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Grup
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10641 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés
d'Ensenyament i..
1.2 presencials (30 hores) 3.8 no presencials (95 hores) 5 totals (125 hores).
Grup 1, AN(Campus Extens)
Anual
Català

Professors
Professors

Horari d'atenció alumnat
Hora d'inici

Hora de fi

Bartomeu Abrines Llabrés

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura
Titulació

Caràcter

Màster Universitari de Formació del Professorat
MFPR:Especialitat (Llengua -Literatura)

Postgrau
Postgrau

Curs

Estudis
Postgrau
Postgrau

Contextualització
L'assignatura Didàctica específica. Metodologia i recursos en el procés d'ensenyament i aprenentatge és una
de les tres assignatures del mòdul d'Aprenentatge i ensenyament del bloc específic del Màster de formació
del professorat. Les altres assignatures d'aquest mòdul són Didàctica específica. Disseny i desenvolupament
curricular i Didàctica específica. Avaluació.
Totes tres assignatures, doncs, conformen el mòdul de didàctica específica i són, per tant, complementàries.
A més a més, conjuntament constitueixen l'element fonamental del Màster, cosa que es comprova atesa la
càrrega lectiva (són les que tenen més pes en nombre de crèdits ECTS -5- del Màster, llevant les pràctiques
docents i l'elaboració del Treball final de màster).
La primera ( Disseny i desenvolupament curricular) pretén donar a conèixer als alumnes els continguts
curriculars de les matèries pròpies de l'especialització, és a dir, allò que un professor de llengua i literatura
ha de possibilitar que els seus alumnes aprenguin. La segona ( Metodologia i recursos) vol oferir estratègies
i recursos per facilitar l'aprenentatge de l'alumne, és a dir, com possibilitar que els alumnes aprenguin. I la
tercera ( Avaluació) treballa com avaluar si els alumnes han assolit els objectius i continguts que havien
d'adquirir i destaca la importància d'avaluar també el procés d'ensenyament i aprenentatge per tal de fer-lo
més ajustat a les necessitats dels alumnes, és a dir, com avaluar els aprenentatges dels alumnes.
Totes tres assignatures s'inicien durant el primer període del Màster per possibilitar que un cop l'alumne
realitza les pràctiques en centres docents tengui els coneixements i les habilitats necessaris per desenvolupar
la seva tasca docent en pràctica i pugui avaluar-la. És imprescindible, doncs, la coordinació amb els tutors
de pràctiques en els centres docents i alhora la coordinació entre els professors de totes tres assignatures.
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L'objectiu general d'aquesta assignatura és oferir la possibilitat que els nous professors d'aquestes matèries
a les aules de secundària i batxillerat adquireixin les estratègies i les habilitats necessàries per planificar i
desenvolupar la tasca docent que hauran de dur a terme. Entre aquestes estratègies destacam la d'adquirir
informació sobre els aspectes teòrics i pràctics de l'ensenyament i aprenentatge de llengües, la d'usar aquesta
informació com a base per desenvolupar una aproximació personal a l'ensenyament, la de planificar unitats
didàctiques i posar-les en pràctica, la de reflexionar sobre aspectes teòrics i sobre l'efectivitat de la pròpia
pràctica, la de treballar cooperativament en la planificació i reflexió i la de reconèixer que desenvolupar
estratègies didàctiques és una empresa a llarg termini.
Aquesta assignatura ha de possibilitar que els alumnes assoleixin els objectius específics següents:
a. Adquirir una comprensió bàsica dels processos d'ensenyament i aprenentatge de llengües.
b. Conèixer les teories sobre el llenguatge i la comunicació des de diferents enfocaments i la contribució a
la didàctica de la llengua per fonamentar l'aprenentatge d'una llengua (primera o segona).
c. Conèixer les principals tendències metodològiques en ensenyament i aprenentatge de llengües i
familiaritzar-se amb les línies principals de recerca en didàctica.
d. Reflexionar sobre els usos lingüístics i les bases psicològiques i lingüístiques dels processos de producció
i de comprensió orals i escrites i aprendre tècniques diverses per al seu ensenyament.
e. Fonamentar l'ensenyament de la literatura i utilitzar adequadament mitjans diversos per ensenyar-la.
f. Analitzar els desenvolupaments teòrics en ensenyament i aprenentatge d'una segona llengua.
g. Seqüenciar i programar una unitat d'ensenyament de la llengua i la literatura a partir de les bases curriculars
i de la fonamentació psicopedagògica.
h. Adquirir recursos metodològics d'actuació dins l'aula.
i. Aprofitar les TIC per afavorir l'ensenyament i aprenentatge de les llengües i reconèixer el potencial educatiu
que suposen.

