per a la intervenció educativa.
Emfasitza dos aspectes: el desenvolupament personal en el període de l'adolescència i els processos d'ensenyament-aprenentatge,
que són centrals en l'etapa d'educació secundària obligatòria i postobligatòria. Partint dels conceptes i dels enfocaments teòrics de
la Psicologia del Desenvolupament i la Psicologia de l'Educació, aquest projecte ofereix eines per resoldre les diverses situacions que
trobarà el docent en la seva pràctica.
L'educació va més enllà de la mera instrucció. El docent no només transmet continguts d'una matèria determinada, sinó que gestiona
un procés d'ensenyament-aprenentatge de competències transversals com són la comunicació, l'autonomia o la cerca d’informació,
entre d'altres. En aquest context, aquest primer Projecte t’ajudarà a comprendre les facilitats i les diﬁcultats de l'aprenentatge de
l'alumnat, en relació a una etapa evolutiva concreta.
L’assignatura consta de 5 crèdits que es desenvolupen durant el primer semestre, ja que formen part de les bases
psicopedagògiques necessàries per a la intervenció educativa. És, per tant, una assignatura que cursen tots els estudiants
independentment de la seva especialitat i que dota dels elements necessaris per reﬂexionar sobre les metodologies educatives que
es duen a terme avui dia.

METODOLOGIA
L'assignatura segueix la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes (ABP). L'ABP és un conjunt de tasques basades en la
resolució de preguntes o problemes a través de la implicació de l'alumne en processos d'investigació de manera relativament
autònoma; culmina amb un producte ﬁnal presentat a la resta de companys (Jones, Rasmusse i Moffitt, 1997).
El plantejament de l'ABP en aquesta assignatura té una ﬁnalitat doble:
1) Adquirir les competències centrades en el desenvolupament de la persona en el període de l'adolescència i en els processos
d'ensenyament i aprenentatge en l'educació secundària.
2) Adquirir coneixements sobre aquesta metodologia a través de la pròpia participació i implicació en el projecte, a ﬁ de poder-la
aplicar en un futur en l'entorn professional.
La dinàmica de treball inclou treball individual i en grup i demana des de l'inici una implicació emocional i cognitiva de l’estudiant en
el procés d'aprenentatge. La idea i el desenvolupament del projecte estan deﬁnits però durant el procés caldrà prendre decisions que
determinaran el producte ﬁnal i l'aprenentatge dels estudiants de cada grup.
El paper del professor col·laborador durant el procés consisteix a acompanyar l'aprenentatge dels estudiants. Guia i genera la
reﬂexió tant del procés seguit com a grup i com de l'aprenentatge que es va construïnt.
Els grups de treball, que formaran els consultors, seran prioritàriament heterogenis tant pel que fa a l'especialitat docent com als
coneixements previs en relació al món educatiu.
* Per a una explicació més extensa de la metodologia i els espais digitals utilitzats, consulta el Pla Docent de l’aula virtual.
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ASSIGNATURA: Projecte: desenvolupament,
aprenentatge i educació
CONTINGUTS
1. L'adolescència
• Conceptualització de l'adolescència
• Períodes de l'adolescència
• Àmbits de desenvolupament de l'adolescència: biològic, cognitiu, emocional i social.
2. Procés d'ensenyament-aprenentatge
• Concepció constructivista de l'ensenyament-aprenentatge
• Competències bàsiques en l'educació secundària
• La disciplina a les aules
Els conceptes clau que al ﬁnal de l'assignatura l'estudiant ha de conèixer, entendre, i saber aplicar per a l'anàlisi de situacions
d'ensenyament-aprenentatge, són:

Adolescència - Desenvolupament de la personalitat - Àmbits de desenvolupament - Processos d'ensenyament/aprenentatge Constructivisme - Competències Bàsiques - Disciplina - Maduresa - Intel·ligències múltiples - Desatel.lització - Identitat Autoestima - Autoconcepte - Pubertat - Metacognició - Aprenentatge signiﬁcatiu - Aprenentatge cooperatiu- Zona de
Desenvolupament Pròxim - Motivació - Estils d'aprenentatge - Estils de lideratge - Aprenentatge social - Agrupaments Aprenentatge globalitzat - Aprenentatge per projectes - Centres d'interès

AVALUACIÓ I FEEDBACK
Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota ﬁnal de l'avaluació contínua esdevé la nota
ﬁnal de l'assignatura. Concretament l’ AC es realitza a partir d'una activitat inicial no avaluable però de lliurament obligat i
de 3 ﬁtes avaluables.
Les qualiﬁcacions de les activitats es penjaran en l'espai de lliurament i registre d'AC. Aquelles activitats que ho requereixin tindran
un comentari especíﬁc també en aquest espai. Tanmateix, si un estudiant ho desitja, pot sol·licitar especiﬁcacions més concretes al
professor consultor de la seva aula.
El dia següent a la ﬁnalització del període de lliurament es publicarà a l'aula una proposta general de solució, i que ha de servir com
a orientació de resposta per a l'estudiant. Aquest treball forma part de les competències de treball autònom i d'autoaprenentatge
requerit pel màster.
Un cop corregides les activitats lliurades es penjarà un document de comentaris generals a les respostes i s'oferirà feedback
personalitzat a cada grup de treball com també orientacions per a les properes activitats.
La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot
tenir conseqüències acadèmiques greus. L'estudiant serà qualiﬁcat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en
l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o ﬁnal (PAF), o la que es deﬁneixi al pla docent),
sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de
materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular. La
qualiﬁcació de suspens (D/0) en les qualiﬁcacions ﬁnals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial
per superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suﬁcient per superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).
* Trobareu més informació sobre l’avaluació al Pla Docent de dins de l’aula virtual.
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ASSIGNATURA: Projecte: desenvolupament,
aprenentatge i educació
RECURSOS I BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
Recursos d'aprenentatge i eines de suport
Els materials necessaris per treballar cada activitat estaran senyalats o enllaçats des de l'aula, juntament amb la descripció i
l’enunciat de l'activitat. Les lectures incloses són:
- Castellana, M. (2003). La relació de l'adolescent amb les persones signiﬁcatives. Barcelona: p.a.u. education.
- Coll, C. (2004). “La construcció del coneixement a l'escola: cap a l'elaboració d'un marc global de referència per a l'educació a
l'escola”. A C. Coll (coord). Psicologia de la Instrucció. Barcelona: UOC
- Coll, C. (2000). Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria. Barcelona: Horsori - ICE
UB
- Feixa, C. (2005). “Ser jove: avui, ahir, demà” A AAVV. Joves i Valors, la clau per a la societat del futur. Barcelona: Obra Social La
Caixa.
- López, P. (2009). “Cervell, intel·ligències i dissenys d'ensenyament-aprenentatge”. Perspectiva escolar, 333. Barcelona: Rosa
Sensat.
- López Vicente, P. (2008). Espais d'aprenentatge. Idees, estratègies i reﬂexions. Barcelona: MEGS.
- Martí, E.; Onrubia, J. (2004). “Les teories de l'aprenentatge escolar”. A: C. Coll (coord). Psicologia de la instrucció. (pàg. 65-76).
Barcelona: UOC.
- Moreno, A. (2009). “El desenvolupament durant l'adolescència”. A. A. Moreno (coord). Psicologia del desenvolupament II.
Barcelona: UOC.
- Perinat, A. et al. (1997). “El desenvolupament en l'adolescència”. A A. Perinat. Desenvolupament i aprenentatge durant l'edat
escolar. Barcelona: UOC
- Prensky, M. (2001). “Digital natives, digital immigrants”. On the horizon, 9 (5), octubre 2001. MCB University Press.
- White, DS & Le Cornu A. (2011). “Visitors and Residents: A new typology for online engagement”. First Monday, 16 (9),
September 2011. http://ﬁrstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3171/3049
Bibliograﬁa i fonts d'informació
Disposeu també d'altres recursos i fonts d'informació. Aquelles que s'hagin de treballar per al desenvolupament de l'activitat, seran
enllaçades des de l'aula, juntament amb la descripció de l'activitat.
- Baudrit, A. (2012). Interacción entre alumnos. Cuando la ayuda mutua enriquece el conocimiento. Madrid: Marcea.
- Coll, C. (coord.). (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
- Escaño, J.; Gil, M. (2008). “Motivación y esfuerzo en la educación secundaria”. En C. Coll (coord.). Desarrollo, aprendizaje y
enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó (pp. 131-148).
- Funes, J. (2003). “Claves para leer la adolescencia”. Cuadernos de pedagogía, 320, 46-51.
- Funes, J. (2010). 9 ideas clave. Educar en la adolescencia. Barcelona: Graó
- Funes, J (coord). (2004). Arguments Adolescents. Barcelona: Fundació Boﬁll.
- Martí, E.; Onrubia, J. (coords.). (1997). Psicología del desarrollo. El mundo Adolescente. Barcelona: ICE/ Horsori (caps. II, III, V).
- Pujolàs, P. (2008). 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Barcelona: Graó.
- Pujolàs, P., Lago JR., Naranjo, M. (2013). “Aprendizaje cooperativo y apoyo a la mejora de las prácticas inclusivas”. Revista de
investigación en educación, 11(3), 207-218 http://www.joanteixido.org/pdf/gestio/profesorsecundaria_hoy.pdf
- Vaello Orts, J. (2007). Cómo dar clase a los que no quieren. Madrid: Santillana.
- Vinagre, M. (2010). Teoría y práctica del aprendizaje colaborativo asistido por ordenador. Madrid: Síntesis
* Per a una bibliograﬁa més extensa, consulta el Pla Docent que trobaràs a l’aula virtual.
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Projecte: societat,
família i educació;
processos i
contextos
educatius
Codi assignatura: 32437 (UPF) / M5.039 (UOC)
Temporització:
● Temps complet: primer semestre
● Temps parcial: primer any, anual
Nombre de crèdits: 10 ECTS
Dedicació: 250 hores
Professorat Responsable de l’Assignatura: Josep Maria Mominó de la Iglesia

ASSIGNATURA: Projecte: societat, família i educació;
processos i contextos educatius

Disseny, gestió i
planificació per a la
tasca i la intervenció
educativa

Metodologia didàctica i
atenció a les necessitats
educatives individuals

Comunicació,
interacció personal i
treball col.laboratiu

Orientació, tutoria i
assessorament a
estudiants i famílies

Àmbits
competencials

Mòduls de
l’assignatura

El context dels sistemes
de desenvolupament
personal i social

Activitat inicial 1
No avaluable
Lliurament obligatori

Tasques
Activitat inicial 2
No avaluable
Lliurament obligatori

Activitat inicial 1
0%

El context del sistema
educatiu

PAC 1
Activitat obligatòria
i avaluable

PAC 2
Activitat obligatòria
i avaluable

PAC 3
Activitat obligatòria
i avaluable

PAC 1
25%
PAC 2
30%

Avaluació
Activitat inicial 2
0%

PAC 3
45%
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ASSIGNATURA: Projecte: societat, família i educació;
processos i contextos educatius

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
OBJECTIUS
● Relacionar l'educació amb l'entorn sociocultural i el marc legal, des d'una perspectiva sistèmica i inclusiva.
● Comprendre la funció educadora de la família i la comunitat en el desenvolupament integral —personal, social i escolar— dels
infants i joves, i reconèixer la inﬂuència de les seves actuacions en els processos d'ensenyament-aprenentatge.
● Conèixer el marc normatiu i d'organització institucional del sistema educatiu inclusiu i els models de millora de la qualitat
aplicables als centres.
● Identiﬁcar les tasques de planiﬁcació i de programació docent, en el context del centre i del sistema educatiu, en relació amb el
currículum. Aplicar-les al disseny d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge fomentades didàcticament.
● Desenvolupar habilitats socials i adquirir eines professionals per a l'atenció i l'orientació a les famílies, en relació al procés
d'ensenyament i aprenentatge personal, acadèmic i professional dels seus ﬁlls i ﬁlles.
● Valorar els processos d'interacció i comunicació a l'aula i al centre per fomentar l'aprenentatge i la convivència, per saber
abordar els problemes de disciplina i la resolució de conﬂictes.
● Determinar les mesures de suport educatiu necessàries per dissenyar estratègies adequades d'intervenció educativa davant de
situacions educatives d'atenció a la diversitat.
COMPETÈNCIES
● Reconèixer la relació necessària de col·laboració entre família i escola i la seva inﬂuència en l'educació dels infants i dels joves.
● Descriure els aspectes fonamentals del marc legal i de l'estructura bàsica del sistema educatiu català.
● Reconèixer els principals documents del centre (estructura i funcionament i òrgans de govern i de participació).
● Dissenyar activitats d'ensenyament-aprenentatge fonamentades didàcticament, preveient la interacció i la comunicació a l'aula,
la gestió de la convivència al centre i la resolució de possibles problemes.
● Analitzar les necessitats especíﬁques de suport educatiu de l'alumnat per prevenir les diﬁcultats d'aprenentatge i contribuir a la
millora del seu desenvolupament competencial.
● Aplicar diferents estratègies metodològiques per resoldre situacions educatives que afectin l'alumnat amb diferents capacitats i
ritmes d'aprenentatge: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge multinivell, aprenentatge per projectes, aprenentatge entre iguals,
aprenentatge i servei, aprenentatge basat en problemes, etc.
● Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació en un centre de secundària a partir de la implementació del Pla d'Acció
d'Orientació Educativa i Acció Tutorial, de manera col·laborativa amb l'equip docent i la xarxa de recursos del territori.
● Conèixer el mapa territorial de la xarxa de recursos educatius i d'acompanyament per planiﬁcar de manera coordinada i eﬁcient
l'atenció educativa de l'alumnat en el decurs del seu itinerari educatiu.
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ASSIGNATURA: Projecte societat, família i educació;
processos i contextos educatius
PRESENTACIÓ
Aquest segon projecte dels Fonaments de l'Educació Secundària respon a la necessitat d'aprofundir en el coneixement dels diferents
contextos en què es desenvolupa la funció educativa, on els futurs docents hauran d'intervenir i, alhora, explorar i comprendre els
processos que la conﬁguren. Integra els àmbits d'anàlisi següents: el sistema educatiu, el centre educatiu de secundària i la seva
interrelació amb l'entorn familiar i social; la gestió de l'aula, fent èmfasi en l'organització; el currículum i els processos
d'ensenyament-aprenentatge; l'acció tutorial, l'orientació educativa i l'atenció a la diversitat de l'alumnat.
El desenvolupament del projecte ofereixen els elements necessaris per interrelacionar aquests àmbits des d'una perspectiva
sistèmica i inclusiva. La ﬁnalitat és aprendre a aproximar-se adequadament als contextos on es desenvolupa la intervenció educativa
i on hi ha els processos d'ensenyament-aprenentatge. Es tracta també d'aprendre a gestionar el grup i la dinàmica d'aula, de facilitar
la convivència i la resolució de conﬂictes. La realitat educativa és coneguda per tots els aprenents, com a mínim des de l’experiència
prèvia com a alumnes i, a partir d'aquest moment, també com a estudiants d'aquest màster. La vinculació amb el centre educatiu de
pràctiques també ha de facilitar aquesta aproximació. El desenvolupament dels continguts i la proposta d'activitats estan molt
relacionats, així mateix, amb la realitat educativa actual. En aquest sentit, la intenció és afavorir la signiﬁcativitat i funcionalitat
dels aprenentatges per adquirir les competències professionals necessàries en la formació inicial de professorat.
L'objectiu d’aquest projecte és facilitar l'adquisició d'algunes de les competències fonamentals psicosociopedagògiques. Els canvis
signiﬁcatius que s'estan produint els darrers anys en l'àmbit social, familiar i educatiu justiﬁquen la necessitat d'aprofundir en el
coneixement dels diferents contextos i processos educatius: el sistema educatiu català, els centres educatius de secundària i la seva
interrelació amb l'entorn familiar i social; l'organització i la gestió de l'aula, el currículum i els processos
d'ensenyament-aprenentatge; l'acció tutorial, l'orientació educativa i l'atenció a la diversitat de l'alumnat de secundària. En aquests
contextos, també cal destacar la capacitat de treball transversal i en xarxa que l'exercici de l'activitat docent requereix per a una
intervenció educativa integral de l'alumnat. L'adquisició de les competències que proposa l'assignatura ha de servir a l'estudiant per
desenvolupar la seva tasca docent, durant la realització del Pràcticum, però principalment en el seu exercici professional futur. És
per això que, juntament amb alguns conceptes fonamentals, es prioritzen els aspectes instrumentals i pràctics. En darrer terme,
l'assignatura pretén proporcionar les bases i orientar l'estudiant perquè pugui continuar la seva formació en el futur professional.
Aquest projecte ha de proporcionar una base fonamental per a la formació inicial del professorat de secundària. Es posa al servei
dels diferents rols i responsabilitats que els estudiants puguin desenvolupar en el seu futur exercici professional, en l'àmbit de
l'educació secundària, independentment de l'especialitat del futur docent.
Atès que l'assignatura forma part dels Fonaments de l'Educació Secundària, obligatori per a tots els estudiants, no es requereixen
coneixements previs per cursar-la. Tot i això, cal considerar que tothom té algun tipus d'experiència educativa prèvia, especialment
sobre què és un centre educatiu, sobre el paper de l'alumnat i del professorat, i també pel que fa a les relacions entre les famílies i
els centres. D'altra banda, el treball realitzat a l'altre projecte de Fonaments ("Desenvolupament, aprenentatge i educació") ha de
proporcionar una aproximació complementària imprescindible.
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ASSIGNATURA: Projecte societat, família i educació:
processos i contextos educatius
METODOLOGIA
La metodologia es basa en el tractament dels continguts i l'adquisició de competències especíﬁques a partir de l'anàlisi d'un supòsit
pràctic, en el qual cal elaborar en equip 'una proposta d'intervenció. Recull aquest enfocament la "Guia Metodològica del Supòsit
Pràctic", que és important llegir amb atenció, a més del Pla Docent del curs i les Guies d'Estudi.
Es proposen dues activitats inicials, no avaluables, però que s'han de realitzar necessàriament per a una primera aproximació a
l'assignatura i a l'entorn virtual. D'una banda, hi ha un debat inicial, per compartir una primera reﬂexió sobre la funció docent en els
centres d'educació secundària i, de l’altra, hi ha la lectura en profunditat de la Guia metodològica del supòsit pràctic.
Es plantegen tres proves d'avaluació continuada (PAC), qualiﬁcables i obligatòries per a tots els estudiants. Les tres activitats
parteixen de l'estudi del mateix supòsit pràctic. En cadascuna s'anirà avançant progressivament en el nivell d'aprofundiment. Es
tracta de descobrir la complexitat i el caràcter polièdric de la pràctica educativa i d'obtenir algunes de les competències
necessàries per actuar amb ﬁnalitats educatives en el dia a dia dels centres.
● PAC 1- Anàlisi del supòsit (primera aproximació): anàlisi del context i identiﬁcació de les situacions i dels fets rellevants
que el caracteritzen. Es realitzarà de manera individual, durant el primer semestre de curs.
● PAC 2- Reformulació del supòsit: elaboració de la problemàtica que planteja el supòsit d'acord amb els coneixements
rellevants. Treball en equip durant el segon semestre.
● PAC 3- Disseny i desenvolupament d'una l'estratègia d'intervenció educativa: disseny dels processos d'actuació necessaris
per resoldre la situació problemàtica. Treball en equip durant el segon semestre de curs
A l’inici de cadascuna de les activitats d'avaluació continuada, el professorat proporcionarà les orientacions necessàries per a una
correcta aproximació als continguts teòrics i al supòsit pràctic. Proposarà, així mateix, la consulta dels recursos d'aprenentatge que
es considerin més rellevants en cada cas.
La proposta de treballar en equip en la segona i tercera PAC té com a objectiu que l'estudiant es familiaritzi amb la dinàmica de
treball pròpia de la praxi professional del professorat en els centres educatius. En aquest context, la capacitat de col·laboració
interdisciplinària i el treball en xarxa i transversal entre l'equip docent i amb d'altres professionals i agents socials i educatius de
l'entorn, com també amb la comunitat educativa, començant per les pròpies famílies dels alumnes, esdevé una competència
imprescindible. En acabar la PAC 1, el professorat proposarà la creació dels grups de treball amb una composició màxima de 5
persones. Cada grup disposarà d'un espai de treball a l'aula virtual, però els implicats poden utilitzar altres dispositius o plataformes.
Per orientar aquesta dinàmica, la Guia metodològica del supòsit pràctic especiﬁca les característiques, tasques i rols dels diferents
membres del grup; a més, el document El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic proporciona criteris
útils per a l'organització d'una cooperació eﬁcaç
* Per a una explicació més extensa de la metodologia i els espais digitals utilitzats, consulta el Pla Docent que trobaràs dins de l’aula virtual.
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ASSIGNATURA: Projecte societat, família i educació;
processos i contextos educatius
CONTINGUTS
El context dels sistemes de desenvolupament personal i social:
● El sistema familiar: estructures i dinàmiques familiars. Funcions de la família, pràctiques educatives familiars i relacions
família-escola: coneixement compartit i col·laboració. Actituds necessàries.
● El sistema socioeducatiu: l'obertura dels centres a la comunitat. Xarxes socioculturals, plans educatius d'entorn, projectes
educatius de ciutat, servei comunitari a l'ESO, xarxes d'innovació educativa i xarxes sociosanitàries d'atenció a l'alumnat.
El context del sistema educatiu:
● El sistema educatiu català: què és l'educació secundària? L'educació secundària dins del sistema educatiu i especiﬁcitats de
l'etapa. Marc normatiu, l'escola inclusiva, l'ordenació dels ensenyaments de secundària: organització curricular (secundària
obligatòria i postobligatòria) i planiﬁcació de l'acció educativa.
● El centre educatiu de secundària: què és un institut i quina és la seva organització? Autonomia de centres (organitzativa, de
gestió i pedagògica), direcció, òrgans de govern i de participació, estructura organitzativa de l'equip docent, el Projecte Educatiu
de Centre i el Projecte de Direcció.
● Els espais d'aprenentatge: l'espai de l'aula a secundària. Com es gestionen el grup, els espais i els processos
d'ensenyament-aprenentatge? El desplegament del currículum a l'aula, components i models de la programació. Estratègies
didàctiques i gestió de recursos i materials. Metodologies innovadores d'ensenyament-aprenentatge i avaluació formativa i
formadora dels processos. Actuacions en el marc del Projecte de convivència del centre per a la promoció, prevenció i resolució
de conﬂictes a l'aula i al centre.
● Orientació educativa: recursos i estratègies per facilitar la continuïtat dels itineraris formatius. El Pla d'Acció tutorial i
d'Orientació Educativa, funcions del tutor/a i actuacions en relació amb l'equip educatiu, les famílies i l'alumnat.
● L'atenció a la diversitat: planiﬁcació de les mesures i suports d'atenció a la diversitat de l'alumnat de secundària. El Pla d'atenció
a la diversitat: actuacions. Marc normatiu de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. La inclusió
educativa i la inclusió social. L'atenció a l'alumnat amb necessitats especíﬁques de suport educatiu (NESE). Les dinàmiques de
grups i la promoció de la convivència

