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El curs de postgrau de formació de professors de
llengua

Aquest article justifica la necessitat d'oferir una curs de formació de professors de
llengua, reprenent d'alguna manera el curs de postgrau de didàctica del català per a
adults (1993-96 ) i adequant-lo a les necessitats de la situació sociolingüística ac
tual, i en defineix els continguts.
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Justificació

En el nostre con text social aprendre català
es fa cada vegada més necessari sobretot per
poder accedir a una feina , estudiar una car
rera o relacionar-se socialment. També és
necessari que els nois i noi es que acaben
l'e tapa educativa siguin capa ços d'utilitzar
la llengua amb tot es les seves possibilitats.
La publi cació de la nova Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingü ística recull aques
tes necessitats i manifesta la voluntat de
don ar un impuls al procés de recuperació i
de presència del català en tot s els segments
de la vida social i així es proposa avança r
en el coneixeme nt complet i l'ús normal
de la llengua en els diferents sectors d'actua
ció, especialment en l'Administració públi 
ca (autonòmica, local, de justícia...), el sec
tor socioeco nòmic (em preses, sindicats,
comerç...), l'àmbit universitari, els mitjans
de comunicació, l'en senyament i la projec
ció exterior.

Per poder atendre les necessitats de for
mació lingü ística d'aquests àmbits fan falta
professional s amb preparació adequada que
puguin contribuir de forma decisiva a im
pulsar l'ús de la llengua catalana.

En un moment en què es produ eixen can
vis importants en la nostra societat (mit
jan s audiovisuals i informàtics, quantitat i
qu alit at de la informació, dist ribuci ó del
temps...) s'han de produir, també, canvis
en els processos de forma ció orientats a
cobrir les necessitats específiques d'aprenen
tatge i d'actualització dels con eixements
dels ensenyants. Per poder col-laborar en
aquest canvi en l'àmbit de l'ensenyam ent
del cata là cal un a renovació en la proposta
de form ació dels professors de llengua.

La Unive rsitat de Barcelona, des de la Di
visió de Ciències de l'Educació i amb la
col-Iaborací ó de la Direc ció Gene ral de
Polít ica Lingüístic a del Departam ent de
Cultura, ha decidit acceptar el repte d'ofe
rir una proposta de form ació per als pro-

fessors de llengua que tingui en compte
els aspectes socials: per una banda les ne
cessitats d'aprendre català, cada vegada
més diverses i específi ques, de la població
adulta i dels estudia n ts de secundària i per
l'alt ra la Llei de política lingüís tica; els as
pectes lingüístics: la visió de la llengua com
a sistema de com unicació a tot s els nivells
i com a sistema d'ex pressió individual i
col·lectiva, i els aspectes metodològics: no
ves metodo logies de formació, noves tec
nologies i enfocaments didàc tics basats en
la reflexió, la investigació i orientats als des
tinataris. La universi tat, a l'hora de plan
tejar-se el sistema de formació, ha op ta t
per organitzar un curs de postgrau amb el
nom de Formació de professors de cata là:
auto nomia i polivalència davant les neces
sitats lingüístiques actua ls.

Per descriure les necessi tats del professo
rat i poder adaptar el curs als seus futurs
destinataris s'ha part it del docum ent ela
borat pels mateixos professors i que recull
el resultat dels debats que van tenir lloc en
els seminaris organitza ts per la Direcció Ge
neral de Política Lingüística sobre Forma
ció permanent del professora t i sobre el
Perfil del professor de català per a adul ts

Segons les conclusions especificades en
el document es constata que per ser un bon
pro fessor de llengua s'ha n de ten ir, entre
d' altres, les com petè ncies lingüística, lite
rària, comunicativa i didàctica i, per tan t,
la formació s'ha d'orien tar a desenvolupar
aquestes competències des dels coneixements
específics de llen gua, literatura, cultura,
pedagogia, psicolingüística aplicada i noves
tecno logies; des de les capacitatsdidàctiques
relacion ades amb el treball docent, amb el
contac te amb els alumnes i amb el contac
te amb el centre de treball, i finalment des
de les actituds respecte a l'activitat profes
siona l, a l'estament docent, a si mat eix, als
altres professors, a la cultura nacional, a la
mat èria i al país.

A les conclusions també es destaca el pa-



per rellevant que haurien de tenir en tota
formació la reflexió sobre la pràctica do
cent, el pensament del professor i l'aut ofor
mació i, a més, la importància que té la llen
gua en el camp de l'ensenyament com a
mitjà de transmissió dels coneixements i de
formació del pensament.

Tenint en compte tots els plantejaments
anteriors, el curs de postgrau ha d'estar en
disposició de respondre a les qüestions se
güents:

• Quina llengua cal ensenyar i aprendre ara
i aquí?
• Com adequar l'ensenyament a les carac
terístiques i als usos lingüístics dels alum 
nes adults ?
• Com millorar la tasca professional?
• Què fem amb les noves tecnologies?
• Quin és el paper del professor ara?
• Quin paper juga la cultura en l'aprenen
tatge de la llengu a?

Disseny del postgrau de formació de
professors de llengua

Elpunt de partida del procés de disseny del
curs són els programes de formació bàsica i
formació continuada elaborats pel Gabinet
de Didàctica de la Direcció Gene ral de Polí
tica Lingüística, els programes i l'experièn 
cia del postgrau de didàctica del català per
a adults organitzat per la Universitat de
Barcelona i la Direcció Gene ral durant els
anys 1993 a 1996 i l'experiència dels pro
fessors encarregats de fer-ne el disseny.