Requisits
No hi ha cap requisit específic.

Competències
Específiques
1. Competència específica 14: Saber transformar els currículums en programes d'activitats..
2. Competència específica 21: Cercar, seleccionar, processar i comunicar informació (oral, escrita,
audiovisual o multimèdia), adaptar-la i usar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les
matèries pròpies de l'especialitat de Llengua catalana i literatura i de Llengua castellana i literatura..
3. Competència específica 22: Adquirir criteris i destreses per a la selecció o elaboració de recursos
didàctics..
4. Competència específica 23: Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i
aptituds intel·lectuals i emocionals, i comprendre les possibles disfuncions que afecten l'aprenentatge..
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5. Competència específica 24: Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques que prenguin en
consideració la diversitat dels alumnes, i adaptar l'acció educativa i orientadora a les diferents
característiques personals i col·lectives..
6. Competència específica 26: Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten els
alumnes amb diferents capacitats i ritmes d'aprenentatge..
7. Competència específica 27: Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge que, basats en el treball
individual i cooperatiu, facilitin l'aprenentatge de la matèria i fomentin l'educació en valors, la igualtat
de drets, la ciutadania, el respecte dels drets humans i la contribució individual i col·lectiva a la
sostenibilitat social i ambiental..
8. Competència específica 28: Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, i desenvolupar
les estratègies adequades per estimular l'esforç, promoure l'aprenentatge autònom, la confiança i
iniciativa personals, i fomentar un clima positiu de convivència..
9. Competència específica 29: Relacionar els continguts de l'àrea o matèries pròpies amb els de les altres,
amb la finalitat de dur a terme experiències interdisciplinars..
10.Competència específica 30: Conèixer els recursos educatius, amb especial atenció als relacionats amb
les TIC, i l'ús com a suport a les activitats d'ensenyament i aprenentatge..
11.Competència específica 41: Analitzar i qüestionar les pròpies concepcions sobre els diferents aspectes
relacionats amb la professió docent..

Genèriques
1. Competència genèrica 2: Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge,
i potenciar processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels respectius
ensenyaments, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com l'orientació d'aquests, tant
individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre..
2. Competència genèrica 3: Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i
aprenentatge de les matèries pròpies d'especialització..
3. Competència genèrica 4: Concretar el currículum que s'hagi d'implantar al centre docent, i participar
en la planificació col·lectiva d'aquest; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques grupals i
personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants..
4. Competència genèrica 6: Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva
capacitat per aprendre per ell mateix i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió
que facilitin l'autonomia, la confiança i la iniciativa personals..
5. Competència genèrica 7: Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar destreses
i habilitats socials necessàries per fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i encarar problemes
de disciplina i resolució de conflictes..

Continguts
Els continguts que recull el pla d'estudis del Màster de formació del professorat són els que s'esmeten a
continuació.
De tota manera, també es tractaran altres continguts com ara els següents: les competències del professorat de
llengua; la comunicació a l'aula; els criteris didàctics d'ensenyament i aprenentatge de la llengua; els mètodes
d'ensenyament de segons llengües; el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre,
ensenyar, avaluar; el treball per tasques; el treball per projectes per aprendre llengua, gramàtica o literatura; la
programació i les unitats didàctiques; el treball de les quatre habilitats lingüístiques (expressió i comprensió
orals i escrites); l'ensenyament de la literatura i de la gramàtica, i les TIC en l'ensenyament de llengües.

Continguts temàtics
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Bloc 1. Els models didàctics.
Bloc 2. La transposició didàctica.
Bloc 3. Orientacions didàctiques per a l'ensenyament i l'aprenentatge dels diferents continguts.
Bloc 4. Anàlisi necessitats formatives.
Bloc 5. Tipus d'activitats: disseny, selecció i seqüenciació.
Bloc 6. Organització del treball docent a l'aula.
Bloc 7. La comunicació a l'aula.
Bloc 8. Anàlisi, elaboració i ús de recursos (materials, audiovisuals, TIC, etc.).
Bloc 9. El context com a recurs.
Bloc 10. Espais, equipaments i instal·lacions.
Bloc 11. L'atenció a la diversitat en la metodologia.