AVALUACIÓ I FEEDBACK
Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota ﬁnal d'avaluació contínua esdevé la nota
ﬁnal de l'assignatura. La proposta d'avaluació continuada consta dels següents elements:
• Dues activitats inicials que tindran caràcter no avaluable, però requeriran la participació obligatòria dels estudiants.
• Tres PAC que s'adrecen a l'estudi d'un mateix supòsit pràctic i que es realitzaran: la primera de manera individual i les següents en
grup. L'avaluació es referirà a la capacitat d'anàlisi del supòsit i de disseny d'una intervenció i, al mateix temps, a la capacitat de
col·laboració i de treball en equip.
• Cada activitat, en la seva formulació, comptarà amb uns criteris d'avaluació que n'orientaran el desenvolupament. En el cas de la
tercera activitat, a més, els estudiants disposaran d'una rúbrica que precisarà els focus de l'avaluació en la darrera fase de treball.
El pes d'aquestes tres activitats, en la qualiﬁcació ﬁnal, respon a la següent ponderació: PAC 1: 25% / PAC 2: 30% / PAC 3: 45%
L'avaluació del treball en grup es durà a terme en dos moments: a través d'un informe d'autoavaluació que realitzaran de manera
conjunta tots els components del grup i que es presentarà en el transcurs del segon exercici i també en ﬁnalitzar el tercer exercici.
L'equip docent oferirà informació, orientacions generals i especíﬁques per al desenvolupament de cadascuna de les activitats i
criteris d'avaluació. També proporcionarà el retorn necessari en l'avaluació ﬁnal de cadascuna de les activitats, adreçat al conjunt
dels estudiants a través del Tauler transversal i de l'aula i també de forma especíﬁca als estudiants que ho requereixin. D'altra
banda, cada grup rebrà un retorn especíﬁc en relació a la resolució de cada activitat realitzada (PAC 2 i PAC 3).
* Trobareu més informació sobre l’avaluació al Pla Docent de dins de l’aula virtual.
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RECURSOS I BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
Recursos d'aprenentatge i eines de suport
- Pla Docent de l'Assignatura: és un document que proporciona orientacions generals sobre l'estructura i la dinàmica de
funcionament de l'assignatura. Hi consten els objectius, les competències, els continguts, la metodologia de treball i la proposta
d'activitats d'avaluació continuada, els recursos, el calendari de treball i el sistema d'avaluació.
- Guia d'estudi Societat, Família i Educació: és un document de síntesi dels continguts relacionats amb els contextos de
desenvolupament, les relacions entre família i escola, l'orientació i l'acció tutorial, l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat.
- Guia d'estudi Processos i contextos educatius: és un document de síntesi dels continguts relacionats amb el sistema educatiu
català, l'organització i el funcionament dels centres educatius de secundària i la gestió de l'aula, emfasitzant la planiﬁcació
docent del currículum i els processos d'ensenyament-aprenentatge.
- Guia metodològica del supòsit pràctic: és un document sobre el plantejament metodològic d'aquesta assignatura i la resolució de
l'activitat proposada. Incorpora el procediment de treball en grup, la proposta de valoració de les activitats d'avaluació i la
narració del supòsit pràctic amb la vinculació als principals continguts de referència de l'assignatura.
- Entorn social i familiar i intervenció psicopedagògica: és part del material del contingut teòric de l'assignatura relacionat amb
aspectes vinculats a la relació família-escola i el rol de la comunitat i serveis educatius en els processos educatius de l'alumnat.
- Organització del centre escolar: és part del material del contingut teòric relacionat amb el model del sistema educatiu català,
l'organització i gestió de centres de secundària, la gestió de l'aula, els processos d'ensenyament-aprenentatge i la innovació
educativa.
- El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic. És un document que proporciona orientacions per al
desenvolupament eﬁcaç del treball cooperatiu en entorns virtuals. Tenint en compte que en aquesta assignatura, la major part de
l'activitat es portarà a terme en treball en grup, considerem que aquest material pot ser útil als estudiants per desenvolupar
habilitats i estratègies de treball en equip.
Bibliograﬁa i fonts d'informació
En la presentació de cada activitat, trobaràs les principals referències bibliogràﬁques i webs de consulta sobre la part especíﬁca del
contingut i, al mateix temps, algunes lectures d'interès i d'ampliació sobre la temàtica que facilitarà el/la col·laborador/a docent.
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Especialitat
Cursat a UPF
25 ECTS

● Complements de formació disciplinar
● Fonaments de l’Aprenentatge i l’Ensenyament
● Disseny d’Entorns Innovadors d’Aprenentatge

PRESENTACIÓ DE L’ESPECIALITAT
EN POQUES PARAULES
Amb aquest màster et convertiràs en un bon docent de llengua i literatura catalana i castellana, en el context que tenim
avui (marc curricular i administratiu, perﬁl d’alumnat, diversitat de centres, etc.), segons les bases cientíﬁques més
acceptades i amb les metodologies centrades en l’aprenent (projectes, tasques, ABP, estudi de casos, etc.). Conﬁem així
que en acabar-lo comencis a ser un docent principiant preparat per a qualsevol context d’avui i per als canvis que
inevitablement vindran demà.
Tingues en compte l’orientació que té aquest màster. Pel que fa a les ciències del llenguatge, adoptem una perspectiva
comunicativa, sumant a la tradició d’estudis gramaticals les aportaciones de la lingüística del text i l’anàlisi del discurs.
Pel que fa a la psicologia, ens situem en una orientació sociocultural, entenent que l’aprenentatge sorgeix de l’apropiació
i el desenvolupament cognitius de recursos comunitaris de manera situada i col·laborativa. Pel que fa a la pedagogia,
emfasitzem la centralitat de l’aprenent i de les metodologies inductives, experiencials i compartides. En la literatura,
adoptem també una mirada competencial, centrada en la pràctica lectora i escriptora, generadora de signiﬁcats artístics
i humanistic i en el foment del consum literari crític i reﬂexiu. Finalment, entenem que l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació són un element essencial de la tasca educativa. En conjunt, entenem que un bon docent avui
ha d’adoptar una perspectiva plurilingüe, intercultural i tecnològica, que ha d’actuar com a mediador i assessor de
l’activitat lingüística i literària de l’alumne.
El component més important del màster són les pràctiques. Entrar a un centre real, observar docents experimentats i
tenir l’oportunitat de fer classes amb l’acompanyament d’un tutor són les activitats més rellevants. Per això, el
recorregut del màster té tres etapes:
●
1a. Preparació per entrar i interpretar les classes (octubre-desembre).
●
2a. Preparació per fer classes (gener-maig).
●
3a. Reﬂexió de l’experiència realitzada, síntesi en el TFM i presentació conjunta de pòsters (maig i juny).
Totes les assignatures (mòduls i seminaris), la vintena de docents, tots els tutors i tots els mentors, treballarem per
facilitar aquestes tres etapes i aconseguir el propòsit mencionat més amunt.
El màster és tant de català com de castellà. Això vol dir que la llengua vehicular pot ser qualsevol de les dues; els docents
n’usaran una o altre i tu pots expressar-te oralment i per escrit en la que vulguis. En canvi, el contingut de les
assignatures tindrà en compte totes dues llengües, excepte en el mòdul de Llengua Catalana i Llengua Castellana, que
estan separats precisament per poder abordar les especiﬁcitats de cada una.
La metodologia del màster és eminentment pràctica, centrada en l’estudiant, en el treball en grup i en l’experiència, amb
els diversos matisos de cada mòdul. Cada assignatura s’avaluarà a partir de 3 o 4 tasques situades en alguns mòduls,
però hi haurà d’altres activitats no avaluables.
A les pàgines següents, hi ha la descripció de cada assignatura per mòduls, classe per classe, amb avaluació i
bibliograﬁa. Als horaris hi ha la distribució de les sessions, sempre de dilluns a dijous de 16 a 20h, d’octubre a maig. Les
classes es faran al Campus del Poble Nou (c. Roc Boronat 138, metro Glòries) de Barcelona.
Qualsevol dubte que tinguis, posa’t en contacte amb nosaltres a partir del setembre i t’atendrem de seguida.
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Complements de
formació
disciplinària

Codi assignatura: 2019-32581 (UPF)
Temporització:
● Temps complet: primer trimestre.
● Temps parcial: primer any.
Nombre de crèdits: 5 ECTS.
Dedicació: 125 hores (36h presencials).
Professorat Responsable de l’Assignatura: Francesc Alamon, Elisenda Bernal, Evarista
García-Peña, Antonio Luengo, Lourdes Piñeiro i Daniel Cassany (coord.).
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PRESENTACIÓ
Aquesta assignatura aborda la transposició didàctica a l’aula de l’àmbit curricular de la Llengua i la Literatura Catalana i
Castellana. A partir de l’anàlisi dels currículums oﬁcials d’aquestes disciplines, d’algunes de les proves més rellevants,
dels llibres de text o dels materials didàctics que s’utilitzen avui, tractarem les qüestions epistemològiques més
rellevants d’aquest àmbit, a ﬁ que preparar-te per saber prendre les decisions més encertades quan t’hagis de posar
davant d’un grup d’aprenents.
El propòsit no és tant ampliar o actualitzar els coneixements de llengua o literatura, que ja tens per la formació rebuda al
grau, com aprendre a valorar, seleccionar i aproﬁtar aquest corpus de coneixements i habilitats des de la perspectiva de
l’aprenentatge-ensenyament de secundària. Busquem sobretot un docent que pugui preparar i gestionar situacions,
tasques i seqüències de treball que permetin als adolescents millorar les seves destreses comunicatives en català o en
castellà o desenvolupar la seva competència literària.
L’assignatura té un valor de 5 ECTS, que suposen 125 hores d’aprenentatge, amb 18 sessions presencials de dues hores
(72h), que signiﬁquen un 28% presencialitat. S’imparteix a l’inici del màster, a ﬁ de conèixer les competències i els
coneixements essencials de l’àmbit.
Algunes de les preguntes que podràs respondre en acabar aquesta assignatura són:
●
Quins són els continguts i objectius essencials de llengua i literatura?
●
Quins gèneres textuals he de treballar a l’aula?
●
Quin pes té la llengua oral?
●
He de permetre que els alumnes usin diccionaris i traductors en línia?
●
Quines gramàtiques són més idònies?
●
Quines novel·les i contes he de fer llegir?; he de llegir poesia a clase?
●
Puc relacionar la literatura local amb la universal?
L’assignatura es compon d’aquests quatre mòduls:
●
Anàlisi del currículum i de les proves.
●
Llengua catalana.
●
Llengua castellana.
●
Literatura catalana i castellana.
El primer mòdul el faràs en línia i els altres tres de manera presencial. Pots triar fer només un mòdul de Llengua
(catalana o castellana) o fer-los tots dos, atès que els horaris són compatibles; la nostra recomanació és que els facis
tots dos perquè els continguts no coincideixen i et prepararan per ser docent en els dos idiomes. En canvi, el mòdul de
Literatura és únic per a les dues tradicions literàries.
Més endavant trobaràs el desplegament de cada mòdul per separat, mencionant una competència bàsica, els objectius
principals, el que es farà en cada sessió presencial, l’avaluació i uns primers recursos bibliogràﬁcs principals.
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OBJECTIUS, COMPETÈNCIES, CONTINGUTS I AVALUACIÓ
OBJECTIUS

