
MÁSTER EN ENSENYAMENT D’ESPANYOL/CATALÀ PER A IMMIGRANTS 

Universitat de Lleida 
 
 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 
 
 
 Es un màster oficial o un títol propi? 
 
Es un màster OFICIAL. 
 
 
 Hom pot preinscriure’s en aquest màster si s’acaben els estudis de llicenciatura 

o de grau aquest mes de juny? 
 
Sí, es pot fer, però es tractaria d’una preinscripció condicionada al fet que s’acabés el 
grau el proper mes de juny. L’avantatge seria que ja es tindria reservada la plaça, cosa 
que és important perquè, a l’hora de matricular-se, tenen prioritat les persones que han 
fet la preinscripció per ordre d’arribada de la seva sol·licitud. El primer període de 
preinscripció comença a la primavera. 
 
 
 I pot fer-se la preinscripció si no s'acaben els estudis de grau fins al mes de 

setembre d'aquest any? 
 
Sí, també. Seguiria tractant-se d'una preinscripció condicionada al fet que s'acabés el 
grau abans de l'últim termini de matrícula, al mes d'octubre. L'avantatge seria la 
mateixa. 
 
 
 Cal preinscriure’s de manera presencial? 
 
No. Es pot fer de manera telemàtica entrant al web del màster, obrint “Futurs 
estudiants” al menú horitzontal i navegant per l'apartat de “Calendari de preinscripció i 
matrícula”. 
 
 
 Quina documentació cal enviar quan hom s’hagi preinscrit telemàticament al 

màster? 
 
Tota la informació sobre preinscripció i matrícula, amb la indicació del procediment i de 
la documentació que s'ha de presentar tant si el futur alumne o alumna té una titulació 
espanyola com si la té d'un altre país, pot consultar-se en: 
 

http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciomatricula/masters/index.html 
 
 
 Què cal fer si la titulació d’accés ha estat expedida fora d'Espanya? 
 

http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciomatricula/masters/index.html


Llegeix la resposta a la pregunta anterior. Per qualsevol dubte, posa’t en contacte amb 
lletres.secretariacentre@udl.cat 
 
 
 Si es procedeix de Filologia Catalana i Estudis Occitans o titulació similar, es 

pot cursar l’especialitat d’Espanyol? 
 
Es pot cursar l’especialitat que es vulgui. No depèn de la formació prèvia, sinó del grau 
de coneixements que es tenen sobre la llengua d’especialitat. 
 
En aquest màster no s’ensenya llengua espanyola, sinó a reflexionar sobre la llengua i la 
cultura espanyoles vistes en un procés d’adquisició d’una llengua estrangera i sobre com 
es poden transmetre els coneixements gramaticals, lèxics i culturals a l’alumnat 
estranger per tal que assoleixi el nivell de llengua que vol o necessita tenir.  
 
Si s’escull l’especialitat d’Espanyol, en totes les assignatures del màster cal utilitzar 
l’espanyol com a llengua de treball (la llengua de redacció o exposició de les activitats), 
inclòs el Treball Final de Màster.  
 
 
 Si es procedeix de Filologia Hispànica o titulació similar, es pot cursar 

l’especialitat de Català? 
 
Es pot cursar l’especialitat que es vulgui. No depèn de la formació prèvia, sinó del grau 
de coneixements que es tenen sobre la llengua d’especialitat. 
 
En aquest màster no s’ensenya llengua catalana, sinó a reflexionar sobre la llengua i la 
cultura catalanes vistes en un procés d’adquisició d’una llengua estrangera i sobre com 
es poden transmetre els coneixements gramaticals, lèxics i culturals a l’alumnat 
estranger per tal que assoleixi el nivell de llengua que vol o necessita tenir 
 
Si s’escull l’especialitat de Català, en totes les assignatures del màster cal utilitzar el 
català com a llengua de treball (la llengua de redacció o exposició de les activitats), 
inclòs el Treball Final de Màster.  
 
 
 Estudiar aquest màster permet treballar com a docent d’espanyol o com a 

docent de català en centres públics a Espanya? 
 