Metodologia docent
La metodologia de l'assignatura defugirà basar-se en exclusiva en les classes magistrals, ja que el procés
de formació dels nous professors i professores de secundària no pot cenyir-se únicament a la transmissió
del coneixement. En aquest sentit, cal dir que els alumnes en iniciar-se el procés de formació ja porten
interioritzat un bon bagatge d'idees prèvies sobre el que és l'ensenyament a secundària. La metodologia haurà
de possibilitar un procés en què es plantegin situacions que permetin l'explicitació d'aquestes preconcepcions
per afavorir, a partir del treball col·lectiu, la reflexió crítica i la recerca. Interacció és, per tant, la paraula que
millor defineix el que haurem de fer durant les classes.
Així doncs, en les classes presencials es combinaran les classes expositives amb l'anàlisi de documents, els
debats, els estudis de casos, les simulacions i la presentació de lectures per part dels alumnes. El pla de treball
de cadascuna de les sessions presencials es lliurarà el primer dia de classe.

Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Tip. agr.

Descripció

Classes teòriques

Grup gran (G)

El professor exposarà els continguts a treballar i intentarà la reflexió
conjunta sobre aquests.

Classes pràctiques Exposicions i
debats

Grup gran (G)

Els alumnes hauran de llegir diferents articles sobre la didàctica d'alguna
de les habilitats lingüístiques o d'alguns dels blocs de continguts (literatura,
gramàtica), exposar-los a classe, debatre'ls amb els companys i fer mostres
d'activitats
La llista d'articles es donarà el primer dia de classe, i l'oraganització que
se seguirà també es concretarà aquest dia.

Activitats de treball no presencial
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Descripció
Una carpeta d'aprenentatge (que també es pot anomenar dossier d'aprenentatge) és una
recopilació i selecció d'activitats, treballs, documents, etc., que un estudiant pot fer
durant el recorregut pels seus estudis, per un curs o per una assignatura i que sempre va
acompanyada d'una presentació i reflexió sobre allò que l'estudiant aporta i com el fet
de fer la selecció i desenvolupar-la l'ha ajudat en l'aprenentatge. Normalment, aquesta
recopilació s'orienta a regular el procés formatiu.
Desenvolupar una carpeta durant el procés d'aprenentatge pot resultar molt útil perquè
ajuda a planificar, integrar i reflexionar de manera sistemàtica sobre la feina que
es va fent; permet una major autogestió i autonomia de l'estudiant; consciencia
l'estudiant de quines formes i estratègies li són més eficients a l'hora d'aprendre;
promou l'autoavaluació dels aprenentatges, i és una forma real d'avaluació continuada i
progressiva, si s'utilitza adequadament.

Estudi i treball
Preparació de les
autònom individual presentacions

Lectura dels articles i preparació de les exposicions i de l'activitat pràctica a realitzar
durant aquestes.

Estudi i treball
autònom en grup

Els alumnes, en grups de tres com a màxim, elaboraran una unitat didàctica que segueixi
les orientacions metodològiques que es comentin a classe.

Elaboració d'una unitat
didàctica

Per iniciar els alumnes en l'elaboració de les unitats didàctiques es farà un taller
conjuntament amb la professora de Didàctica específica. Avaluació. La presentació
també serà conjunta, i l'avaluació servirà per a les dues assignatures.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball
L'assignatura consta de cinc crèdits ECTS, la qual cosa vol dir una càrrega de treball de 125 hores. El treball es
reparteix entre les activitats presencials (30 hores de docència, repartides entre les exposicions del professor
dels continguts de l'assignatura i les presentacions dels alumnes) i 95 hores de treball no presencial.
Modalitat

Nom

Hores

ECTS

%

Activitats de treball presencial

30

1.2

24

Classes teòriques
Classes pràctiques

18
12

0.72
0.48

14.4
9.6

95

3.8

76

25
30
40

1
1.2
1.6

20
24
32

125

5

100

Exposicions i debats

Activitats de treball no presencial
Estudi i treball autònom individual
Estudi i treball autònom individual
Estudi i treball autònom en grup