● Conèixer, comprendre i valorar els currículums i les proves de llengua i literatura amb una perspectiva crítica, a partir
de la diversitat de centres, alumnes, contextos d’ús i situacions d’ensenyament-aprenentatge.
● Aprendre a analitzar el perﬁl lingüístic i literari d’un grup d’alumnes, d’un centre concret, i a elegir la millor proposta
de formació perquè puguin desenvolupar les seves competències comunicatives i literàries en les dues llengües.
● Conèixer les característiques bàsiques de les principals contextos d’aprenentatge-ensenyament de català i castellà a
Catalunya (llengua materna, addicional, immersió, llengua d’acollida, etc.).
COMPETÈNCIES

● Analitzar els trets lingüístics o literaris de cada text i prendre consciència del valor formatiu (diﬁcultats, interessos,
exigència de coneixements previs, etc.) que pot tenir per a cada grup d’aprenents.
● Seleccionar els textos i els contextos d’aprenentatge més signiﬁcatius per als estudiants, que els motivin i que
estimulin la creativitat.
● Conèixer i valorar els recursos didàctics institucionals de llengua i literatura catalana i castellana i saber elegir els
més adequats per a cada grup d’aprenents.
CONTINGUTS
● Descripció i anàlisi dels currículums i de les proves de llengua i literatura catalana i castellana d’ESO i BAT.
● Els components bàsics de l’ús lingüístic (destreses orals i escrites, receptives i productives) i del sistema de la llengua
(pronunciació i ortograﬁa, gramàtica i discurs; lèxic, morfosintaxi, coherència, dialecte i registre) i la seva
transposició a l’aula.
● La competència literària (gèneres literaris, tradició i èpoques, autors, estilística i ﬁgures retòriques) i la seva
transposició a l’aula.
● Els diversos contextos d’aprenentatge de la llengua: llengua materna, estrangera, d’herència, addicional.
● Els principals contextos d’ensenyament: monolingüisme i plurilingüisme, tractament integrat de llengües, AICLE,
intercomprensió.
● Els recursos lingüístics per a l’aprenentatge: diccionaris, bases de dades, traductors, apps, redactors assistits.
● Els recursos literaris per a l’aprenentatge: biblioteques, repositoris, comunitats de lectors, bases de dades, material
audiovisual.
AVALUACIÓ
Aquesta assignatura té tres tasques avaluables, vinculades a alguns dels mòduls de l’assignatura:
Tasca 1. Mòdul: Currículum. Realitzar una proposta de programació anual d’un curs d’ESO. Valor: 30/100.
Tasca 2. Mòdul: Llengua catalana (2a) o Llengua castellana (2b). 2a: Analitzar un tema lingüístic en diversos contextos i
suports. 2b: Desenvolupar un diari d’aula setmanal. Valor: 30/100.
Tasca 3. Mòdul: Literatura catalana i castellana. Recollir dades sobre el tractament de la literatura al centre de
pràctiques. Valor: 40/100.
En la descripció de cada mòdul trobaràs l’especiﬁcació de la tasca i la seva vinculació amb el mòdul i l’assignatura.
Per a l’avaluació ﬁnal de l’assignatura també tindrem en compte l’activitat al portafolis personal de l’estudiant, a
Mahara. Algunes de les tasques avaluables es poden realitzar també al mateix portafolis.
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RECURSOS I BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
Barrieras, M.; Comellas, R.; Fidalgo, M.; Junyent, M.C.; Unamuno, V. (2009). Diversitat lingüística a l’aula. Construir
centres educatius plurilingües. Vic: Eumo Editorial i Fundació Jaume Boﬁll.
Camps, A. (coord.); Adell, P.; Bernárdez, E.; Brucart, J. M.; Camps, A.; Cassany, D.; Cuenca, M. J.; Guasch, O.; Salvador, V.;
Sánchez-Enciso, J.. i Sanz, G. (2011) Llengua i literatura catalana. Complements de formació disciplinària. Formació del
Professorat de Secundària. Barcelona. Ed. Graó.
Comajoan, L. (2003) “Adquisició de primeres i segones llengües: perspectiva històrica i qüestions actuals”, Caplletra,
número 35 (2003), p. 15-46.
Cots, J. M.; Armengol, L.; Arnó, E.; Irún, M.; Llurda, E. (2007) La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas.
Barcelona: Graó.
Cuenca, M. J. (1992) Teories gramaticals i ensenyament de llengües. València, Tàndem.
Funes, J. (2018) Estima’m quan menys ho mereixi… perquè és quan més ho necessito. Una guia per a pares i mestres
adolescents. Barcelona: Columna. Versió castellana: Quiéreme cuando menos me lo merezca… porque es cuando más lo
necesito. Barcelona: Paidós.
Jensen E. F. i A. E. Nutt (2016) The Teenage Brain: A Neuroscientist's Survival Guide to Raising Adolescents and Young
Adults. Haper. Versió espanyola: El cerebro adolescente. Guia de una madre neurocientíﬁca para educar adolescentes.
Barcelona: RBA. 2019.
Lomas, C. (coord.); J-P. Bronckart, Colomer, T.; Gracida, Y.; Jover, G.; López Villalva, M. A.; Martínez Montes, G. T.; Tusón
Valls, A. (2015) Fonaments per a un aprenentatge comunicatiu del llenguatge. Barcelona: Graó. Versió castellana:
Fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje. Barcelona: Graó.
Lomas, C., (coord.) (1996) La educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria. Barcelona: ICE / Horsori.
Mendoza Fillola, A. (coord.) (1998) Conceptos clave en didáctica de la lengua y la literatura. Barcelona: ICE UB.
Ruiz Bikandi, U. (coord.) Ambròs, M. A.; Bernárdez, E.; Breu, R.; Escandell, M. V.; Guasch, O.; Jover, G.; Leonetti, M.;
Olaziregi, M. J.; Oteagi, M. L.; Romera, M.; Ruiz Bikandi, U.; Tolchinsky, L. (2011) Lengua castellana y literatura.
Complementos de formación disciplinar. Barcelona: Graó.

29

ASSIGNATURA: Complements de formació disciplinària
NORMATIVA
Decret 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.
Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat.
El marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació (ET 2020)
Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències
clau per a l’aprenentatge permanent
Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum competencial i
l'orientació educativa a l'ESO 21/06/2019. Generalitat de Catalunya 2019
Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del
procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.

Marc per al plurilingüisme. Generalitat de Catalunya 2019.
El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme. Web: Generalitat
de Catalunya 2018.

MATERIAL DE SUPORT
Àmbit lingüístic (Llengües catalana i castellana) Seqüenciació dels criteris d’avaluació. Generalitat de Catalunya 2019.

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic. Llengua i literatura (catalana i castellana). Identiﬁcació i desplegament a
l’educació secundària obligatòria. Generalitat de Catalunya, 2015.
El currículum a cop d'ull. Generalitat de Catalunya 2017.
El currículum competencial a l’aula. Una eina per a la reﬂexió pedagògica i la programació a l’ESO. Març de 2018.
Generalitat de Catalunya, 2018.
La literatura a l'aula. Competències bàsiques Àmbit lingüístic Dimensió literària i comunicativa. Generalitat de Catalunya,
2014.
L'avaluació de 4t d'ESO. Web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Generalitat de Catalunya.
L'avaluació de quart d'ESO de 2019. Quaderns d'avaluació, 43. Generalitat de Catalunya, 2019.

Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Consell d’Europa, 2002.
Orientacions pràctiques per a la millora de l’ortograﬁa. Competències bàsiques Àmbit lingüístic Dimensió comunicativa i
literària. Generalitat de Catalunya, 2014.
Servei comunitari. Web de referència del Departament d'Educació.

Xarxa de competències bàsiques. Materials diversos. Web de la Xarxa.
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Mòdul: Anàlisi del currículum i de les proves
Docent: Francesc Alamon
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Analitzar la normativa educativa per comprendre l'estructura, l'organització i les orientacions pedagògiques que s'hi descriuen i
conèixer els continguts curriculars de l'àmbit lingüístic per aplicar-los en l’activitat professional futura.

Objectius:
● Conèixer el currículum i el paper que hi juga l'àmbit lingüístic a l'ESO i el batxillerat.
● Desenvolupar el currículum de l'àmbit lingüístic i concretar l'assoliment de competències i continguts clau.
● Conèixer les previsions del currículum sobre les diverses situacions d'aprenentatge i les seves diﬁcultats.
● Conèixer les possibilitats de l'àmbit lingüístic i literari en l'assoliment de la competència digital i comunicativa.
● Conèixer el procediment de les proves de competències durant l'ESO i a ﬁnal d'etapa.

CONTINGUTS I ACTIVITATS per sessions
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura guiada i anàlisi del currículum. Comprensió i interpretació dels aspectes curriculars relacionats amb l'àmbit.
Relació i ús de les competències bàsiques per curs. Correspondència entre competències i activitats reals d'aprenentatge.
Transversalitat de la llengua i la literatura. Participació en el disseny d'activitats interdisciplinàries.
Criteris de l’avaluació competencial. Principis i funció reguladora.
Participació de la llengua i la literatura en l'assoliment de les competències digital i de la ciutadania. El departament didàctic. El
currículum de Batxillerat.
6. Les proves de ﬁnal d'etapa. Resultats i recomanacions.

AVALUACIÓ
Tasca 3. Anàlisi d’adaptacions. A partir de casos reals de centres, s’analitzarà l’adaptació dels continguts del currículum a la
programació anual d’un determinat curs. Posteriorment, s’elaboraran propostes crítiques de millora, tenint present l’enfocament
competencial, els criteris d’avaluació i la transversalitat de l’àmbit lingüístic. També es considerarà la participació en intercanvi i el
debat durant tot el mòdul. Valor: 30/100.

BIBLIOGRAFIA
Diversos autors (2010). Competències i didàctica de la llengua. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 51.
Imbernon, F. (2017) Ser docente en una Sociedad compleja. La difícil tarea de ensenyar. Barcelona: Graó.
Normativa i material de suport del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. (Vegeu bibliograﬁa de l’assignatura)
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Mòdul: Llengua catalana
Docent: Elisenda Bernal
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Conèixer les característiques bàsiques dels principals contextos d’aprenentatge i ensenyament del català en el sistema
educatiu de Catalunya.
Objectius:
● Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (impresa, audiovisual, digital o multimèdia) i transformar-la en
coneixement per aplicar-la als processos d’ensenyament-aprenentatge en llengua catalana.
● Analitzar críticament materials i propostes didàctiques diverses i saber triar els recursos més adequats a les
necessitats del grup-classe.
● Adaptar materials existents a nous contextos d’ensenyament-aprenentatge.
● Dissenyar materials propis per a diferents objectius, habilitats, contextos, amb un èmfasi especial en el lèxic.

CONTINGUTS per sessions
1. Els contextos d’ensenyament del català i el castellà: tipus de centres i nivells del MECR. [Sessió conjunta amb llengua
castellana.]
2. Recursos i materials per a l’aula. Materials impresos, audiovisuals, digitals. Recursos formals i no formals.
3. Ensenyar i avaluar lèxic: de les paraules existents a les possibles i les probables.
4. De la L1 a la L2 (1): convergències divergents.
5. De la L1 a la L2 (i 2): el coneixement lingüístic compartit.
6. De la pantalla a l’aula: un accés per a la reﬂexió metalingüística.

AVALUACIÓ
Tasca 2a. Anàlisi de contingut. Comparar i analitzar un tema lingüístic en nivells diferents i/o en contextos
d’ensenyament (L1-L2) i/o en suports (digital, paper, oral) i valorar-ne l’adequació i coherència segons el nivell i el
context educatiu. Valor: 30/100.

BIBLIOGRAFIA
Higueras, Marta (2009). “Aprender y enseñar léxico”. MarcoEle, 9: 111-126.
Nation, I. S. P. (2013). Learning Vocabulary in Another Language. 2a ed. Cambridge: Cambridge University Press.
Read, John (2000). Assessing Vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press.

Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 53, (2010). Monogràﬁc sobre avaluació de competències.

32

ASSIGNATURA: Complements de formació disciplinària
Mòdul: Llengua castellana
Docent: Evarista García-Peña
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Conèixer les característiques bàsiques dels principals contextos d’aprenentatge i ensenyament del castellà en el sistema
educatiu de Catalunya.
Objectius:
● Saber analitzar el perﬁl sociolingüístic de l’alumnat d’un centre particular, i triar les propostes de formació més
adequades per desenvolupar la seva competència comunicativa en català i en castellà.
● Analitzar metodologies per a la gestió del multilingüisme en els centres educatius.
● Dissenyar tasques de llengua castellana per treballar la Dimensió Plurilingüe i Intercultural (Àmbit Lingüístic) del
Currículum de Secundària.

CONTINGUTS per sessions
1. Els contextos d’ensenyament del català i el castellà: tipus de centres i nivells del MECR. [Sessió conjunta amb Llengua
catalana.]
2. Ensenyar llengua castellana a secundària, segons el perﬁl de l’alumnat i el context.
3. Estratègies didàctiques i organitzatives per ensenyar castellà en un context multilingüe i intercultural.
4. L’atenció a la diversitat des de la llengua castellana (L1, L2, nouvinguts). Anàlisi de casos per projectes i tractament
integrat de llengües.
5. Ensenyar llengua castellana a alumnat nouvingut o d’origen estranger: recursos existents i disseny d’activitats
6. Presentacions: observació i anàlisi del PLC i de les matèries de llengua castellana en el centre formador.

AVALUACIÓ
Tasca 2b. Portafolis de classe. Diari d’aula (continguts i procediments de les 6 sessions + reﬂexió personal + ressenyes
de lectures, amb una extensió aproximada de 300 paraules per sessió). Valor: 30/100.

BIBLIOGRAFIA
Lomas, Carlos coord. (1999) Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la educación lingüística. Barcelona:
Graó.
Ruiz, T. (2008) “El tratamiento integrado de las lenguas: construir una programación conjunta”, Textos de didáctica de la lengua y la
literatura, Nº 47, págs. 46-58.
Ruiz Bikandi, U. (coord.) (2011) Lengua castellana y Literatura. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Graó.
Ruiz Bikandi, U. (coord.) (2011) Lengua castellana y Literatura. Complementos de formación disciplinar. Barcelona: Graó.
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Mòdul: Literatura catalana i castellana
Docents: Antonio Luengo i Lourdes Piñeiro
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Reﬂexionar sobre el paper de l’educació literària en la formació integral dels adolescents i la seva articulació en el centre educatiu, i
posicionar-se de manera raonada en la manera de viure i apropar la literatura a les aules prenent com a base els continguts
teòrico-pràctics de les sessions.
Objectius:
● Identiﬁcar què és la competència literària i la relació amb altres competències de l’àmbit lingüístic i amb altres àmbits i
llenguatges.
● Construir una idea clara al voltant de què és i com es treballa el gust per la lectura i l’hàbit lector.
● Reﬂexionar i posicionar-se, raonadament, respecte a una visió historicista i/o temàtica de l’aprenentatge de la literatura.
● Comparar diferents models d’articulació de la literatura dins del centre educatiu.
● Pensar de manera reﬂexiva sobre alguns elements constitutius de la selecció del corpus i itinerari lector: clàssics i/o obres
juvenils?; lectures obligatòries i/o tria personal?; intertextualitat…

CONTINGUTS per sessions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Què és la competència literària?
Selecció del corpus.
Visió historicista o temàtica?
Gust per la lectura i hàbit lector.
Articulació de l’aprenentatge de la literatura dins del centre.
Reﬂexió ﬁnal i avaluació.

AVALUACIÓ
Tasca 3. Observació i proposta de millora. Descriure i analitzar com es treballa la literatura a Secundària al centre on fan les
pràctiques, considerant els eixos fonamentals de l’educació literària. A partir d’aquesta anàlisi de punts forts i febles, suggerir una
proposta de millora d’algun dels aspectes observats. Valor: 40/100. [Tasca d’avaluació compartida amb el mòdul Didàctica de la
literatura de FAE, encara que es computa només en aquesta assignatura.]