La docència a secundària en centres públics només és possible si hom té el Màster en 
Secundària. El mateix succeeix amb la docència en Escoles Oficials d'Idiomes. A 
primària, en canvi, no és exigència.  
 
Aquest màster proveeix d'eines per afrontar de manera adequada l'ensenyament de la 
llengua espanyola i de la llengua catalana a alumnat estranger, quelcom especialment 
freqüent a les aules amb alumnes nouvinguts/gudes d’altres països, però no dóna accés 
directe a l'ensenyament en centres públics espanyols. 
 
 
 Aquest màster és convalidable pel màster d’Ensenyament Secundari per poder 



formar part de les llistes d’Ensenyament? 
 
No Cap màster oficial pot convalidar-se per un altre. Sí que es poden convalidar algunes 
assignatures, fins a un màxim de 30 crèdits, sempre que els continguts i les habilitats 
que s'hagin adquirit siguin similars a les exigides en el segon màster.  
 
Aquesta convalidació l'ha de sol·licitar l’alumne o alumna, i la Comissió d'Estudis del 
Màster és la que analitza si s'accepta o no la convalidació i ho resol la degana o degà de 
la Facultat de Lletres a proposta de la Comissió d’Estudis. 
 
 
 Aquest màster em permet impartir classes d’espanyol i de català? 
 
El màster té dues especialitats: la de Català i la d’Espanyol, que SÓN EXCLOENTS. El 
títol que s'obté en finalitzar el màster porta la indicació de quina és l'especialitat que s'ha 
cursat, per tant, acredita únicament per donar classes de la llengua d'especialitat que s'ha 
escollit.  
 
 
 Estudiar aquest màster permet treballar com a docent d’espanyol o català a 

l’estranger? 
 
El Màster d’Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants habilita per accedir a 
places d’ensenyament d’espanyol i català per a estrangers de centres públics i privats de 
fora d’Espanya, segons l’especialitat que s’hagi cursat. 
 
 
 Es pot reconèixer la formació prèvia? 
Sí, un màxim de 24 crèdits, sempre i quan estigui relacionada amb els continguts del 
màster i estigui acreditada. Trobarà tota la informació en aquest enllaç: 
http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca/futurs-estudiants/formacio.html. 
 
 
 Es pot convalidar l’experiència professional prèvia? 
 
Sí, un màxim de 9 crèdits, sempre i quan estigui relacionada amb els continguts i les 
competències del màster i estigui acreditada. Trobarà tota la informació en aquest 
enllaç: http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca/futurs-
estudiants/formacio.html. 
 
 
 Es pot convalidar al mateix temps la formació prèvia i l'experiència 

professional prèvia? 
 
Sí, però sempre que no s'excedeixi el màxim de crèdits que permet la normativa. En el 
cas que la formació prèvia no sigui oficial, el màxim que es pot convalidar entre la 
formació prèvia i l'experiència professional prèvia és 9 crèdits. Si la formació prèvia és 
oficial, el màxim que es pot convalidar entre la formació prèvia i l'experiència 
professional prèvia és 24 crèdits. 

http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca/futurs-estudiants/formacio.html
http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca/futurs-estudiants/formacio.html
http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca/futurs-estudiants/formacio.html


 Quin és el procés de renoneixement de la formació prèvia? 
  
S'ha de demanar en el moment que es faci la preinscripció. Tota la informació sobre els 
passos que cal seguir per a la convalidació o reconeixement de la formació prèvia 
acreditada es pot trobar a: 
 
http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca/futurs-estudiants/formacio.html  
 
 
 Hi ha l’opció de cursar tot el màster en línia? 
 
Sí, el màster pot cursar-se sencer virtualment. El màster té una versió semipresencial i 
una versió virtual. A l'hora de matricular-se, cal indicar quina versió es vol seguir. 
 
 
 Seguir el màster completament en línia (virtual) suposa més dificultats (o més 

inconvenients) que si s’assisteix a les sessions presencials? 
 