Objectius
Aquest postgrau té com a finalitat facilitar
a l'alumne l'adquisició dels coneixements i
el desenvolupament de les capacitats i acti
tuds necessàries per ser un bon professor
de llengua per a adults , un professor flexi
ble, receptiu i polivalent que ha de ser ca
paç de transmetre i ensenyar una llengu a
creativa, dinàmica, pròpia d'una cultura i
útil tant en la situa ció de necessitat en què
ens trobem com en totes les situacions de
la vida.

Per això caldrà assolir els objectius se
güents:

• Saber seleccion ar, organitzar i aplicar els
cone ixements que té el professorat sobre
llengua, literatura i cultura a l'h ora de faci
litar l'ap renentatge dels alumn es.
• Aprofundir en l'en senyament i l'aprenen
tatge de la llengua des de la lingüística del
text i l'anàlisi del discurs.

• Adquirir criteris metodològics basats en
un enfocament de l'ensenyament de la llen
gua que posi més èmfasi en l'ús i en el des
envolupament de les habilitats lingüístiques
que en la descripció del sistema lingüístic.
• Conèixer i utilitzar recursos i materials di
dàctic s existents en el mercat .

Destinataris
Professors de diferents àmbits que tinguin
com a alumnes persones adultes amb unes
necessitats de formació lingüística comunes,
les quals hagin d'aconseguir un domini re
ceptiu i productiu suficient de la llengua
per expressar-se adequadament i correcta
ment en situacions comunicatives orals i
escrites tant en àmbits familiars com socials
i laboral s. Per tant:

Professors d'adults encarregats d'impartir la
diversitat de cursos de llengua destinats a
la població adulta que els necessit a per a
les seves relacions personals, socials, forma
tives o laboral s.

Professors de secundària encarregats de la
formació de nois i noies de 16-18 anys (bat
xillerat, mòduls professionals). En els cur
sos de secundària és on es formen lingüís
ticament els futurs usuaris de l'entramat
social.

Formadorsdeprofessors encarregats de la for
mació de futurs mestres i filòlegs que al seu
torn hauran de formar diferents usuaris de
la llengu a. O professors d'altres professors
que utilitzen la llengua per ensenyar altres
mat èries.

Durada del postgrau
El curs té una durada de 230 hores lectives,
d'octubre de 1999 a maig del 2000.

Contingu ts del curs
Durant el curs es treballaran estret ament
relacionats els temes de llengua, didàctica i
cultura tant des dels aspecte s més teòrics
fins als més pràctics. Els continguts que
s'hauran d'impartir s'agrupen en els blocs
següents:

• Introducció als conceptesde llengua, didàcti
ca i cultura.

• Els destinataris: l'adult i l'aprenentatge, el
paper del professor de llengua, detecció de
necessitat s i gestió i organització de la in
formació.

• Currículums i programes: anàlisi de cur rí
culums i programes, marc metodol ògic i
marc lingüístic.

• Els continguts del programa: les habilitats
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lingüístiques, gramàtica i lèxic, literatura i
cultura a la classe de llengua.

Planificació i elaboraciód'unitats:elabo ració
dels program es persona ls, anàli si de llibres
i materia ls, tria de mat erials didàctics i ela
boració d'unitats.

»Estratègles i recursos didàctics: la gestió a
l'au la, auto no mia i aprenentatge, mate rials
de suport i recursos per a la millora de la
docència.

e L'avaluació: el concepte d'avaluació, l'ava
luació del procés d'ap renentatge, l'avalua
ció dels productes.

e Pràctiques i projecte final.

Metodologia
Tenin t en compte que es pretén formar pro
fessors amb criteri propi , amb capacitat d'or
gani tzar aprenenta tges específics i d'ade
quar-se a les noves metod ologies, caldrà
utilitzar un a metodologia variada i a justa
da a cada propòsit didàctic (comunicativa,
de recerca acció, constructivista, expositi
va...) i dedicar temps a la reflexió, al debat i
a l'aportació d'experiències.

Avaluació
S'ava luarà el procés d' aprenentatge, l'assis
tència i el projecte fina l de curs.

En el treball de dissen y i progra mació del
postgrau hi han col-laborat diferents espe
cialistes: Elisabet Costa (Universitat de
Barcelona), Francesc Ferran, Marcel Fité
(Universitat de Barcelona. Instit ut de Cièn
cies de l'Educació), Marta Mas (Departa
ment d'Ensenyament) i Assum pta Fargas
(Universitat de València), coordina ts per
Glòria Bordons (Universitat de Barcelon a) i
Montserrat Gimeno (Direcció General de
Política Lingüística).

Tot i que l'organització del postgrau cor
respon a la Divisió de Ciències de l'Educa
ció de la Universitat de Barcelona, compta
amb el suport de diferents insti tucions: Fun
dació Bosch Gimpera (Les Heures), Direc
ció General de Política Lingüís tica, Direc
ció General d'Universitats, Direcció General
de Formació d'Adults, Subdirecció General
de Formació de Professorat del Departament
d'Ensenyament, així com dels diferents ser
veis lingüístics universitaris, del Consorci
per a la Normalització Lingüística i d'altres
centres de formació lingüística.
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