BIBLIOGRAFIA
-Bordons, G. i Díaz-Plaja, A. (coords.) (2004): Ensenyar literatura a secundària. La formació de lectors crítics, motivats i cultes.
Barcelona, Graó.
-Colomer, T., et al. (2018), “La familiarización con la literatura”, Narrativas literarias en educación infantil y primaria, Madrid,
Síntesis. Pàgines 15-34.
-Colomer, T. (2010) Introducción a la literatura infantil y juvenil actual, Madrid, Síntesis.
-DDAA. (2014) La formación de lectores de textos literarios, Textos de didáctica de la lengua y la literatura, 66. (número
monogràﬁc).
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Fonaments de
l’aprenentatge i
l’ensenyament

Codi assignatura: 2019-32582 (UPF)
Temporització:
● Temps complet: primer i segon trimestre
● Temps parcial: primer any
Nombre de crèdits: 10 ECTS
Dedicació: 250h (72h presencials)
Professorat Responsable de l’Assignatura: Ramon Barlam, Daniel Cassany (coord.), Josep
M. Castellà, Rosa Clar, Evaristo González, Carmen López-Ferrero, Antonio Luengo, Cristian
Olivé, Lourdes Piñeiro.
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ASSIGNATURA: Fonaments de l’aprenentatge i
l’ensenyament.
PRESENTACIÓ
Aquesta assignatura aborda les bases fonamentals de la didàctica de la llengua i la literatura, en el context de
l’aprenentatge-ensenyament del català i del castellà a Catalunya. Es compon de l’estudi de la didàctica de les destreses
comunicatives (escoltar, parlar, llegir i escriure), dels elements constitutius de l’àmbit lingüístic i literari (gramàtica,
discurs i literatura) i dels instruments metodològics fonamentals (treball per projectes i tecnologies de la informació i la
comunicació).
L’assignatura té un valor de 10 ECTS, que suposen 250 hores d’aprenentatge, amb 36 sessions presencials de dues hores
(72h), que signiﬁquen un 28% presencialitat. S’imparteix abans de fer la segona visita al centre, quan hauràs de fer
classes, a ﬁ de dotar-te de tots els coneixements i destreses necessaris per fer-ho bé.
Algunes de les preguntes que podràs respondre en acabar aquesta assignatura són:
●
Com puc organitzar a classe una tasca d’expressió oral en un registre formal?
●
Quins escrits he de promoure que els aprenents produeixin i com els els he de corregir?
●
Quins conceptes de gramàtica he d’ensenyar i com els puc presentar a classe?
●
Com puc introduir aspectes discursius plurilingües a classe?
●
Quina terminologia lingüística he de fer servir?
●
Quines característiques té l’aprenentatge basat en projectes i com puc fer-ne un per als meus alumnes?
●
He de treballar amb portàtils o amb paper i com ho puc fer?
●
Quins programes i apps són més adequats per fomentar l’aprenentatge lingüístic i literari?
Els mòduls que componen aquesta assignatura són:
●
Didàctica de la llengua oral
●
Didàctica de la llengua escrita
●
Didàctica de la literatura
●
Aprenentatge basat en projectes i tasques
●
L’ús de les TIC dins i fora de l’aula
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ASSIGNATURA: Fonaments de l’aprenentatge i
l’ensenyament.
OBJECTIUS, COMPETÈNCIES, CONTINGUTS I AVALUACIÓ
OBJECTIUS

● Saber planiﬁcar, gestionar i avaluar tasques d’aprenentatge de llengua i literatura catalana i castellana.
● Saber elegir i adaptar els continguts i objectius de llengua oral, llengua escrita, gramàtica i discurs i literatura per a
cada grup d’aprenents, en una transposició didàctica adequada.
● Saber integrar els components lingüístics i literaris (llengua oral i escrita, gramàtica i discurs, literatura) i els d’altres
disciplines (Art, Socials, Ciències, etc.) en projectes integrats d’aprenentatge.
● Saber implicar els aprenents en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua i la literatura.
● Saber aproﬁtar les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) per aprendre dins i fora de l’aula.
COMPETÈNCIES

● Elegir, adaptar i gestionar tasques de llengua i literatura, presencials o en línia, segons el perﬁl dels aprenents.
● Valorar la idoneïtat dels materials editorials i saber-los adaptar a cada classe.
● Organitzar les tasques d’aprenentatge d’una assignatura, seguint diversos mètodes (projectes integrats, estudis de
cas, treball cooperatiu, seqüències didàctiques), segons el perﬁl d’aprenents i el context d’ensenyament.
● Utilitzar eﬁcaçment les TAC del centre (Moodle, portàtils, pissarres digitals) per a la classe de llengua i literatura.
● Orientar els aprenents en l’ús dels seus recursos digitals (portàtil, mòbil) dins i fora de l’aula.
● Afavorir l’autonomia de l’aprenentatge en llengua i literatura, reconeixent les activitats que fan els alumnes fora de
l’aula, establint-hi relacions amb el currículum formal.
CONTINGUTS
● Les destreses orals. Oral formal i espontani. Fluïdesa i correcció; estratègies discursives i planiﬁcació a l’aula.
● Les destreses escrites. Processos i subprocessos de comprensió i composició. Tasques de lectura i d’expressió.
● Gramàtica i discurs. Gèneres discursius, estructures lingüístiques comunes, reﬂexió gramatical i metadiscursiva.
● Projectes i tasques per aprendre. Característiques, objectius, fases i productes de projectes.
● TIC a l’aula. Potencialitats i limitacions. Usos transmissius, interactius i socials. Apps i experiències.
AVALUACIÓ
Aquesta assignatura té quatre tasques avaluables, vinculades a aquests mòduls:
Tasca 4. Mòdul: Did. de la llengua escrita. Elaborar un diari epistèmic sobre la classe al portafolis. Valor: 30/100.
Tasca 5. Mòdul: Did. de la gramàtica i el discurs. Elaborar una guia comentada de recursos gramaticals i discursius.
Valor: 30/100.
Tasca 6. Mòdul: Aprenentatge basat en projectes. Elaborar un projecte a partir d’una activitat competencial. Valor:
20/100.
Tasca 7. Mòdul: L’ús de les TIC. Elaborar una proposta didàctica d’utilització de TIC a l’aula. Valor: 20/100.
En la descripció de cada mòdul trobaràs l’especiﬁcació de la tasca i la seva vinculació amb el mòdul i l’assignatura.
Per a l’avaluació ﬁnal de l’assignatura també es tindrà en compte l’activitat al portafolis personal de l’estudiant, a
Mahara. Algunes de les tasques avaluables es poden realitzar també al mateix portafolis.
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★ ASSIGNATURA: Fonaments de l’aprenentatge i
l’ensenyament.
RECURSOS I BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
Barlam, R. i altres (2010): Metodologies, eines i estratègies TIC per a una educació multicultural a l’ESO. Dossiers
did@c-TIC’s, 8. Barcelona: UOC.
Camps, A. (coord.); Adell, P.; Cambra, M.; Camps, A.; Castells, N.; Colomer, T.; Espino, S.; Milian, M.; Minguela, Marta; Miras,
M.; Ribas Seix, T.; Rodríguez Gonzalo, C. Ruiz Bikandi, U.; Sánchez-Enciso, J.; Solé, I. (2011) Didàctica de la llengua
catalana i la literatura. Formació del professorat. Educació secundària. Barcelona. Ed. Graó.
Camps, A. (coord.); Guasch, O.; Milian, M.; Ribas, T. (2015) Bases per a l’ensenyament de la gramàtica. Barcelona: Graó.
Cassany, D.; Luna, M.; Sanz, G. (1993) Ensenyar llengua. Barcelona: Graó. Versió en castellà: Enseñar lengua. 1994.
Cassany, D. (2006) Rere les línies. Sobre la lectura contemporània. Barcelona: Empúries. Versió castellana: Tras las
líneas: sobre la lectura contemporánea. Barcelona: Anagrama.
Castellà, J. M.; Comelles, S.; Cros, A.; Vilà, M. (2007): Entrendre('s) a clase. Estratègies comunicatives dels docents ben
valorats. Barcelona: Graó. Versió en castellà del 2007.
Prensky, M. (2011) Teaching digital natives. Partnering for real learning. Thousand Oaks: Corwin. Versió espanyola:
Enseñar a nativos digitales. Madrid: SM.
Lomas, C. (coord.) (1999). Cómo enseñar a hacer cosas con palabras. Teoría y práctica de la educación lingüística. Vol. I i
II. Barcelona: Paidós. 2a ed.
Mata Anaya, J.; Núñez Delgado, M. P.; Rienda Polo, J. (coord.) (2015) Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid:
Pirámide.
Ruiz Bikandi, U. (coord.); Abascal, M. D.; Camps, A.; Larringan, L. M.; Margallo, A. M.; Mateos, M.; Milian, M.; Ribas Seix, T.;
Rodríguez Gonzalo, C.; Ruiz Bikandi, U., Zayas. F. (2011) Didáctica de la lengua castellana y la literatura. Madrid:
Ministerio de Educación, Ed. Graó.
Trujillo, F. (coord.) (2014) Artefactos digitales. Una escuela digital para la educación de hoy. Barcelona: Graó. Web de
Conecta13.
Vilà, M. (coord.) (2002) Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d’aprenentatge i seqüències didàctiques,
Barcelona: Graó. Versió castellana: El discurso oral formal. Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas.
Barcelona: Graó, 2007.
Revistes:

Articles de didàctica de la llengua i la literatura. Editorial Graó. Barcelona.
Textos de didáctica de la lengua y la literatura. Editorial Graó. Barcelona.
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ASSIGNATURA: Fonaments de l’Aprenentatge i l’Ensenyament
Mòdul: Didàctica de la llengua oral
Docent: Josep M. Castellà
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Organitzar i dur a terme tasques de comprensió i producció de textos escrits, incloent el disseny, la implementació a
l’aula i fora de l’aula i l’avaluació.
Objectius:
● Conèixer les particularitats de la llengua oral, l’oratòria i l’argumentació, i fer pràctiques oratòries signiﬁcatives a
classe.
● Saber triar tasques i recursos adequats a l’aprenent, per escoltar i per parlar.
● Saber dissenyar, gestionar a l’aula i avaluar tasques de comprensió i d’expressió oral.

CONTINGUTS per sessions
1. 1) Oralitat i educació: les raons d’un oblit. 2) Principals diﬁcultats de l’alumnat en llengua oral. 3) Components del discurs oral:
seguretat, veu, gest, mirada, posició, estructura, recursos retòrics. Pràctica: presentació personal.
2. 1) Oratòria i retòrica. 2) L’estructura del discurs oral: captatio benevolentia, tipus de conclusions. 3) Estratègies i recursos
explicatius: contextualització i regulació de la densitat informativa. Pràctica: Elevator pitch.
3. 1) L’argumentació. 2) Estructura: tesi, arguments, justiﬁcació i proves. 3) Lògica i retòrica: sil·logisme, entimema i topoi. Pràctica:
el monòleg argumentatiu.
4. 1) Arguments i fal·làcies. 2) El debat: framing i focusing. 3) Les lligues de debat. Pràctica: el debat creuat.
5. 1) L’ús d’elements de suport: powerpoint i altres. 2) L’avaluació de l’oral. Pràctica: el debat regulat.
6. 1) Necessitats especíﬁques de llengua oral: contextos d’immersió, acollida, correcció lingüística, etc. 2) Entrenament i higiene
vocal. 3) Anàlisi de propostes didàctiques. Pràctica: presentació de projectes sobre la llengua oral.

AVALUACIÓ
Activitats no avaluables. Fer una proposta didàctica sobre la llengua oral; participar en les activitats de pràctica (oratòria) a cada
classe.

BIBLIOGRAFIA
Casas, M.; Castellà, J. M. i Vilà, M. (2016) Els secrets de parlar en públic. Vic: EUMO. Versió castellana: Secretos para hablar bien en
público. Plataforma Editorial, 2018.
Vilà, M. i Castellà, J. M. (2012): “La argumentación oral. Debatir con más de 25 en clase”. Cuadernos de Pedagogía, 423.
Vilà, M. i Castellà, J. M. (2014): 10 idees clau: Ensenyar la competència oral a clase. Aprendre a parlar en públic. Barcelona: Graó.
Versió castellana del 2014.
Vilà, M. i Castellà, J. M. (2016): “L’avaluació de la llengua oral: reptes i alternatives”, a Vilà i Castellà (coord.): “Pensar abans de
parlar: l’oralitat reﬂexiva”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 70.
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ASSIGNATURA: Fonaments de l’Aprenentatge i l’Ensenyament
Mòdul: Didàctica de la llengua escrita
Docent: Daniel Cassany
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència:
Organitzar i dur a terme tasques de comprensió i producció de textos escrits, incloent el disseny, la implementació a l’aula i fora de
l’aula i l’avaluació.
Objectius:
● Saber triar textos, tasques i recursos adequats per a l’aprenent, per llegir i escriure.
● Saber dissenyar, portar a l’aula i avaluar tasques intensives de lectura inferencial i crítica.
● Saber dissenyar, gestionar a l’aula i en línia i avaluar tasques d’expressió escrita.

CONTINGUTS I ACTIVITATS per sessions
1. Experimentació i anàlisi comparativa de dues tasques de lectura intensiva, per extreure’n les recomanacions bàsiques per a l’aula
(prelectura, lectura, postlectura i andamiatges).
2. Experimentació i anàlisi didàctica de tècniques diverses de lectura literal, inferencial i crítica.
3. Experimentació i anàlisi d’una seqüència completa de microrredacció a l’aula (processos de composició, andamiatges per a
l’escriptura; modelació i retroacció; rol de l’aprenent i el docent; escriptura cooperativa a l’aula).
4. Selecció de textos, tasques i recursos per a la classe. La lectura i l’escriptura en entorns digitals: programes de
redacció assistida i recursos lingüístics.
5. Revisió i crítica de tècniques didàctiques bàsiques: construcció d’oracions, transferència oral-escrit (dictats), omplir buits,
escriptura extensiva.
6. Estudi de cas sobre un alumne amb problemes de redacció. Revisió i correcció de textos; el tractament de l’error i la falta.

AVALUACIÓ
Tasca 3. Diari espistèmic de classe. Diari de classe, per experimentar el valor epistèmic de l’escriptura, amb un mínim de 6 posts
de 300 paraules cadascun; després de cada sessió, el docent plantejarà algunes preguntes de reﬂexió que els estudiants hauran de
respondre al seu perﬁl a Mahara. Valor: 20/100.

BIBLIOGRAFIA
Camps, A. (2005) Siete principios en que basar la enseñanza de la escritura en Primaria y Secundaria. Web: leer.es.
Camps, A.; Ribas, T. (2000) La evaluación del aprendizaje de la composición escrita en situación escolar. Madrid: Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Cassany, D. (1999). Construir l’escriptura. Barcelona: Empúries. Versió castellana: Construir la escritura. Barcelona: Paidós.
Cassany, D. (1993). Reparar l’escriptura. Barcelona: Graó. Versió castellana: Reparar la escritura. Barcelona: Graó.
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ASSIGNATURA: Fonaments de l’Aprenentatge i l’Ensenyament
Mòdul: Didàctica de la gramàtica i el discurs
Docent: Carmen López-Ferrero
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Articular propostes didàctiques per treballar la gramàtica amb l´ús de textos (orals, escrits, audiovisuals) i desenvolupar la
competència discursiva i comunicativa dels estudiants..
Objectius:
● Proposar tasques de reﬂexió i anàlisi dels fenòmens gramaticals en relació amb la funció que tenen en l’activitat comunicativa
dels parlants.
● Fomentar la consciència metalingüística i l’autonomia dels aprenents a partir de les necessitats gramaticals i discursives.
● Fomentar l’aprenentatge de conceptes gramaticals des d’una perspectiva lingüística holística, basada en el treball amb tipologies
i gèneres discursius.

CONTINGUTS I ACTIVITATS per sessions
1. Anàlisi de necessitats: a partir d’un text, reﬂexió gramaticodiscursiva sobre coneixements lingüístics; continguts clau
per a una didàctica de la gramàtica i el discurs.
2. Estudi d’intervencions didàctiques a l’aula per resoldre problemes gramaticals d’abast textual; l’avaluació
comunicativa com a activitat per aprendre gramàtica i discurs.
3. Treball en equip de conceptes gramaticals a partir de gèneres discursius. .
4. Presentacions orals del treball realitzat en equip sobre conceptes gramaticals.
5. Avaluació de la competència gramatical i discursiva: actuació lingüística y reﬂexió metadiscursiva; anàlisi d’activitats.
6. Revisió crítica d’exercicis gramaticals en llibres de text actuals i recursos digitals; selecció, guia i propostes de
millora.

AVALUACIÓ
Tasca 4. Guia de recursos. Elaboració d’un guia de recursos (de 5 a 7) per aprendre gramàtica, amb una fonamentació teòrica i
metodològica de la selecció proposada. Valor: 30/100.

BIBLIOGRAFIA
Bosque, I. (dir.) (2019, en premsa). Glosario de términos gramaticales (per a professorat de llengua), Comisión Interacadémica de
Gramática de la ASALE-RAE.
Camps, A.; Zayas, F. (coords.) (2006). Secuencias didácticas para aprender gramática. Barcelona: Graó. Versió catalana: Seqüències
didàctiques per aprendre llengua. Barcelona: Graó.
Conca, M.; Costa, A.; Cuenca, M. J. i Lluch, G. (1998). Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la competència discursiva. Barcelona:
Teide.
Institut d’Estudis Catalans (2018). “Glossari” de la Gramàtica essencial de la llengua catalana. Barcelona: IEC.
Rodríguez-Gonzalo, C. (2015). “La intervención didáctica en el aula sobre gramática y escritura. El saber gramatical y la revisión de
textos en el uso de los tiempos verbales del pasado con alumnos de secundaria”. Cultura y educación, 27(4), pp. 890-898, DOI:
10.1080/11356405.2015.1089388.
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ASSIGNATURA: Fonaments de l’Aprenentatge i l’Ensenyament
Mòdul: Didàctica de la literatura
Docents: Antonio Luengo i Lourdes Piñeiro
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Seleccionar, analitzar i crear activitats, tasques, projectes o seqüències didàctiques que permetin treballar diferents aspectes de
l’educació literària.
Objectius:
● Conèixer i dissenyar experiències per treballar el gust per la lectura i l’hàbit lector a l’aula i al centre.
● Conèixer quins són els processos que fa un bon lector literari i el treball de la literatura com a espai personal: dimensió social,
emocional i personal del fet literari. Conèixer i dissenyar experiències per aplicar-ho a l’aula.
● Conèixer i dissenyar tasques i projectes que tinguin en compte diferents metodologies per treballar la literatura:
dramatitzacions, lectura en veu alta, activitats audiovisuals, constel·lacions literàries.
● Desenvolupar estratègies per situar el text al centre de l’educació literària.