Dificultat no, però cal compensar les hores que no s’ha assistit a classe amb activitats 
específiques per a l’alumnat virtual. El funcionament de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior es focalitza en la quantitat d’hores que l’alumna o alumne ha de dedicar a cada 
assignatura. Cada crèdit suposa 25 hores de dedicació de l’alumnat al seu procés 
d’aprenentatge. Com que la majoria de les assignatures d’aquest màster tenen 6 crèdits, 
cadascuna d’elles requereix una dedicació de 150 hores de treball de l’alumne o alumna. 
Les assignatures que tenen 9 crèdits requereixen una dedicació de 225 hores cadascuna. 
En aquestes 150 hores o 225 hores s’inclouen les hores de classe o de pràctiques 
presencials per a l’alumnat presencial, les hores de les sessions de seguiment per a 
l’alumnat virtual i les hores dedicades al treball autònom de l’alumnat d’ambdues 
modalitats. Per tant, la quantitat d’hores que l’alumna o alumne no dediqui a les 
activitats presencials, les haurà de dedicar a altres activitats especialment pensades per 
adquirir els coneixements i habilitats treballades en la presencialitat que suposin una 
inversió similar a les hores destinades a les tasques presencials. Aquestes activitats 
apareixeran indicades a la guia acadèmica o les proposarà el professorat a l’inici del 
quadrimestre. 
 
 
 Quantes hores de dedicació requereix?  
 
La dedicació estàndard del màster és de 1500 hores. Es pot cursar en un any o en dos. 
Depèn de si hom vol dedicar-s’hi, respectivament, a temps complet o a temps parcial. 
La decisió és de cada alumne/a. Depèn de la capacitat de treball de cadascú, de com 
rendibilitza el temps, del grau d’intensitat de la dedicació...  
 
Les classes comencen a l’octubre, acaben al maig. El Treball Fi de Màster, amb el qual 
es finalitza el màster, es pot lliurar fins al primer dia hàbil del mes d’octubre del mateix 
any i es defensa aquell mateix mes d’octubre. 
 
 
 És possible combinar els estudis amb la feina? 
 

http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca/futurs-estudiants/formacio.html


Bona part de l’alumnat que tenim treballa i es treu el màster en un any. Tot depèn de 
l’organització personal de la feina i de la intensitat de la dedicació. No obstant això, 
existeix la possibilitat de seguir els estudis a temps parcial, cosa que pot estar indicada 
per a les persones que treballen i estudien alhora, o que tenen responsabilitats familiars.   
 
 
 De quant temps disposo per acabar el màster? 
 
Si ets alumna o alumne a temps complet, tens dos cursos acadèmics per acabar el 
màster, per tant, si et deixessis alguna(es) assignatura(es) o la(es) suspenguessis, tens un 
curs acadèmic més per treure-les i obtenir el títol. 
 
Si ets alumna o alumne a temps parcial, tens tres cursos acadèmics per acabar el màster.   
 
 
 S’imparteix temari en anglès? 
 
NO s’imparteix cap assignatura en anglès. Encara que en algunes assignatures es 
presenten referències bibliogràfiques en anglès (com també poden estar en francès, tot i 
que de manera més residual), quasi tota la bibliografia és en espanyol i/o en català. 
 
 
 Quins certificats d’idiomes calen? 
 
En aquest màster no es demana cap acreditació idiomàtica, però entenem que, si hom 
vol acabar sent professor/a d’espanyol o de català per a estrangers o immigrants, cal 
tenir un bon nivell gramatical i una bona expressió oral i escrita en la llengua 
corresponent que es vulgui ensenyar (sigui espanyol sigui català). 
  
En el cas d’alumnat que no té l’espanyol o el català com a llengua materna, ha 
d’acreditar el nivell C1 de la llengua l’itinerari de la qual vulgui cursar. Si no pot 
acreditar-lo, haurà de sotmetre’s a una prova de nivell específic per demostrar-ho. En tot 
cas, l'acreditació d'aquest nivell és imprescindible per presentar el Treball Final de 
Màster, que és l'última activitat avaluable del màster i requisit per obtenir el títol. 
 
