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Presentació
El Màster en Ensenyament d’Espanyol i de Català com a Segones Llengües està dirigit a
titulats que busquin una formació especialitzada en l’ensenyament de segones llengües
o llengües estrangeres, concretament l’espanyol i el català, tant des del punt de vista
metodològic i didàctic com en els aspectes lingüístics i gramaticals.
L’espanyol és una llengua amb molts parlants a tot el món i està creixent de forma
important la demanda de professorat amb formació especialitzada, tant en universitats
com en centres d’educació secundària o d’idiomes i també podràs difondre la llengua i
cultura catalanes. En el context actual, el màster ofereix una sortida professional amb
moltes perspectives.

Màster en Ensenyament
d’Espanyol i de Català
com a Segones Llengües
Tipus
professional i de recerca

Objectius i característiques del màster

Durada

El programa proporciona una formació investigadora i professionalitzadora en els
àmbits de l’estudi de segones llengües i de l’atenció a la diversitat lingüística, cultural,
educativa i social.

Període lectiu
Anual. Classes d’octubre a febrer
(tardes); pràctiques i TFM a partir del

D’una banda, s’ofereix una formació integral a futurs professors d’espanyol i de català
com a segones llengües, tant des d’un punt de vista didàctic com gramatical, i es
completa, en aquest sentit, l’oferta formativa existent per donar resposta a la demanda
social, en el context de les noves necessitats sorgides de les situacions d’interculturalitat.
D’altra banda, es garanteix la base necessària per desenvolupar activitats de recerca
en lingüística general i comparada, contacte lingüístic i ensenyament i adquisició de
llengües, amb una atenció particular a les situacions de plurilingüisme vinculades al
fenomen migratori.

mes de març

Estructura curricular

de català

60 ECTS (un curs acadèmic)

Règim
Temps complet/temps parcial;
presencial
Requisits d’idioma
Coneixement avançat d’espanyol o

Nombre màxim de places
El programa formatiu del màster està integrat per cinc mòduls i preveu dos itineraris
d’especialització: Adquisició i ensenyament de l’espanyol com a segona llengua.
Adquisició i ensenyament del català com a segona llengua
Mòduls/Assignatures

ECTS

Mòdul 1 Fonaments i metodologia
Metodologia i didàctica en l’ensenyament de segones llengües

6

Adquisició de segones llengües

6

L’ús de les TIC en l’ensenyament de segones llengües

3

Difusió de la recerca lingüística

3

Mòdul 2 Llengua i societat
Tipologia de les llengües d’immigració presents a Catalunya

6

Sociologia de les migracions

3

Sociolingüística

3

Plurilingüisme i educació

3

Mòdul 3 Especialització (cal escollir un itinerari)

15

30
Preu
2.767 €
3.952 € estudiants estrangers no
membres de la Unió Europea.
El preu de la matrícula a màsters
oficials es fixa a través d’un decret
aprovat anualment per la Generalitat
de Catalunya. Els preus publicats
corresponen al curs 2017-2018.
Més informació
www.udg.edu/masters/
www.udg.edu/
ensenyamentEspanyoliCatala

Itinerari Espanyol com a L2 (Morfologia i sintaxi; Ensenyament de la pronunciació i
correcció de la fonètica; Ensenyament del lèxic; Pragmàtica i anàlisi del discurs)
Itinerari Català com a L2 (Morfologia i sintaxi; Ensenyament de la pronunciació i correcció
de la fonètica; Ensenyament del lèxic; Llengua estàndard i variació)
Mòdul 4 Pràctiques externes (en centres docents d’espanyol/català L2 o en grups
de recerca)
Mòdul 5 Treball final de màster
Total

6
6
60

El màster et proporcionarà
Aquest màster està concebut com a resposta a la demanda actual de personal
especialitzat en el coneixement de llengua i en la integració social, tant en l’àmbit
internacional com en el nacional i local.
Forma professionals de l’ensenyament d’espanyol i de català com a segones llengües,
així com investigadors en l’àmbit de la lingüística teòrica, descriptiva i aplicada i en
l’estudi de les llengües romàniques, amb especial atenció al context de diversitat
cultural, social i lingüística en contextos multilingües.
El màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat.
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