CONTINGUTS per sessions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Experimentació i anàlisi de recursos per treballar el gust per la lectura i l’hàbit lector.
Experimentació i anàlisi de recursos per treballar els processos lectors i la literatura com a espai personal.
Selecció de textos, tasques i recursos per treballar la literatura a secundària 1.
Selecció de textos, tasques i recursos per treballar la literatura a secundària 2.
Discussió literària i centralitat del text. Explicació de la tasca de creació de seqüències didàctiques per treballar un relat breu.
Com treballar un relat breu a l’aula: mostra de seqüències didàctiques creades per l’alumnat i crítica i revisió dels companys i
companyes.

AVALUACIÓ
Tasca no avaluable. Proposta sobre un relat. Elaboració d’una proposta didàctica per treballar un relat.

BIBLIOGRAFIA
Departament d’Ensenyament (2014), La literatura a l’aula. Competències bàsiques. Àmbit lingüístic. Dimensió literària i
comunicativa. Generalitat de Catalunya.
Jover, G. (2007) Un món per llegir. Educació, adolescents i literatura, Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
Mendoza, A. (1998): “El proceso de recepción lectora”. A: A. Mendoza (coord.) Conceptos clave en didáctica de la lengua y la
literatura. Barcelona: Horsori.
Sanjuán Álvarez, M. (2013) La dimensión emocional en la educación literaria. Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.
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ASSIGNATURA: Fonaments de l’Aprenentatge i l’Ensenyament
Mòdul: Aprenentatge basat en projectes i tasques
Docents: Rosa Clar i Cristian Olivé
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.

Organitzar i dur a terme projectes contextualitzats a la realitat i l’entorn de l’adolescent, fent especial atenció al paper
de la llengua i la literatura.
Objectius:

● Conèixer els principals conceptes i els indicadors del treball per projectes, tenint en compte les diﬁcultats i els
avantatges d’aquesta metodologia.
● Situar el paper de la llengua i de la literatura en el marc dels projectes tant com a eina per a l’aprenentatge, com per
a la transmissió de valors i el foment de l’esperit crític i la creativitat.
● Conèixer recursos, materials i estratègies per a l’anàlisi de projectes i per a l’elaboració d’un projecte nou.

CONTINGUTS per sessions
1. Què és un projecte? Avantatges i inconvenients. La perspectiva dels estudiants i l’experiència del docent. Elaboració conjunta de
la base d’orientació dels apartats d’un projecte. Xarxa de Competències Bàsiques i rol del docent de llengua i literatura.
2. Anàlisi d'un projecte interdisciplinari de llengües i EViP (4t d’ESO) per observar l’estructura i els elements que l’integren, a partir
dels criteris de la sessió anterior.
3. El procés d’elaboració d’un projecte a partir d’un exemple interdisciplinari de Ciències, Tecnologia i EViP. Observació, explicació
de fases, coordinació de professora, rutines de pensament i avaluació.
4. Com vincular el món de l’adolescent amb els continguts de llengua i literatura? Experimentació de casos reals de tasques basats
en aprenentatges signiﬁcatius, amb reﬂexió i esperit crític. Processos de treball i instruments d’avaluació.
5. Idees clau del treball per projectes i per tasques. Valoració exemples de llengua i literatura. Explicació de la tasca avaluable.
6. Exposicions per grups de la tasca avaluable, i valoracions entre grups segons els criteris desenvolupats al mòdul. Reﬂexions
ﬁnals sobre l’aprenentatge realitzat.

AVALUACIÓ
Tasca 6. De la competència al projecte. Participació activa a l’aula i ampliació d’una activitat competencial per
convertir-la en un projecte. El treball es reﬂectirà al portafolis Mahara de l’estudiant. Valor: 20/100.

BIBLIOGRAFIA
Pujolàs, P.; Lago, J. R. (coord.) (2010). Aprender en equipos de aprendizaje cooperativo: el programa CA/AC ("cooperar
para aprender/Aprender a cooperar"). Barcelona: Octaedro.
Vergara, J. J. (2018). Narrar el aprendizaje. La fuerza del relato en el Aprendizaje Basado en Proyectos. Madrid: SM.
Zabala, A.; Arnau, L. (2014). Métodos para la enseñanza de las competencias. Barcelona: Graó.
XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Treball per projectes.
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ASSIGNATURA: Fonaments de l’Aprenentatge i l’Ensenyament
Mòdul: Ús de les TIC dins i fora de l’aula
Docents: Ramon Barlam i Evaristo González
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Ser capaç de conèixer i saber gestionar pedagògicament, de manera eﬁcaç i reﬂexiva, en el context de l’aprenentatge de
les llengües, metodologies i eines TIC efectives tant dins com fora de l’aula (aprenentatge formal i informal).
Objectius:
● Introduir les TIC a l’aula en contextos diversos, aproﬁtant les potencialitats i gestionant els canvis que provoquen..
● Adoptar eines experimentades en la pràctica que motivin l’alumnat i aportin valor afegit.
● Analitzar produccions TIC d’alumnes i deduir-ne estratègies apropiades per aplicar dins i fora de l’aula.
● Conèixer diversos models de centre, aula i procediment de treball presents avui a Catalunya.
● Potenciar un us ediﬁcant, col·laboratiu, crític i saludable de les TIC.

CONTINGUTS I ACTIVITATS per sessions
1. Les TIC en les classes de llengua d’acord amb la normativa vigent, la diversitat de centres i dels contextos actuals.
2. Estudi de casos de pràctiques recents de llengua en entorns multimèdia i col·laboratius.
3. Treball de la llengua (i d’altres matèries) amb TIC que aporten valor afegit (feedback immediat, interacció, etc.).
Mentimeter i altres, Pecha Kucha i presentacions orals efectives, Booktrailers audiovisuals. Mindmapping.
4. Anàlisi d’experiències recents de llengua i altres matèries: escriptura i correcció col·laborativa en línia, elaboració de
videotutorials; serious games i llengua, gamiﬁcació amb Socrative i Classcraftgame; classes inverses; World Mobile
City Project - La Meva Manresa (personalització de l’aprenentatge).
5. Estudi de cas de 45 adolescents que durant el curs 2018-2019 només van treballar en formats digitals.
6. Experiències d’aula i reﬂexions aportades per alumnes de secundària.

AVALUACIÓ
Tasca 7. Treballar amb TIC. Elaboració d’una proposta didàctica d’actuació a l’aula amb TIC, segons una pauta preestablerta i
informe ﬁnal de valoració valoració del mòdul, incloent-hi una reﬂexió crítica sobre les aportacions dels alumnes de secundària que
intervindran en una de les sessions del màster. Valor: 20/100.

BIBLIOGRAFIA
Barlam, R. i altres (2018): Dispositius mòbils i personalització de l’aprenentatge. A La personalització de l’aprenentatge. Dossiers
Graó, 3: 55-58.
Barlam, R. i altres (2011): Experiencias Innovadoras TIC en el Instituto Cal Gravat. A: Las TIC en educación. Realidad y experiencias.
Informe anual 2011. Barcelona: Ariel - Fundación Telefónica.
González, E.(2019): “L’aprenentatge en digital, segons l’alumnat adolescent”, Portal El didari de l’educació. Barcelona.
González, E. (2018): “Enseñar lengua a adolescentes solo con entornos digitales”, Revista AIKA. Barcelona: UAB.
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Disseny d’entorns
innovadors
d’aprenentatge

Codi assignatura: 2019-32583 (UPF)
Temporització:
● Temps complet: primer i segon trimestre
● Temps parcial: primer o segon curs
Nombre de crèdits: 10 ECTS
Dedicació: 250h (72h presencials)
Professorat Responsable de l’Assignatura: Daniel Cassany (coord.), Rosalía Delgado,
Laura Farró, Mireia Manresa, Pablo Moro, Núria Pons i Carina Torres.
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ASSIGNATURA: Disseny d’entorns innovadors
d’aprenentatge.
PRESENTACIÓ
Aquesta assignatura té el propòsit de preparar-te per a les dues intervencions de pràctiques que faràs, com a observador
(primera etapa, al novembre) i com a docent (segona etapa; al març). Et dotarà de les competències, els coneixements i
les eines bàsiques per observar i interpretar l’aula, per dissenyar seqüències didàctiques adequades a un grup
d’aprenents, per avaluar el seu aprenentatge lingüístic i literari i per iniciar el teu desenvolupament professional.
L’assignatura té un valor de 10 ECTS, que suposen 250 hores d’aprenentatge, amb 36 sessions presencials de dues hores
(72h), que signiﬁquen un 28% presencialitat. S’imparteix en dos moments estratègics, abans de fer la primera visita al
centre (per observar i començar a conèixer l’entorn educatiu com a futur docent) i abans de fer la segona visita (per
estrenar-te com a docent fent classes).
Algunes de les preguntes que podràs respondre en acabar aquesta assignatura són:
●
En què m’he de ﬁxar en una classe observada per saber si els alumnes han après o no?
●
Quines fases ha de tenir una seqüència didàctica perquè faciliti l’aprenentage lingüístic i literari?
●
Quines característiques ha de tenir la conversa dels alumnes i la parla del docent perquè potenciï l’aprenentatge
signiﬁcatiu?
●
Com es formen els grups d’alumnes a l’aula perquè esdevinguin equips cooperatius d’aprenentatge?
●
Com puc aconseguir que els alumnes llegeixin obres de literatura fora de l’aula i els comentin entre ells?
●
Quines característiques tenen els projectes d’innovació docent i com m’hi puc implicar?
Els mòduls que componen aquesta assignatura són:
●
Observació i interpretació de classes
●
Disseny de seqüències didàctiques
●
Projectes d’innovació docent
●
Metodologia a l’aula
Aquest darrer mòdul es componen de tallers pràctics sobre temes especíﬁcs, que aniran canviant al llarg de les edicions.
Al curs 2019-2020 els tallers seran aquest
●
Taller 1: Conversar per aprendre
●
Taller 2: Aprenentatge cooperatiu
●
Taller 3: Organització de la lectura i la literatura
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ASSIGNATURA: Disseny d’entorns innovadors
d’aprenentatge.
OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
OBJECTIUS
● Analitzar les característiques del centre educatiu i el perﬁl lingüístic i educatiu dels aprenents amb qui treballarem.
● Elaborar dues seqüències didàctiques de llengua/literatura per a unes 15h de classe, de manera contextualitzada.

● Aprendre a gestionar una classe, dinamitzar equips d’alumnes i a implicar-los en el procés d’aprenentatge.
● Saber organitzar i conduir el diàleg a classe per fer reﬂexionar sobre els continguts i l’activitat.
● Saber fomentar la lectura d’obra completa, aproﬁtar els recursos de documentació (biblioteques escolars, barri) i
dinamitzar les comunitats de lectors.
● Reﬂexionar sobre la inserció professional personal en la comunitat educativa, elegint estratègies i plans idonis per
connectar-la amb la innovació docent.
COMPETÈNCIES

● Observar classes de llengua i literatura i saber interpretar els aprenents i el docent (situacions d’aprenentatge o de
desconnexió, diﬁcultats de comprensió, grups que treballen bé o no, instruccions que s’entenen o no, etc.).
● Adaptar el currículum oﬁcial i el projecte de centre a les necessitats i els interessos d’un particular grup d’alumnes.
● Dissenyar tasques d’aprenentatge que s’adaptin als continguts curriculars adaptats, segons el projecte de centre.
● Integrar en les tasques recursos diversos i multimodals de llengua oral, escrita, gramàtica, discurs i literatura.
● Avaluar els aprenentatges realitzats pels alumnes i l’eﬁcàcia de les tasques realitzades, afavorint la reﬂexió dels
aprenents i fomentant la seva autonomia.
● Treballar en equip amb els companys i saber negociar projectes comuns de classe.
● Orientar el futur professional del futur docent, connectant la innovació docent amb els diversos components,
institucions i projectes de l’àrea de llengua i literatura,
CONTINGUTS
● L’observació de classes. Criteris i instruments de recollida de dades. Interpretació d’evidències i disseny de millores.
● Les seqüències didàctiques. Formulació d’objectius, components, fases d’elaboració i planiﬁcació de la intervenció.
● La parla i la conversa a l’aula. Estratègies discursives per facilitar la interacció i construir signiﬁcats.
● L’aprenentatge cooperatiu. Diferències entre grup i equip, formació d’equips. Tècniques i recursos.
● L’organització de la lectura i la dinamització literària des de l’aula. Dinàmiques, recursos i tècniques.
● La inserció professional i la innovació docent. Orientacions i elecció personal de propostes i recerca.
AVALUACIÓ
Aquesta assignatura té tres tasques avaluables, vinculades a alguns dels mòduls:
Tasca 8. Mòdul: Observació i interpretació de classes. Elaboració d’un informe del centre de pràctiques. Valor: 30/100.
Tasca 9. Mòdul: Disseny de seqüències didàctiques. Omplir fulls de metacognició i dissenyar seqüències didàctiques per
a la intervenció l’aula. Valor: 50/100.
Tasca 10. Mòdul: Projectes d’innovació. Presentar una proposta d’innovació a partir dels exemples de les sessions. Valor:
20/100.
En la descripció de cada mòdul trobaràs l’especiﬁcació de la tasca i la seva vinculació amb el mòdul i l’assignatura.
Per a l’avaluació ﬁnal de l’assignatura també es tindrà en compte l’activitat al portafolis personal de l’estudiant, a
Mahara. Algunes de les tasques avaluables es poden realitzar també al mateix portafolis.

47

ASSIGNATURA: Disseny d’entorns innovadors
d’aprenentatge.
RECURSOS I BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
Camps, A. (coord.); Comajoan, Ll.; Duran, C.; Esteve, O.; Ferrer, M.; Fontich, X.; Manresa, M.; Milian, M.; Pagès, V.; Ribas Seix, T.;
Romea, Celia; Vilà, M. (2011) Llengua catalana i literatura. Investigació, innovació i bones pràctiques. Formació del professorat.
Educació secundària. Barcelona: Graó.
Camps, A.; Milian, M. (coord.) (2008). Mirades i veus. Recerca sobre l’educació lingüística i literària en entorns plurilingües.
Barcelona: Graó.
Cassany, D. (2011) En_línia. Llegir i escriure a la xarxa. Barcelona: Graó. Versió castellana: En_línea. Leer y escribir en la red.
Barcelona: Anagrama. 2012.
Cassany, D. (2006) Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Barcelona: Paidós.
Dolz, J.; Gagnon, R.; Ribera, P. (2013) Producció escrita i diﬁcultats d’aprenentatge. Barcelona: Graó.
Gower, R.; Walter, S. (1983) Teaching Practice Handbook. A reference book for EFL teachers in training. Londres: Heinemann
Ribas Seix, T. (1997) L’avaluació formativa en l’àrea de llengua. Barcelona: Graó.
Ruiz Bikandi, U. (coord.) Abascal, M. D.; Ambròs, M. Al; Apraiz, M. V.; Duran, C.; Esteve, O.; Illescas, M. J.; Jimeno, P.; Manresa, M.;
Milian, M.; Pérez Gómez, M. M.; Ramos, J. M.; Ribas Seix, T.; Ruiz Bikandi, U.; Sánchez-Enciso, J.; Zayas, F. (2011) Lengua castellana y
literatura. Investigación, innovación y buenas prácticas. Formación del profesorado. Educación secundaria. Barcelona: Graó.
Scrivener, J. (2012) Classroom Management Techniques. Cambridge. Cambridge University Press.
Wragg, E. C. (1994) An introduction to classroom observation. Londres: Routledge.
Zayas, F. (2012) Monográﬁco “Didáctica de la lengua y la literatura”. Revista Iberoamericana de Educación, 59, mayo-agosto. OEI.

Repositoris:
XTEC. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Llengua i literatura catalana. Llengua i literatura castellana. Treball per projectes.
WebQuestCat. Comunitat Catalana de Webquest.
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ASSIGNATURA: Disseny d’Entorns Innovadors d’Aprenentatge
Mòdul: Observació i interpretació de classes
Docent: Núria Pons
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Aprendre a recollir dades d’un centre educatiu, d’una classe, de grups d’alumnes i d’aprenenets, i a interpretar-les per apuntar
millores i intervencions educatives en el futur.
Objectius:
● Establir quins són els elements observables signiﬁcatius que condicionen la pràctica i, per tant, inﬂueixen en la relació
docent-alumnat.
● Determinar quins paràmetres poden ser rellevants per apropar-se a la dinàmica concreta d’un grup classe o de petits grups.
● Desenvolupar mecanismes de recollida de dades per engegar la reﬂexió sobre la pràctica docent a partir d’evidències.
● Interpretar les mostres recollides i proposar millores.
● Tenir una mirada crítica de la pròpia intervenció i de la intervenció d’altres companys.