 
 Quines beques es poden sol·licitar? 
 
Per a conèixer les beques a què es pot concórrer, pot consultar-se l’enllaç següent:  
 
http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca/beques-ajuts/index.html 
 
El màster compta amb beques pròpies que poden ajudar a sufragar part del preu de la 
matrícula. La convocatòria de beques s'obre el mes de novembre. Està destinada a 
alumnat a temps complet i, perquè sigui efectiva, és imprescindible haver aprovat totes 
les assignatures del primer quadrimestre. La informació sobre la convocatòria del curs 
passat pot trobar-se en l'anterior enllaç. 
 
L'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers té unes beques específiques de la 
Universitat de Lleida que també poden consultar-se en l'anterior enllaç. 

http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca/beques-ajuts/index.html


 Els horaris són els mateixos tots els anys? 
 
L’estructura del màster es manté en tots els cursos acadèmics per la qual cosa la 
docència seguirà impartint-se alguns divendres a la tarda i alguns dissabtes al matí. Pot 
succeir que alguna assignatura permuti el quadrimestre amb una altra, però el pes en 
crèdits es mantindrà inalterable. 
 
Convé que l’alumnat a temps parcial consulti el calendari i l’horari del curs en què es  
matriculi abans de formalitzar la matrícula per assegurar-se que no s’hagi establert 
algun canvi d’assignatura. Els horaris es pengen a la web del màster al mes de juny, 
abans del primer període de matrícula. Poden consultar-se en l’enllaç següent: 
 
http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/es/calendari-horaris/calendari.html  
 
 
 Si sóc alumne/a estranger/a, què he de fer en cas de malaltia? 
 
Si tens més de 28 anys i no posseeixes la nacionalitat espanyola, hauràs de tenir 
contractada, en el cas de ser admès/a al màster, una pòlissa sanitària vigent a Espanya 
en el moment de matricular-te. 
 
 
 En aquest màster hi ha pràctiques professionalitzadores? 
 
Sí. El màster compta amb una assignatura optativa de Pràctiques externes. La Facultat 
de Lletres de la Universitat de Lleida té signats convenis amb diverses institucions 
públiques i privades perquè l’alumnat del màster pugui realitzar pràctiques 
professionalitzadores. Entre aquestes institucions hi ha l’Instituto Cervantes, l’Institut 
Ramon Llull, universitats estrangeres, l’EOI de Lleida, el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
Càritas, Creu Roja, etc. 
 
Si en el procés de matrícula no t'apareix com a opció l'assignatura optativa de 
Pràctiques, has de matricular-te en qualsevol altra optativa. Com que aquesta 
assignatura té un nombre màxim de persones matriculades, es gestiona a posteriori, 
segons l'oferta real de places de què es disposa cada any i segons la demanda real de 
l'alumnat en cada curs acadèmic. Les places s'ofereixen durant els mesos de novembre 
(les de l'Instituto Cervantes) i desembre (les altres places que ofereix la UdL en conveni 
amb altres institucions i empreses) i, un cop sol·licitades i assignades, es procedeix a 
realitzar els oportuns canvis administratius. 
 
 
 Hi ha algun requisit per iniciar les pràctiques? 
 
Per poder fer les pràctiques cal haver superat el 40% dels crèdits, és a dir, cal haver 
aprovat quatre assignatures. 
 
 
 Es pot escollir el lloc i l’època per fer les pràctiques?  

http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/es/calendari-horaris/calendari.html


 
Les pràctiques les pot escollir cada alumne/a a partir de l'oferta que presenta la 
coordinació del màster a principi de curs. En l'oferta s'indica el nombre de places, el 
calendari i els horaris que ofereix la institució o empresa, l'especificitat de tasques a 
realitzar en cada plaça, en ocasions alguns requisits que ha de complir la persona 
candidata... Per tant, quan es sol·licita una plaça concreta, s'està acceptant les 
característiques amb què s'ha publicat aquesta plaça (calendari, horari, tasques, etc.).  
 