Carpeta d'aprenentatge
Preparació de les presentacions
Elaboració d'una unitat didàctica

Total

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
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si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Els alumnes han d'assitir a un mínim del 65% de les classes presencials, com a requisit previ per ser avaluats.
Exposicions i debats
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Classes pràctiques
Altres procediments (No recuperable)
Els alumnes hauran de llegir diferents articles sobre la didàctica d'alguna de les habilitats lingüístiques o
d'alguns dels blocs de continguts (literatura, gramàtica), exposar-los a classe, debatre'ls amb els companys
i fer mostres d'activitats La llista d'articles es donarà el primer dia de classe, i l'oraganització que se seguirà
també es concretarà aquest dia.
Els companys avaluaran a partir d'una graella.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Carpeta d'aprenentatge
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Treballs i projectes (No recuperable)
Una carpeta d'aprenentatge (que també es pot anomenar dossier d'aprenentatge) és una recopilació i
selecció d'activitats, treballs, documents, etc., que un estudiant pot fer durant el recorregut pels seus estudis,
per un curs o per una assignatura i que sempre va acompanyada d'una presentació i reflexió sobre allò que
l'estudiant aporta i com el fet de fer la selecció i desenvolupar-la l'ha ajudat en l'aprenentatge. Normalment,
aquesta recopilació s'orienta a regular el procés formatiu. Desenvolupar una carpeta durant el procés
d'aprenentatge pot resultar molt útil perquè ajuda a planificar, integrar i reflexionar de manera sistemàtica
sobre la feina que es va fent; permet una major autogestió i autonomia de l'estudiant; consciencia l'estudiant
de quines formes i estratègies li són més eficients a l'hora d'aprendre; promou l'autoavaluació dels
aprenentatges, i és una forma real d'avaluació continuada i progressiva, si s'utilitza adequadament.
Es tendrà en compte especialment la qualitat de la reflexió que s'hi produeix.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Elaboració d'una unitat didàctica
Modalitat
Tècnica
Descripció

Estudi i treball autònom en grup
Treballs i projectes (No recuperable)
Els alumnes, en grups de tres com a màxim, elaboraran una unitat didàctica que segueixi les orientacions
metodològiques que es comentin a classe. Per iniciar els alumnes en l'elaboració de les unitats didàctiques
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es farà un taller conjuntament amb la professora de Didàctica específica. Avaluació. La presentació també
serà conjunta, i l'avaluació servirà per a les dues assignatures.
S'avaluarà la coherència en la planificació de la unitat: redacció d'objectius, continguts i competències
bàsiques; seqüenciació d'activitats; procediments d'avaluació, etc.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària
A continuació s'ofereix una bibliografia bàsica, una de complementària i la referència de diferents revistes
d'ensenyament de la llengua del nostre entorn. El professor oferirà, però, durant el curs més bibliografia
complementària per al treball de cadascun dels blocs temàtics de continguts i per al treball pràctic a l'aula.
Bibliografia bàsica
Camps, A.; Colomer, T. (coord.) [et al.] (1998). L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i la literatura
en l’educació secundària. Barcelona: ICE/Horsori.
Camps, A.; Ríos, I.; Cambra, M. (coord.) [et al.] (2000). Recerca i formació en didàctica de la llengua.
Barcelona: Graó (Biblioteca d’Articles, 121).
Camps , A. (Comp.) [et al.] (2003). Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó
(Biblioteca d’Articles, 134).
Camps , A. (Coord.) (2011). Didàctica de la Llengua Catalana i Literatura. Barcelona: Graó.
Cassany, D.; Luna, M.; Sanz, G. (1993). Ensenyar llengua. Barcelona: Graó.
Cuenca, M. J. (1992). Teories gramaticals i ensenyaments de llengües. València: Tàndem.
Dudeney, G. (2000). The Internet and the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
Escamilla, A. (2008). Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarollo en los centros .
Barcelona: Graó (Crítica i fundamentos, 21).
Lladó, J.;Llobera, M. (2000). Reflexions i propostes per al tractament de les llengües en els centres
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