CONTINGUTS per sessions
1. Anàlisi d’una pràctica docent a partir d’un visionat. Observació de la pròpia aula.
2. Elements observables: el temps, el moviment, la gestualitat, el torn de paraula, els recursos emprats, les transicions entre
activitats, l’interès i la implicació de l’alumnat, la relació entre professor i alumnat, etc. Observació de la pròpia aula.
3. Mecanismes per a recollir dades a partir d’exemples reals: scripting, counting i tracking.
4. Formulació d’una pregunta (un focus) respecte la pròpia pràctica relacionada amb els objectius d’aprenentatge establerts per tal
de recollir evidències a partir de l’observació.
5. Elaboració d’un document que serveixi com a eina per a la recollida de dades, tenint en compte que és possible que la recollida
sigui feta per un altre company.
6. Reﬂexió sobre una intervenció pròpia a partir de les dades recollides i propostes de millora.

AVALUACIÓ
Tasca 8. Informe etnogràﬁc. A partir de les dades recollides durant les sessions i les pràctiques, elaborar un informe sobre el centre
de pràctiques i el grup d’alumnes, a l’estil d’un informe etnogràﬁc. Valor: 30/100.

BIBLIOGRAFIA
Cid Sabucedo, A. (2001). Observación y análisis de los procesos de aula en la universidad: una perspectiva holística. Enseñanza, 19,
2001, 181-208. Ediciones Universidad de Salamanca
Lasagabaster, D. (2001) La observación de la clase de L2. Revista de Psicodidáctica, n.º 11-12, 2001, 67-86. Universidad del País
Vasco.
The Centre for Teaching Support & Innovation (2017). Peer observation of teaching: effective practice. University of Toronto.
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ASSIGNATURA: Disseny d’Entorns Innovadors d’Aprenentatge
Mòdul: Disseny de seqüències didàctiques
Docents: Laura Farró i Carina Torres
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència. Desenvolupar les habilitats i competències professionals necessàries per dissenyar seqüències didàctiques
competencials i avaluar els aprenentatges de manera formativa.
Objectius:
● Identiﬁcar un model didàctic comunicatiu i plurilingüe per a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües.
● Analitzar els elements clau que formen part d’una seqüència didàctica competencial.
● Utilitzar eines de disseny i de programació de seqüències formatives: SCOBAs i bases d’orientació.
● Conèixer i aplicar estratègies metodològiques per integrar la diversitat d’aprenentatges de l’ alumnat.
● Incorporar activitats d’avaluació formativa per a l’autoregulació dels aprenentatges.
● Identiﬁcar les competències necessàries per a la programació, implementació i avaluació de les seqüències didàctiques.

CONTINGUTS I ACTIVITATS per sessions
Ensenyar llengua a partir de seqüències didàctiques

1a. Introducció. De les percepcions a la construcció inicial d’una classe de llengües amb un enfocament comunicatiu i competencial.
2a i 3a. Anàlisi de seqüències didàctiques competencials. Estructura, característiques i objectius pedagògics de la metodologia. La
integració del llibre de text o els materials de suport..
4a. Anàlisi de programacions de l’àmbit lingüístic amb un enfocament plurilingüe. Característiques i objectius pedagògics.

Els objectius d’aprenentatge i l’avaluació formativa

5a. L’avaluació formativa competencial. Característiques en les seqüències didàctiques.
6a. Dels objectius d’aprenentatge diversiﬁcats al disseny d’activitat d’avaluació formativa.
7a i 8a. Del disseny d’activitats d’avaluació formativa al disseny d’instruments d’autoregulació dels aprenentatges. Criteris i
indicadors d’avaluació.

L’avaluació al servei del desenvolupament professional
9a. La mirada investigadora i col·laborativa del docent de llengua.
10a i 11a. Coavaluació i redescripció de les seqüències didàctiques.

AVALUACIÓ
Tasca 9. Metacogniﬁció i seqüències. Tasca 9a: Omplir un full de metacognició de cada sessió sobre els aspectes clau treballats de
la programació didàctica i dels objectius del curs. Valor: 10/100. Tasca 9b: Disseny de la planiﬁcació i avaluació de les seqüències
didàctiques. Valor: 40/100.

BIBLIOGRAFIA
Santmartí, Neus. (2007) 10 ideas clave. Evaluar para aprender. Barcelona: Graó.
Anna Camps (coord.) (2003) Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó. Reimpressió 2009.
El currículum competencial a l’aula. Una eina per a la reﬂexió pedagògica i la programació a l’ESO. Departament d’Ensenyament.
Març de 2018.
Las competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras. Instituto Cervantes. Direcció Acadèmica. Octubre de
2012.
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ASSIGNATURA: Disseny d’Entorns Innovadors d’Aprenentatge
Mòdul: Projectes d’innovació docent
Docents: Rosalía Delgado i Pablo Moro
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Conèixer criteris i plantejaments per esdevenir un docent innovador, implicat en el progrés i els avenços de l’educació, i
començar a esbossar una trajectòria professional pròpia amb el TFM.
Objectius:
● Conèixer i analitzar exemples de projectes d’entorns innovadors d’aprenentatge de llengua i literatura, fonamentats i
implementats a les aules de Secundària.
● Formular i contrastar una proposta didàctica innovadora d’un contingut de llengua i literatura.

CONTINGUTS per sessions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consensuar i compartir criteris i plantejaments per construir una trajectòria personal com a docent innovador.
Presentació i comentari de models de projectes de Llengua..
Presentació i comentari de models de projectes de Literatura.
Presentació i comentari de models de projectes de Llengua.
Presentació i comentari de models de projectes de Literatura.
Posada en comú de les propostes dissenyades pels estudiants.

AVALUACIÓ
Tasca 10. Proposta d’innovació. Dissenyar i presentar una proposta (esquematitzada) didàctica de treball d’un contingut
de Llengua o de Literatura que tingui en compte els aspectes tractats al llarg de les sessions. Es pot elaborar en parelles
o grups de tres i es pot publicar al portafolis de Mahara. Valor: 20/100.

BIBLIOGRAFIA
Camps, A. (2012) “Intervención, innovación e investigación. Una relación necesaria para las didácticas”. Enunciación, 17: 161-168.
Colomer, T. (1996) La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e innovación. A: Lomas, C. (coord.). La educación
lingüística y literaria en la enseñanza secundaria. Barcelona: ICE Universitat Barcelona-Horsori, 123-142. Cap. III.
Rodríguez, C. (2012) “La enseñanza de la gramática: las relaciones entre la reﬂexión y el uso lingüístico”. Revista Iberoamericana de
Educación, 59: 87-118.
Trujillo, F. (2016) Contra el aprendizaje basado en proyectos. Post en educacontic.es. 30-5-2016.
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ASSIGNATURA: Disseny d’Entorns Innovadors d’Aprenentatge
Mòdul: Metodologia a l’aula
Taller: Conversar per aprendre
Docent: Laura Farró
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Introduir estratègies d’interacció constructiva a l’aula per utilitzar la comunicació i, en concret, la conversa com a
instrument facilitador i mediador dels aprenentatges.
Objectius:
● Adquirir les estratègies discursives i metodològiques necessàries per guiar els aprenentatges i afavorir la construcció
de coneixement signiﬁcatiu.
● Incorporar en el discurs estratègies discursives que creïn oportunitats d’aprenentatge.
● Conèixer i usar estratègies comunicatives que fomentin un lideratge cooperatiu i un clima adequat de conﬁança que
potenciï l’autoimatge dels aprenents.

CONTINGUTS per sessions

1.
2.
3.
4.
5.

La interacció constructiva. Interacció.
La interacció entre docents i aprenents.
La interacció entre iguals.
La comunicació càlida i assertiva.
La interacció amb un mateix. Metareﬂexió i autoregulació.

AVALUACIÓ
Tasca no avaluable. Estratègies pròpies. Presentar un enregistrament de 3’ amb moments d’aula que mostrin estratègies
discursives i/o metodològiques d’interacció constructiva.

BIBLIOGRAFIA
Mercer, N. (2000) Palabras i mentes. Barcelona: Paidós. Trad. 2001.
Mercer, N. (1995) La construcción guiada de conocimiento. Barcelona: Paidós. Trad. 1997.
Von Manen, M. (1991) El tacto en la enseñanza. Barcelona: Paidós. Trad. 1998.
Esteve, O., Carandell, Z. & Farró, L. (2012) La construcción guiada de conocimiento en la formación del profesorado: la función
mediadora de la interacción desde los distintos niveles de andamiaje pedagógico. Actas del V seminario. El aula como ámbito de
investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de lengua. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
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ASSIGNATURA: Disseny d’Entorns Innovadors d’Aprenentatge
Mòdul: Metodologia a l’aula
Taller: Aprenentatge cooperatiu
Docent: Daniel Cassany
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Gestionar l’aula eﬁcaçment, donar instruccions entenedores i organitzar tasques i conduir grups perquè els aprenents
puguin col·laborar i construir aprenentatge.
Objectius:
● Conèixer els principis i els recursos més rellevants de l’aprenentatge cooperatiu i experimentar-los.
● Aprendre estratègies per aproﬁtar l’espai i el temps de l’aula, per potenciar la veu i per gestionar tasques
d’aprenentatge.

CONTINGUTS I ACTIVITATS per sessions
1.
2.
3.
4.

Constitució de grups i formació interdisciplinària per esdevenir equips de treball. Creació, formació i vida dels grups.
Tècniques d’entrenament de destreses comunicatives orals i escrites, negociació de continguts i creativitat en equip.
Experimentació completa i anàlisi de la tècnica del trencaclosques (jigsaw).
Tècniques per donar instruccions, gestionar el temps i l’espai, rendibilitzar la interacció docent-alumne i
alumne-alumne. Reﬂexió ﬁnal.

AVALUACIÓ
Tasca no avaluable. Ser membre d’un equip cooperatiu. Com ho vius? Quins problemes hi ha? Com es resolen? Reﬂexió
escrita continuada al portafolis Mahara.

BIBLIOGRAFIA
Cassany, D. (2004) “Aprendizaje cooperativo para ELE” Actas del programa de formación para profesorado de español
como lengua extranjera 2003-2004. 2004. Múnic: Instituto Cervantes de Múnic. p. 11-30.
Kagan, S.; Kagan, M. (2009). Kagan Cooperative Learning. San Clemente (EUA): Kagan Publishing.
Úriz Bidegán, N. ed. (1999) El aprendizaje cooperativo. Pamplona: Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra.
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ASSIGNATURA: Disseny d’Entorns Innovadors d’Aprenentatge
Mòdul: Metodologia a l’aula
Taller: Organització de la lectura i la literatura
Docent: Mireia Manresa
COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:
Competència.
Organitzar, dinamitzar i avaluar el foment de la lectura d’obra completa a l’aula i a la biblioteca escolar, tot incidint en
l’autonomia i la interacció entre l’alumnat i en la lectura personal i crítica.
Objectius:
● Planiﬁcar la lectura d’obres literàries completes i dissenyar estratègies didàctiques per a la construcció d’hàbits
lectors i la formació literària dels estudiants.
● Adquirir criteris de selecció de les obres per a diferents perﬁls de lectors i segons objectius de progrés literari.

CONTINGUTS per sessions
1.
2.
3.
4.

Construcció de criteris didàctics sobre la funció i la selecció de les obres literàries completes a secundària.
Anàlisi de casos lectors i d’activitats sobre obres completes.
Planiﬁcació de la lectura literària en itineraris lectors i disseny de dinàmiques per acompanyar la lectura autònoma..
Estratègies per planiﬁcar la lectura guiada d’una obra completa.

AVALUACIÓ
Tasca no avaluable. Reﬂexió sobre el centre. Redacció d’un post ﬁnal al portafolis explicant quina organització seria
adequada per fomentar la lectura de literatura al centre de pràctiques.

BIBLIOGRAFIA
Colomer, T. (2013). “Gust per llegir”. A: La lectura en un centre educatiu. Barcelona: Departament d’Ensenyament –
Generalitat de Catalunya: 87-98.
Jover, G. (2014). “Itineraris de lectura a secundària. Vers una construcció d’un mapa de la cultura”. Articles de didàctica
de la llengua i la literatura, núm. 63: 34-41.
Manresa, M. (2013). L’univers lector adolescent. Dels hàbits de lectura a la intervenció educativa. Barcelona: Rosa Sensat.
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Pràctiques

Assistència a un centre i tutorització des de la UPF
20 ECTS
● Pràctiques al centre educatiu
● Treball de ﬁnal de màster (TFM)

Pràctiques

Codi assignatura: 2019-32584 (UPF)
Temporització:
● Temps complet: primer i segon trimestre
● Temps parcial: primer o segon any
Nombre de crèdits: 20 crèdits
Dedicació: 500h
Professorat Responsable de l’Assignatura: Antonio Luengo (coord.)
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ASSIGNATURA: Pràctiques
PRESENTACIÓ
Les pràctiques d’aquest màster són el component central per iniciar-se en la pràctica professional i per desenvolupar en
contextos reals totes les competències relacionades amb l’educació lingüística. És el moment d’entrar en acció i
d’implementar en contextos reals i particulars els coneixements i les destreses treballades abans en totes les
assignatures i mòduls. Entrar a un centre real, amb totes les seves circumstàncies, observar classes de docents
experimentats i posar-se a fer classes –tal vegada per primer cop– ha de suposar també una experiència de construcció
professional.
El pràcticum està dedicat a l’observació, participació i reﬂexió de la realitat dels centres educatius de secundària. Pot ser
que sigui el teu primer contacte amb la professió –o la primera oportunitat per assumir el rol i la mirada de “futur
docent”– i és, doncs, el moment de reconèixer models d’actuació, contrastar les reﬂexions teòriques amb la pràctica real
i plantejar-se interrogants sobre les idees i les aptituds prèvies.
També cal tenir present que, com a experiència global que implica a moltes persones i variables, el pràcticum té una
certa dosi d’imprevisibilitat. No sempre és una mostra ideal o perfecta de la teoria, atès que els mentors i la resta de
professionals que trobaràs als centres són “persones” amb els problemes personals, familiars o laborals habituals.
És important aproﬁtar aquesta oportunitat valuosa de poder conèixer un centre per dins i de reﬂexionar sobre els
aspectes que caldria millorar. En pocs anys, tu mateix seràs un dels professionals que treballarà en un centre com el que
ara t’acull i que visites. Per tant, val la pena aproﬁtar tot el coneixement i tota l’experiència que adquiriràs en aquesta
activitat per escriure valoracions i reﬂexions que ens ajudin a fer propostes de millora del sistema educatiu.
Les dades globals de les pràctiques són aquestes:
●