 
 Es pot escollir un destí de pràctiques a l’estranger? 
 
La Universitat de Lleida té convenis amb centres de l’exterior que permeten que s’hi 
puguin fer les pràctiques del màster. Per tant, depenent de l’oferta i de convenis futurs 
que es puguin signar, l’alumnat interessat pot escollir un centre a l’estranger per dur a 
terme les pràctiques. 
 
 
 Si es treballa en un centre públic com a professor/a d’espanyol o català, es 

poden convalidar les pràctiques? 
 
Sí, l’experiència com a professor/a d’espanyol o català, si és a alumnat estranger, es pot 
convalidar per l’assignatura optativa de Pràctiques del màster. Cal presentar una 
sol·licitud a lletres.secretariacentre@udl.cat i adjuntar la documentació que n’acrediti 
l’experiència. 
 
 
 Després d’acabar aquest màster es pot accedir al doctorat? 
Sí, sempre i quan hagis acumulat un total de 300 crèdits en tota la formació 
universitària. Això vol dir que:  

a) cal tenir el títol d’una llicenciatura o d’un grau de 240 crèdits, a més del Màster 
en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants, que és de 60 crèdits 

b) cal tenir el títol d’una diplomatura o d’un grau de 180 crèdits i, a més del Màster 
en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants (que és de 60 crèdits), cal 
cursar o haver cursat un altre màster de 60 crèdits o més.   

 
 Cal matricular-se de totes les assignatures de cop? 
 
No. Es pot cursar el màster com alumna/e a temps parcial. En aquest cas, cal matricular-
se, com a mínim, de 20 crèdits, i hi ha uns itineraris orientatius preestablerts per a 
l’alumnat a temps parcial per tal de facilitar-li que segueixi la formació adequada; 
aquests itineraris poden consultar-se en l’enllaç següent: 
 
http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca/futurs-estudiants/per-que-
estudiar.html   
 
 
 Quan cal matricular-se del Treball Final de Màster? 

mailto:lletres.secretariacentre@udl.cat
http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca/futurs-estudiants/per-que-estudiar.html
http://www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca/futurs-estudiants/per-que-estudiar.html


 
Hi ha dos períodes de matrícula del Treball Final de Màster: setembre y febrer. El més 
convenient és matricular-lo al mes de febrer perquè llavors ja es pot calibrar si s’està en 
condicions de treballar en l’elaboració del Treball Final de Màster durant la resta del 
curs acadèmic i de presentar-lo i defensar-lo al mes d’octubre del curs següent.  
 
 
 Es pot defensar el Treball Final de Màster amb alguna assignatura suspesa o 

no presentada? 
 
No. El Treball Final de Màster es considera el corol·lari d’uns estudis de màster per la 
qual cosa és imprescindible que tota la resta d’assignatures del màster estiguin 
aprovades. 
 
 
 Si sóc alumna/e parcial i estic en el segon o tercer any, he d'esperar a l'1 

d'octubre per presentar el Treball Final de Màster i per defensar-lo? 
 
No. Si ets alumna o alumne parcial i estàs en el segon o tercer any, pots presentar el 
Treball Final de Màster quan tinguis aprovades totes les altres assignatures. Si això 
succeeix en el primer quadrimestre, pots presentar el Treball Final de Màster durant el 
segon quadrimestre sense necessitat d'esperar a l'1 d'octubre. No obstant això, et cal 
l'autorització del teu tutor o tutora de TFM.  
 
 
 I, si veig que no puc assumir la feina que suposa les assignatures en què m'he 

matriculat, què puc fer? 
 
Hi ha la possibilitat que renunciïs a alguna o algunes assignatures. Hi ha un període 
determinat per trametre aquestes renúncies. La renúncia no implica la devolució dels 
diners de la matrícula d'aquesta(es) assignatura(es) a la(es) que hagis renunciat, però 
evita que, quan tornis a matricular la(es) assignatura(es), tinguis un recàrrec en el preu 
per segona matrícula. 


