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Informació i contacte
Facultat de Lletres. Universitat de Lleida
www.lletres.udl.cat
Secretaria de la Facultat
Pl. Víctor Siurana, 1, planta baixa, despatxos 0.32 / 033 · 25003 Lleida
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Preinscripció i matrícula
Consulteu les dades de preinscripció i matrícula al web:
www.master-ele-o-cle-immigrants.udl.cat/ca
Preinscripció: a partir del mes de març
Inici del curs: octubre

w ww.maste r- e l e - o -cl e - i m m i g r a n ts.u d l .cat/ca

Facultat de Lletres

Facultat de Lletres

MÀster en
Ensenyament d’Espanyol/Català
per a Immigrants

Llengües
Les llengües són l’espanyol (per a l’especialitat d’Espanyol) i el català
(per a l’especialitat de Català). Les assignatures comunes poden oferir
els continguts i els materials en les dues llengües.

Aquest Màster pretén fonamentalment:

Reconeixement de formació prèvia i
experiència laboral

1) formar per exercir adequadament l’ensenyament
d’espanyol (ELE) o de català (CLE) com a llengua estrangera;
2) respondre de manera apropiada a les necessitats
lingüístiques i comunicatives del col·lectiu immigrant, i
3) analitzar i establir estratègies de mediació intercultural per facilitar la integració d’immigrants en el
sistema educatiu i en la societat.
Aquest Màster compta amb el segell de qualitat
d’AQU Catalunya, que és l’agència catalana que garanteix la qualitat de les titulacions universitàries
mitjançant un sistema d’avaluació externa que està
reconegut internacionalment
Es pot cursar en modalitat semipresencial o en modalitat on line, També es pot cursar a temps complet
(1 any) o a temps parcial (2 o 3 anys).

Sortides professionals
El Màster forma professionals en l’ensenyament d’espanyol (ELE) o
català (CLE) per a estrangers, que poden dedicar-se a:
• la docència d’ELE o de CLE,
• el disseny i edició de materials i continguts didàctics,
• l’assessorament pedagògic a editorials,
• la realització d’exàmens oficials d’acreditació de nivells d’ELE o de
CLE,
• la mediació intercultural.
També permet la iniciació en la recerca i l’accés al doctorat. L’alumnat
egressat en aquest màster podrà realitzar la seva tesi doctoral en
temes relacionats amb els continguts del màster i integrar-se en els
nostres equips i projectes d’investigació.

Perfil de l’estudiantat
El Màster s’adreça a persones titulades en Llengües, Lingüística,
Educació, Logopèdia, Traducció o Comunicació audiovisual. També a
qualsevol titulat o titulada en Humanitats o en Ciències Socials que
desitgi aprofundir en l’ensenyament de llengües estrangeres, la creació
de materials o la mediació cultural o dedica-s’hi professionalment.
L’alumnat estranger la llengua materna del qual no sigui l’espanyol
(per a l’especialitat d’Espanyol) o el català (per a l’especialitat de
Català) haurà d’acreditar la possessió del nivell C1 abans de l’obtenció
del títol.

Es pot reconèixer, fins a un màxim de 30 crèdits, la formació prèvia
acreditada en màsters oficials i doctorats si té continguts similars als
corresponents a les matèries del Màster.
També es pot reconèixer, fins a un màxim de 9 crèdits, l’experiència
laboral i la formació en màsters no oficials.

Mobilitat de l’estudiantat
L’estudiantat pot realitzar les pràctiques a l’estranger, en centres i
institucions oficials d’ensenyament d’espanyol o de català, segons
l’especialitat cursada.

Entitats col·laboradores i pràctiques
professionals
Diverses institucions i empreses col·laboren en el Màster, sigui donant suport a la docència i la investigació, sigui acollint alumnat en
pràctiques.
Les pràctiques professionals es realitzen en entitats col·laboradores
com el Consorci de Normalització Lingüística, els centres de l’Instituto Cervantes, universitats estrangeres, escoles oficials d’idiomes,
centres d’ensenyament de primària i secundària, administracions públiques (ajuntaments, serveis de les comunitats autònomes), editorials , ONG (Creu Roja, Càrites ...), etc.

Estructura y Plan de estudios
El Máster es de 60 créditos. Cuenta con dos especialidades:
Especialidad en Español y Especialidad en Catalán.
Assignatures OBLIGATÒRIES per les dues especialitats (27 cr.)
• Disseny curricular, programació i avaluació de llengües estrangeres
• Ensenyament de les habilitats comunicatives
• Ensenyament de la competència cultural i desenvolupament
de la interculturalitat i la mediació.
• Ensenyament de la llengua i la cultura a immigrants
ESPECIALITAT en Espanyol (12 cr.)
• Ensenyament de la competència gramatical i de la
pragmàtica en espanyol
• Ensenyament de la correcció fonètica i del lèxic en espanyol
ESPECIALITAT en Català (12 cr.)
• Ensenyament de la competència gramatical i de la
pragmàtica en català
• Ensenyament de la correcció fonètica i del lèxic en català
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Assignatures OPTATIVES per les dues especialitats (12 cr.)
pràctiques professionals
metodologia de la investigació
aplicació de les TIC a l’ensenyament de llengües estrangeres
llengua per a finalitats específiques
dinàmica de grups i tècniques de comunicació a l’aula
intervenció educativa
ensenyament de la literatura i de la tradició cultural
gènere i immigració
Treball Final de Màster (9 cr.)