Nombre de ECTS: 20

●

Hores d’estada al centre de pràctiques: 250

●

Hores de seminaris: 20

●

Hores de treball autònom: 130

●

Professorat: mentors dels centres de pràctiques, tutors de la universitat
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ASSIGNATURA: Pràctiques
OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
OBJECTIUS
● Conèixer les característiques principals d’un centre educatiu de secundària en ple funcionament.
● Identiﬁcar i valorar les línies bàsiques (projecte de centre, projecte educatiu, materials didàctics, etc.) que orienten
l’aprenentatge-ensenyament de la llengua i la literatura catalana i castellana.
● Observar i interpretar classes reals d’un docent experimentat amb un grup real d’aprenents.
● Preparar, efectuar i avaluar com a mínim una intervenció completa d’una unitat en aquest grup d’alumnes, amb l’ajudar del
mentor.
● Obtenir dades diverses sobre la intervenció anterior i valorar reﬂexivament l’experiència a ﬁ d’extreure’n idees per al futur.
COMPETÈNCIES
● Dissenyar i gestionar entorns d’aprenentatge-ensenyament de llengua i literatura catalana i castellana.
●
Dissenyar i aplicar metodologies docents diverses que facilitin el desenvolupament competencial
●
Dissenyar i aplicar metodologies que s’adaptin a la diversitat d’aprenents.
● Avaluar el procés i els resultats d’aprenentatge dels aprenents.
●
Utilitzar estratègies i instruments d’avaluació diversos.
●
Potenciar el vessant formatiu de l’avaluació.
●
Involucrar l’alumnat en l’avaluació.
● Implicar els estudiants en el procés d’aprenentatge.
●
Proporcionar recursos per afavorir l’autonomia.
●
Motivar l’alumnat a responsabilitzar-se del seu aprenentatge.
● Usar estratègies comunicatives eﬁcaces en l’aprenentatge-ensenyament.
●
Incorporar la multimodalitat per promoure l’aprenentatge
●
Analitzar la rellevància del discurs en l’activitat educativa dels parlants, dins i fora del centre.
● Explorar la identitat professional personal i orientar-la cap a la millora de la pràctica docent.
●
Analitzar i reﬂexionar sobre les pròpies pràctiques docents.
●
Construir coneixement pràctic a partir de l’observació i la interpretació de classes.
●
Dissenyar i avaluar l’aplicació d’innovacions docents.
● Implicar-se en els equips docents del centre.
●
Participar activament en les reunions i d’altres iniciatives del centre.
●
Compartir i comentar les “bones pràctiques” educatives creades personalment.
● Gestionar les emocions i els sentiments en el centre.
●
Prendre consciència de les emocions pròpies, saber controlar-les i ser empàtic amb les dels altres.
●
Identiﬁcar i valorar les motivacions professionals.
● Aproﬁtar les TIC per fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament professional.
●
Arriscar-se a explorar el potencial educatiu de les TIC.
●
Aproﬁtar les TIC com a eines per a la innovació i la millora educatives.
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ASSIGNATURA: Pràctiques
PLA DE TREBALL
Organització
El pràcticum es distribueix en dos períodes, un abans de Nadal i un altre més extens a l’entorn de Pasqua. Cada període té objectius i
tasques diferents. En els dos períodes, intentem que els estudiants facin l’estada per parelles, és a dir, amb un altre company del
màster, amb el qual es poden intercanviar comentaris i valoracions. Abans d’arribar al centre, hauràs pogut revisar el seu web i
esbrinar alguns aspectes bàsics (situació, línies, projecte educatiu, etc.)
1r període
Aquesta primera estada al centre dura dues setmanes i mitja i sol ser a ﬁnals de novembre. En cada setmana s’intenta fer aquestes
activitats:
Primera setmana. Observació no participant.
Dediquem aquests primers dies íntegrament recollir dades del centre (projecte educatiu, projecte lingüístic, perﬁl dels
estudiants, història recent del centre, etc.) i a observar receptivament (sense intervenció) les classes del mentor amb el seu
grup. Les tasques en què podem participar són: 1) assistir a les classes del mentor; 2) assistir a les reunions de coordinació
del Departament; 3) Observar el comportament i les activitats dels aprenents en els moments d’esbarjo; 4) Assistir a les
reunions de coordinació de professors d’àrees o cicles.
És important que aproﬁtis totes les oportunitats i situacions per participar i entendre millor el centre. (Però convé recordar
que algunes activitats (trobades amb familiars d’un aprenent, reunions determinades, etc.) poden ser restringides.
Segona setmana. Observació participant.
En aquesta segona setmana, quan ja coneixes el grup d’aprenents i les rutines del centre, pots començar a assumir un rol
d’observador participant, col·laborant amb el mentor en totes les activitats que sigui possible.
Tercera setmana. Visita a un segon centre.
Els 2-3 dies de la tercera setmana intentarem creuar les parelles d’estudiants d’un mateix centre amb una altra d’un altre
centre, a ﬁ que cadascú pugui visitar un segon centre durant un dia. Així, el primer dia tu mostraràs el teu centre de
pràctiques a un altre company (que té un centre diferent), explicant-li com funciona i quina orientació té. I el segon dia
seràs tu el que visitarà el centre del company, que t’explicarà com funciona el seu.
Per observar i recollir informació d’aquesta fase, el mòdul d’Observació i interpretació de classes t’oferirà criteris i instruments de
treball. En aquesta primera fase també és rellevant obtenir informació detallada sobre la intervenció pràctica que faràs en la darrera
fase de pràctiques, en la segona estada, que és la intervenció autònoma. Per això, et facilitarem diversos qüestionaris per recollir
tota la informació.
2n període
Aquesta segona estada al centre dura set setmanes i arriba abans de Pasqua, però també pot ocupar alguna setmana després,
segons el calendari de cada curs. Ara el propòsit central és fer classes de manera autònoma en el grup d’aprenents observat.
Distingim també dues fases:
Primeres setmanes. Intervenció acompanyada.
Començaràs a intervenir puntualment a classe amb el suport i la supervisió del mentor i el seguiment i la reﬂexió del tutor
del màster. El mínim desitjable seria:
1) Proposar i impartir un mínim de dues activitats completes a les classes del mentor/a, sota la seva observació i amb una
una valoració posterior conjunta.
2) Participar activament a les classes del mentor donant suport a tasques especíﬁques, prèviament acordades.
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★ ASSIGNATURA: Pràctiques
PLA DE TREBALL (continuació)
D’altres tasques que cal que facis durant aquesta fase d’intervenció acompanyada:
●
Participar en alguna activitat extraescolar fora del centre..
●
Avaluar alguns dels exercicis que han fet els alumnes i consensuar prèviament amb el mentor els criteris de
correcció i planiﬁcar una devolució als aprenents.
●
Accedir a la plataforma en línia de la classe (i del centre) per col·laborar-hi.
●
Assistir a les reunions d’avaluació (si és possible).
●
Assistir a les reunions de coordinació del departament o del cicle.
●
Assistir a les reunions de coordinació de professorat de l’àmbit lingüístic o dels projectes integrats.
●
Participar en algunes sessions de tutoria amb tot el grup classe o amb aprenents i famílies.
●
Assistir a alguna reunió de coordinació de tutors o d’una activitat particular.
Setmanes següents. Intervenció autònoma.
El propòsit d’aquesta darrera fase és aconseguir l’autonomia completa com a docent. Per això, hauràs de portar a terme, en
principi, un mínim de 8 sessions d’ESO (6 si no es té parella de pràctiques) i 4/5 sessions de Batxillerat (2/3 si és
individualment). En termes de seqüències didàctiques o unitats, solem entendre una unitat didàctica completa per a ESO i
una part per a Batxillerat. És interessant poder intervenir als dos cicles perquè són realitats educatives molt diferents
(obligatòria/opcional, estats evolutius molt diferents, preparació per a la universitat o no, etc.); però l’accés a la docència a
Batxillerat és més limitat perquè no hi ha tants centres i la pressió és més gran.
La intervenció a l’aula i les seqüències didàctiques que s’implementen s’han preparat d’acord amb el mentor i el tutor de la
universitat, i segons les indicacions del professorat dels mòduls, però cal que l’estudiant assumeixi durant aquestes hores
tota la responsabilitat de la classe: el seguiment, l'avaluació i l'actuació com a professor responsable del grup classe,
prenent les decisions que correspongui per gestionar l'aula. A més d’aquesta intervenció, en aquesta fase continuaràs
col·laborant en les activitats ja mencionades en les fases anteriors: assistència a reunions, assistir a activitats fora del
centre, ajudar al mentor en tasques de correcció, etc.
Finalment, també començaràs a recollir dades per a la darrera activitat del màster, que és el cicle de recerca-acció
vinculat a l’elaboració de treball ﬁnal de màster (TFM).
Reunions amb el mentor
A l’inici de cadascuna de les fases, els estudiants es reuniran amb el mentor i amb el coordinador del pràcticum del
centre assignat per planiﬁcar les tasques que duran a terme durant aquesta etapa. Caldrà considerar totes les
tasques que es demanen en el pla de treball del pràcticum.

AVALUACIÓ
L’avaluació del pràcticum es fa des dels centres de pràctiques i la fan els tutors de la universitat d’aquesta manera:
●
Portafolis. El tutor/a de la UPF tindrà en compte globalment la regularitat de les aportacions realitzades, com també la
qualitat de les reﬂexions realitzades en els diversos apartats. Rebreu una rúbrica amb els criteris. Valor: 50/100.
●
Pràctiques. El mentor/a del centre de pràctiques valorarà la obtenció de les competències docents establertes. Valor:
50/100.
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Treball Final
de Màster

Codi assignatura: 2019-32585 (UPF)
Temporització:
● Temps complet: tercer trimestre
● Temps parcial: segon any
Nombre de crèdits: 6 ECTS
Dedicació: 150h
Professorat Responsable de l’Assignatura: Daniel Cassany i Antonio Luengo (coord.).
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ASSIGNATURA: Treball Final de Màster
PRESENTACIÓ
El Treball Final de Màster (TFM) és un exercici de recerca-acció o d'investigació en el camp professional que hagis elegit, dins de l’
àmbit lingüístic i literari. Ha de signiﬁcat una activitat d’integració dels coneixements i les competències adquirides durant el
màster i d’aprofundiment d’un tema d’interès personal. Constitueix una primera activitat de recerca educativa a partir d'un tema o
problema identiﬁcat en la fase de pràctiques al centre o al llarg de les sessions presencials o en línia en les assignatures de
Fonaments o d’Especialitat.
El TFM combina els aspectes essencials d’una recerca educativa, en un nivell inicial formatiu: la formulació de preguntes o objectius
de recerca, la revisió de la recerca prèvia més actual, el disseny d’una estratègia de recollida de dades, l’elaboració d’un calendari
d’acció, l’execució de la recollida de dades, la seva anàlisis, la formulació d’interpretacions o l’elaboració de respostes a les
preguntes o els objectius anteriors. Aquesta activitat ha de girar a l’entorn de la innoció docent i pot incloure o no una proposta
didàctica d’aula.
Per tant, no estem parlant de fer una “memòria” tradicional de les pràctiques realitzades o una recopilació de materials i
d’activitats o recursos, tal com s’havia fet tradicionalment. Al contrari, plantegem una activitat més creativa, més personalitzada,
centrada en els interessos personals, que ha de donar un treball escrit més aviat breu (menys de 10.000 paraules), que serà guiat
per un tutor universitari especialista i que serà avaluat per un comitè de tres membres, en una sessió de presentació de pòsters, a
l’estil d’un congrés de recerca..
Per tot això, hauràs de triar un tema que sigui del teu interès, que connecti amb les teves preocupacions, i que formi part de la
pràctica docent de l'àmbit lingüístic o literari de català o castellà. Preferiblement podràs relacionar-lo amb el centre educatiu on
hauràs realitzat les pràctiques, de manera que sigui més accessible recollir dades i reﬂexionar sobre una pràctica situada.
Un tutor universitari vinculat al màster et guiarà en el procés d’elaboració del TFM amb tutories personalitzades al llarg del procés
de triar tema, dissenyar una estratègia de treball, processar les dades, redactar el treball i presentar-lo. El TFM es pot fer
individualment o en parella o en petit grup, adaptant en tot cas el volum de feina i al tema al nombre d’autors.
Alguns dels temes que podries desenvolupar en el TFM, segons els teus interessos són:
● Com puc relacionar les pràctiques literàries multimodals dels joves d’avui (fanﬁc, xarxes socials, fotograﬁes, música, etc.) amb el
currículum oﬁcial de literatura?
● Com puc utilitzar una app determinada (WhatsApp, TikTok, etc.) per fomentar l’aprenentatge creatiu de la llengua?
● Com puc treballar de manera creativa amb els diccionaris digitals?
● Quina presència i inﬂuència tenen les llengües que aporten els nouvinguts en les pràctiques escolars d’aula?
● Quins són els aspectes discursius que són comuns en les matèries de llengua catalana i castellana?
● Com puc desenvolupar l’expressió escrita dels aprenents amb blogs, wikis o espais comuns?
● Com puc ensenyar els aprenents a ser crítics i identiﬁcar falsedats o manipulacions?
● Com puc fomentar l’aprenentatge de l’oralitat amb el vídeo?
● ...
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ASSIGNATURA: Treball Final de Màster
OBJECTIUS, COMPETÈNCIES i METODOLOGIA
OBJECTIUS
● Integrar els coneixements adquirits i posar en pràctica les competències treballades durant el màster en una recerca-acció o
una petita investigació sobre un tema o qüestió de l’educació lingüística i literària en català o castellà.
● Aprofundir en els coneixements i les habilitats d’algun aspecte de la llengua i la literatura catalana o castellana en la pràctica
professional de secundària (ESO i Batxillerat), de l’EOI o dels mòduls professionals.
● Realitzar un primer treball que orienti els interessos personals cap a la innovació docent en la pràctica professional.
COMPETÈNCIES
● Identiﬁcació de temes, problemes o qüestions de la pràctica docent de llengua i literatura que requereixin millora o innovació
docent.
● Connexió d’algun d’aquests punts amb els interessos personals dins l’àmbit d’educació lingüística.
● Revisió de la bibliograﬁa especíﬁca més actual sobre el tema en qüestió.
● Formulació de preguntes i objectius de recerca que siguin operatius en el marc del TFM.
● Elecció de les tècniques adequades de recollida de dades i disseny un pla de recerca-acció.
● Recollida i processament de les dades recollides sobre educació lingüística i literària..
● Anàlisi i interpretació de les dades recollides i formulació de respostes per a les preguntes i els objectius.
● Redacció del TFM i del pòster per a la presentació pública.
● Defensa oral i escrita del TFM: exposició oral formal i debat amb el tribunal i l’audiència.
CONTINGUTS
● Metodologia bàsica de recerca educativa o d’investigació-acció: formulació de preguntes, disseny de recollida de dades,
tècniques d’aula, etc.
● Composició i redacció d’un treball cientíﬁc breu de recerca educativa.
● Presentació pública entre especialistes del TFM: confecció de pòster i preparació de l’exposició oral i el debat.
● Cerca i avaluació bibliogràﬁca en l’aspecte elegit per al treball.
METODOLOGIA
Encara que arribi al ﬁnal del màster, convé pensar en el TFM des del primer trimestre, atès que és una tasca global.
Durant el primer període de pràctiques al centre educatiu, pots començar a ﬁxar-te en algun aspecte controvertit o millorable de les
classes i de l’educació lingüística al centre, i pots començar a elegir objectius o preguntes de recerca. El teu tutor orientarà les
teves propostes.
Al llarg de les sessions presencials de l’assignatura de Disseny d’Entorns Innovadors d’Aprenentatge (sobretot del mòdul de
Projectes d’Innovació Docent, però també al de Disseny de Seqüències Didàctiques) pots iniciar la cerca bibliogràﬁca i el disseny de
les accions per recollir dades (observació, diari de classe, anotació, etc.) que faràs al llarg del segon període de pràctiques. El teu
TFM pot aprofundir en algun dels aspectes de les seqüències didàctiques que treballaràs o en altres qüestions del teu interès.
Per endegar el TFM, disposaràs d’un tutor personal i de dues sessions conjuntes amb altres estudiants, a més de tutories
individualitzades, que poden variar en nombre segons les necessitats. El TFM es presenta en formal escrit digital al ﬁnal del procés i
abans de la defensa oral.
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ASSIGNATURA: Treball Final de Màster
AVALUACIÓ
Per presentar el TFM cal aprovar abans la resta d’assignatures del màster (Fonaments, Especialitat i Pràctiques). Si queda
alguna assignatura pendent, es podrà presentar el TFM al curs següent en les mateixes condicions.
Per defensar el TFM també cal presentar una primera versió completa del treball al tutor, que el revisarà juntament amb
un referee extern, a mode de revisió d’una publicació cientíﬁca. Aquests revisors poden fer suggeriments de millora, que
els estudiants hauran de completar en una setmana abans de lliurar la versió deﬁnitiva del TFM.
A mode d’orientació, el TFM escrit ha de tenir un màxim de 10.000 paraules i pot contenir aquests apartats:
●
●
●
●
●
●

portada, índex, resum;
introducció (delimitació del tema, interès, preguntes, revisió bibliogràﬁca; 3.000 mots);
metodologia i dades (pla de treball, tipus de dades; 1.000 mots);
desenvolupament (resultats, interpretació, proposta didàctica, etc.; 4.000 mots);
conclusions (respostes a les preguntes; 2.000 mots);
bibliograﬁa i annexos.

Una guia detallada del TFM especiﬁca totes les qüestions d’aquest document.
La defensa oral del TFM es fa en una sessió conjunta de totes les especialitats del màster, com una presentació de
pòsters en un congrés. Per això, cal preparar un pòster escrit que resumeixi el TFM i una exposició oral breu (10 minuts)
per presentar el treball a cada membre del comitè d’avaluació i respondre les preguntes que pugui fer. El comitè
avaluador es compon del mentor del centre de pràctiques, del tutor de la universitat i, si és possible, d’un altre professor
del màster.
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Professorat

●

Professorat de Fonaments (UOC): responsables de les assignatures.

●

Professorat d’Especialitat (UPF i centres de secundària): docents de les
assignatures, dels mòduls i tutors de pràctiques i TFM.
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Lorena Becerril Balín
lbecerril@uoc.edu
Projecte: desenvolupament,
aprenentatge i educació

Mestra, llicenciada en Psicopedagogia i doctora en Societat de la
Informació i el Coneixement per la UOC.
Professora pròpia de la Universitat Oberta de Catalunya dels
Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.
Assessora psicopedagògica a centres educatius de Primària i
Secundària.
Fa recerca en temes d'identitat del docent i formació inicial i
contínua de professorat. Membre del grup de recerca consolidat
per la Generalitat de Catalunya "Seminari Interuniversitari en
Estratègies d'Ensenyament i aprenentatge”.

Josep M. Mominó de la
Iglesia

jmomino@uoc.edu
Projecte: societat, família i educació;
processos i contextos educatius

Mestre, doctor en Pedagogia i màster en investigació pedagògica
per la Universitat Ramon Llull. Ha exercit com a mestre en totes les
etapes de l’Educació Primària i Secundària (1983/1995).
Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la
Universitat Oberta de Catalunya des de 1995. Ha estat director del
Programa de Psicopedagogia i també dels Estudis de Psicologia i
Ciències de l’Educació.
Ha desenvolupat la seva activitat docent, primerament al segon
cicle de Psicopedagogia i al Curs de Qualiﬁcació Pedagògica:
Màster d’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera (UPF) i,
actualment, al Màster Universitari de Formació del Professorat
d’Educació Secundària (UPF-UOC), al Postgrau de Lideratge i
Direcció de Centres Educatius, al Màster de Psicopedagogia i al
Màster Universitari en Educació i TIC.
Ha centrat la seva recerca en l’anàlisi del procés d’integració de
les TIC en els sistemes educatius.
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Francesc Alamon

falamon@gmail.com
CFD: Anàlisi dels currículums i les
proves.

Doctor en Filologia Catalana, catedràtic d’Ensenyament
Secundari, nivell educatiu on ha treballat 32 anys. Professor
associat a Periodisme i Comunicació Audiovisual a la UdL,
durant 13 cursos. Ha estat coordinador pedagògic de l'INS
Manuel de Montsuar de Lleida, durant 18 anys. Actualment
treballa a l’ICE de la Universitat de Lleida com a
dinamitzador d’activitats formatives.
Està interessat en la recerca educativa en el
desenvolupament de la competència comunicativa. El treball
que ha desenvolupat en aquest camp l’ha vinculat sovint
amb el Departament d’Educació, on ha col·laborat en la
redacció els dissenys curriculars de l’àrea de llengua de
l'ESO i el Batxillerat i en la elaboració de materials de
formació del professorat. També ha col·laborat en diverses
publicacions de caire educatiu.

Ramon Barlam

rbarlam@gmail.com
FAE: L’ús de les TIC dins i fora de
l’aula.

Mestre i llicenciat en Geograﬁa i Història per la UAB. Màster
en comunicació interactiva, telemàtica, multimèdia i internet,
també per la UAB (1996). Ha treballat en aules d’educació
infantil, primària, secundària i universitat. Des de l’any 1992
ha estat treballant a peu d’aula en unitats d’adaptació
curricular, aules obertes i aules d’acollida.
Actualment professor a l’INS Cal Gravat de Manresa.
Especialista en projectes telemàtics telecol·laboratius i altres
metodologies educatives emergents. Coordinador de l’equip
TIC+C de l’ICE de la UAB i membre actiu de la xarxa educativa
LaceNet, de la qual actualment és membre de l’equip de
coordinació. Autor i coautor de diversos llibres i articles a les
principals revistes de pedagogia. Ha col·laborat i col·labora
amb diverses universitats en formació de formadors i
e-learning.
Entre altres reconeixements, l’any 1996 va ser distingit amb
el premi Bages de Cultura d’Òmnium Cultural-Bages.
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Elisenda Bernal

elisenda.bernal@upf.edu
CFD: Llengua catalana.

Llicenciada en ﬁlologia catalana (Universitat de Barcelona
1994), doctora en lingüística (Universitat Pompeu Fabra,
2000) i tècnica en docència amb TIC (Universitat Oberta de
Catalunya, 2006).
Actualment, és professora agregada Serra Húnter del
Departament de Traducció i Ciències de Llenguatge de la
Universitat Pompeu Fabra, on imparteix docència de llengua
catalana. La seva recerca se centra en l'estudi del lèxic des
d'aspectes diversos, especialment la formació de paraules,
la neologia i la lexicograﬁa.
Ha treballat més de 10 anys en l'ensenyament del català per
a persones adultes i ha coordinat i elaborat diversos
manuals d'aprenentatge de llengua catalana, així com també
ha participat en l'elaboració de material per a l'avaluació
formativa i competencial.

Daniel Cassany

daniel.cassany@upf.edu
Coordinador del màster
FAE: Didàctica de la llengua escrita

Professor en Anàlisi del Discurs (UPF). Llicenciat en Filologia
Catalana i doctor en Didàctica de la llengua, amb més de 15
llibres sobre ensenyament de la llengua i uns 100 textos, en
català, castellà, portuguès, euskera, anglès i francès.
Forma part del consell assessor d'unes 25 revistes
cientíﬁques de lletres, humanitats, socials i ensenyament de
la llengua en l'àmbit català i hispà. Ha estat professor invitat
de postgraus en institucions de més de 25 països a Europa,
Amèrica i Àsia. Ha col·laborat amb els ministeris d'educació
de Catalunya, Galícia, Euskadi, Espanya, Argentina, Xile i
Mèxic, en programes de promoció de la lectura i l'escriptura.
Des de 2004 es dedica sobretot a la recerca com a
coordinador del Grup consolidat i reconegut de Recerca en
Aprenentatge i Ensenyament de llengües (GRAEL). Web
personal.
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Josep M. Castellà

josep.castella@upf.edu
CFD: Didàctica de la llengua oral

Professor i investigador del Departament d'Humanitats
(UPF), llicenciat en Filologia Catalana (UB) i doctor en
Lingüística (IULA-UPF). Ha sigut Tècnic en Planiﬁcació
Lingüística a la Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya (1983-1988) i s’ha dedicat a
l'ensenyament del català, de les tècniques de redacció i
d'expressió oral i a la formació de professorat. Com ha
formador de professorat, ha col·laborat amb institucions
molt diverses (Consorci per a la Normalització Lingüística,
Generalitat Valenciana, Institut de Ciències de l'Educació de
la UB, UPC, SEDEC, centres de professors, Acció Cultural,
Rosa Sensat, etc.).
Ha publicat nombrosos llibres i articles sobre discurs i
llengua oral, a més de diverses sèries de llibres de text de
llengua catalana. Actualment treballa en la recerca teòrica i
pràctica en els diversos aspectes de la llengua oral
(didáctica a l’aula, formció de professorat, tècniques
retòriques, etc.), sense abandonar la formació de
professorat.)

Rosa Clar

rclar@xtec.cat
FAE: Aprenentatge basat en projectes
i tasques

Llicenciada en Filologia Catalana i Catedràtica d’Educació
Secundària. Dedicada al mon de la docència des de fa gairebé
trenta anys, ha treballat com a docent, com a tècnica del
SEDEC i com a assessora en Llengua i Cohesió, per al
Departament d’Educació. Actualment és professora i
directora de l’Institut Tordària, un centre de recent posada en
funcionament, on es treballa de manera globalitzada i per
projectes.
Imparteix formació del professorat des de fa vint anys,
centrant-se en la didàctica del procés d’escriptura i del de la
lectura, en l’aprenentatge en contextos multilingües i, en els
darrers anys, en la creació d’activitats competencials, en
l’avaluació per competències i en el treball globalitzat i per
projectes. En aquesta línia de treball, ha coordinat seminaris
de Primària i Secundària en diferents Serveis Territorials del
Maresme i el Vallès Oriental i ha fet assessoraments en
centres educatius.
Fa xerrades i participa regularment en taules rodones en
relació a aspectes de lideratge, d’anàlisi del sistema i
d’innovació educativa. Està vinculada al món cultural
associatiu i promou presentacions literàries, pictòriques,
conferències i recitals poètics.

69

Rosalía Delgado

rdelgado@xtec.cat
DEIA: Projectes d’innovació docent

Professora de Llengua i literatura castellanes a l’INS de
Secundària Oriol Martorell (Barcelona) i tutora de
pràctiques del Màster de Secundària de la UAB.
Coordina l’equip de treball de Llengua i Literatura a
Secundària de l’ICE de la UAB i també fa cursos de formació
per a docents.
Ha publicat diversos articles sobre experiències didàctiques
i ha col·laborat en publicacions de didàctica de la llengua
del Grup GREAL (UAB). Ha realizat el màster en investigació
educativa (MURE) i coordina el projecte First (Literary)
Dates de foment de la lectura entre adolescents.

Laura Farró

lfarro@xtec.cat
DEIA: Disseny de seqüències
didàctiques; Ensenyar implica
conversar

Llicenciada en ﬁlologia Hispànica i ﬁlologia Catalana per la
UB. Catedràtica d'institut de llengua i literatura catalana.
Ha estat tècnica de formació permanent del professorat de
l’ICE de la UB; formadora en pràctica reﬂexiva del
Departament d’Educació; assessora tècnica d’orientació
educativa del Departament d'Educació; formadora d’equips
per al lideratge de l’orientació educativa en el centres
educatius, i formadora de mentors i tutors del pràcticum del
Departament d’Educació.
Formadora dels àmbits de lideratge, comunicació,
intel·ligència emocional en el món empresarial i educatiu.
Ha coordinat grups de treball d’innovació educativa, i ha
participat com a ponent en seminaris, jornades i congressos.
És autora de diversos llibres de text, d’intel·ligència
emocional i de comunicació; i d’articles de didàctica i de
formació de persones expertes.
Actualment treballa com a Professora-investigadora del
CESIRE (Centre de recursos especíﬁc de Suport a la Recerca i
a la Innovació Educativa) del Departament d’Educació, en els
àmbits de llengua en l’aprenentatge de les diferents matèries
curriculars, i l´ús del llenguatge i la comunicació en els
processos de mediació de l’aprenentatge.
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Evarista García-Peña
mgarciap@xtec.cat
CFD: Llengua castellana

Llicenciada en Filologia Hispànica i en Filologia Francesa
(UB). Diploma d’Estudis Avançats “La Traducció: Aspectes
Literaris i Discursius” (UPF).
Docent des del 1992 en diversos àmbits i nivells educatius,
ha estat professora associada a la UPF i col·laboradora
docent a la UOC. Titular del CAPES, pertany al cos de
professors funcionaris de Secundària del Ministeri de
l’Educació Nacional de França. Actualment, és professora
interina a un institut de Barcelona.
Els seus interessos com a docent es centren en el
tractament integrat de llengua i contingut (TILC),
l’ensenyament per la literatura per entrada temàtica, la
transversalitat dels àmbits artístic i lingüístic, i, en general,
les metodologies didàctiques amb enfocament globalitzat.

Evaristo González
Prieto
mail
Assignatura

Mestre per la Universitat d‘Oviedo i llicenciat en Ciències de
la Comunicació (Periodisme) per la UAB, amb 40 anys
d’experiència com a docent a Primària i Secundària, molts en
equips directius de centres educatius públics.
Investigador en comunicació, educació i gestió del
coneixement en centres educatius. Professor del Máster
Internacional de Comunicació i Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Responsable de la gestió i implementació del projecte TIC de
l’institut Torre del Palau de Terrassa, posat en marxa fa 25
anys i on és director des de fa 10 anys. Professor de llengua
castellana, amb la utilització de les TIC de forma intensiva.
Ponent i investigador en congressos, jornades i formacions en
universitats espanyoles i d’Amèrica Llatina. Col·laborador en
mitjans digitals amb articles divulgatius sobre l’educació i les
TIC, sempre amb ganes d’aprendre de tothom, de compartir i
de millorar. L’alumnat ens ensenya molt.
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Carmen López-Ferrero
carmen.lopez@upf.edu
FAE: Didàctica de la gramàtica i el
discurs

Llicenciada en Filologia Hispànica i Doctora en Filosoﬁa i
Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona, va
ser docent de carrera del Cos de Professorat d’Ensenyament
Secundari durant quatre anys (1989-1993).
El 1993 va començar a impartir classes i investigar a la
Universitat Pompeu Fabra (UPF), on actualment és
professora titular d’universitat de llengua espanyola i anàlisi
del discurs i membre del Grup de Recerca en Aprenentatge i
Ensenyament de Llengües-GR@EL, grup de recerca
consolidat.
Ha participat en projectes de recerca competitius i publicat
diversos llibres en col·laboració i també articles, tant de
recerca com divulgatius. Imparteix regularment cursos de
formació de professorat, tant de primeres llengües com de
llengües addicionals. Ha coordinat també projectes
d’innovació docent sobre didàctica de la llengua espanyola.
Web personal.

Antonio Luengo

aluengo2@xtec.cat
Coordinador de pràctiques i docent
de literatura (CFD/FAE)

Llicenciat en Filologia Hispànica i Filologia Catalana. Ha
cursat el Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la
Literatura, i ha format part del grup de recerca en literatura
infantil i juvenil GRETEL (UAB), amb el qual ha publicat
articles centrats en la dramatització com a eina didàctica.
Té 10 anys d'experiència en el món de l'ensenyament. En els
instituts on ha treballat ha estat coordinador pedagògic, cap
d'àmbit i coordinador d'innovació, promovent canvis educatius
en el marc d'escola avançada.
Col·labora en diverses activitats de formació de professorat.
Actualment és professor de lE Les Vinyes, de Castellbisbal.
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Mireia Manresa

mireia.manresa@uab.cat
DEIA: Metodologia a l’aula. Taller:
Organització de la lectura i la
literatura.

Doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la
UAB, amb Premi Extraordinari de Doctorat (2009-2010) i
Llicenciada en Filologia Catalana per la UdL. Membre del
grup de recerca GRETEL (literatura infantil i juvenil i
educació literària) de la UAB.
Ha treballat com a professora d’ensenyament secundari
durant vint anys. Actualment és membre de la unitat docent
de l’ICE de la UAB i professora associada del Departament
de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències
Socials de la UAB (des del setembre de 2005).
Té diverses publicacions sobre didàctica de la llengua i la
literatura, és membre del Consell de direcció de les revistes
Articles i Textos de didàctica de la llengua i la literatura
(editorial Graó) i és especialista en el tractament d’hàbits
lectors dels adolescents a les aules i en educació literària.

Pablo Moro

pmoro@institutviladomat.cat
DEIA: Projectes d’innovació docent

Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra.
Llicenciat en Filologia per la Universitat de Barcelona. Ha
publicat nombrosos articles relacionats amb el teatre, la
literatura i l’educació.
Va ser professor a la Facultat d’Art de la Universidad Nacional
de Centro de la Provincia de Buenos Aires, a l’Argentina. Ha
treballat com actor i productor teatral.
Actualment és professor de Llengua Castellana i Literatura i
Coordinador Pedagògic a l’Institut Viladomat de Barcelona.
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Cristian Olivé

xtianolive@gmail.com
FAE: Aprenentatge basat en
projectes i tasques

Llicenciat en Filologia Catalana. Des que va cursar el Màster
de formació de professorat, s'ha dedicat al món de la
docència.
Actualment treballa a l’Escola Joan Pelegrí de Barcelona
impartint les matèries de Llengua catalana i castellana i
Literatura i tutoritzant alumnes de pràctiques en més d'una
ocasió. La metodologia de treball que defensa prioritza la
proximitat a la realitat adolescent.
Ha publicat diversos articles, materials educatius i ha
impartit cursos i activitats de formació de professorat.
L'activitat a les xarxes li ha valgut una gran presència als
mitjans de comunicació.

Lourdes Piñeiro

lpineiro@xtec.cat
CFD/FAE: Literatura catalana i
castellana, Didàctica de la literatura

Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de
Barcelona. Doctora en didàctica de la llengua i la literatura.
Catedràtica d’ensenyament secundari amb més de trenta
anys d’experiència docent a centres públics.
Membre del grup de treball “Poció –Poesia i Educació—“ de
la UB. Actualment és professora de l’Institut Joaquima Pla i
Farreras de Sant Cugat del Vallès.
La literatura i la seva pràctica reﬂexiva conformen l’eix
vertebrador de tots els projectes, llibres i materials educatius
on ha col·laborat, sempre cercant en els joves el foment de
l’hàbit lector i la connexió de les lectures a una reﬂexió vital
pròpia.
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Núria Pons

ponsnusas@gmail.com
DEIA: Observació i interpretació de
classes.

Llicenciada en Filologia Hispànica per la UAB. Actualment
professora i coordinadora a l’Institut Escola Les Vinyes,
centre reconegut pel Departament d’Educació pel seu
projecte d’innovació pedagògica, en el qual combina el
disseny i la pràctica de projectes transversals ABP
(Aprenentatge Basat en Projectes) amb el treball en els
àmbits lingüístics.
També ha treballat com a redactora i editora de recursos
digitals interactius de la matèria Llengua castellana i
literatura i ha participat com a formadora en les jornades de
reﬂexió d’innovació educativa en el marc del programa
d’Escola Nova 21.
Alguns dels seus interessos són la recerca sobre la
personalització de l’aprenentatge, l’avaluació com a eina
d’aprenentatge i millora, i les dinàmiques de grup classe i
grups cooperatius.

Carina Torres

ctorre27@xtec.cat
DEIA: Disseny de seqüències
didàctiques.

Llicendiada en Filologia espanyola i francesa (U. de Lleida) i
en Lingüística francesa (U. París III). Al 2017, va acabar un
màster en “Habilitats professionals en l’àmbit educatiu”
(UB/Wae).
Des de 2010, combina la docència i direcció d'un institut amb
la formació de professorat en cursos, ponències i jornades.
S’ha especializat en la competència comunicativa plurilingüe
i en els enfocaments integrats de llengües (TIL i TIC), i amb el
treball per projectes globalitzadors i lideratge.
Ha estat membre del Grup de treball de l’ICE de l’UAB sobre
“Atenció a la diversitat” i, en els últims tres anys, ha
participat en el disseny i la impartició de l’escola d’estiu de
l’Associació de Mestres Rosa Sensat i Xarxes per al canvi i
transformació educativa.
Actualment, és directora i professora de Llengua i literatura
castellana a l’Institut Les Cinc Sénies de Mataró.
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